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Sessió 7

La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix el president del Parlament, 

acompanyat dels membres de la Mesa de la Diputació Permanent Josep Costa i Rosselló, 

vicepresident primer; Joan García González, vicepresident segon; Gemma Geis i Carreras, 

secretària primera, i David Pérez Ibáñez, secretari segon. Assisteixen la Mesa el secretari ge-

neral, el lletrat major i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jorge So-

ler González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Albert Batet 

i Canadell, Francesc de Dalmases i Thió i Lluís Guinó i Subirós, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Anna Caula i Paretas, Josep M. Jové i Lladó, Sergi Sabrià i Benito i Marta Vilalta i 

Torres, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, 

pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro 

Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-

da, Pere Aragonès i Garcia; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó Pla; el conseller 

d’Interior, Miquel Sàmper i Rodríguez; la consellera de Salut, Alba Vergés i Bosch; el con-

seller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar, i el conseller d’Empresa 

i Coneixement, Ramon Tremosa i Balcells.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del 

règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia 

generada per la Covid-19 (tram. 203-00084/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació 

sobre la validació o derogació del decret llei.

2. Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en 

el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19 

(tram. 203-00082/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-

gació del decret llei.

3. Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de coope-

ratives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada 

de la Covid-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 

complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobi-

litat per fer front a la Covid-19 (tram. 203-00087/12). Govern de la Generalitat. Debat i vota-

ció sobre la validació o derogació del decret llei.

4. Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en 

l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 i de modificació del Decret 

llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal 

i administratiu (tram. 203-00089/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la va-

lidació o derogació del decret llei.

5. Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de de-

sembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 203-00083/12). Govern de la 

Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

6. Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la imple-

mentació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 

fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 

(tram. 203-00085/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-

gació del decret llei.

7. Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits 

sanitari i penitenciari i de justícia juvenil (tram. 203-00086/12). Govern de la Generalitat. De-

bat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a 

l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la Covid-19 i es modifica l’ar-

ticle 2 del Decret llei 12/2020 (tram. 203-00088/12). Govern de la Generalitat. Debat i vota-

ció sobre la validació o derogació del decret llei.
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9. Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de ju-

liol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores 

per equilibrar la presència de dones i homes (tram. 203-00081/12). Govern de la Generali-

tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

El president

Bé; bon dia. Diputats, diputades, iniciem aquesta sessió de la Diputació Permanent.

Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista

Abans de començar l’ordre del dia, per això, els haig de comunicar que, d’acord 
amb les dades oficials del Departament d’Interior, malauradament el passat 25 de 
gener va morir assassinada, a Badia del Vallès, Leonor, la primera víctima per vio-
lència de gènere a Catalunya d’enguany. En nom de la cambra, lamento i condemno 
aquest crim, i reitero el compromís del Parlament de Catalunya en l’erradicació de 
qualsevol forma de violència contra les dones i en vetllar pel seu record.

D’acord amb el Protocol de dol del Parlament de Catalunya contra les violències 
masclistes, aprovat pel Grup de Treball en Equitat de gènere, aquesta presidència 
convoca a un minut de silenci en acabar la sessió de la Diputació Permanent avui al 
migdia davant la façana del Palau.

Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat 
a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants

Així mateix, els informo que, de conformitat amb la Moció 111/XII, del Parla-
ment de Catalunya, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques 
d’acollida de migrants, segons les dades oficials de l’Organització Internacional de 
les Migracions, des de l’inici d’aquest 2021 s’han comptabilitzat 169 víctimes mor-
tals i desapareguts a la Mediterrània.

Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, 
com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19

203-00084/12

Passem ara al primer punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació sobre la 
validació del Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determi-
nats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a con-
seqüència de la pandèmia generada per la Covid-19. En primer lloc, i d’acord amb 
l’article 158.2 del Reglament, intervindrà la consellera de la Presidència per exposar 
les raons per les quals ha estat promulgat aquest decret llei. Per tant, té la paraula la 
consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó. Quan vulgui.

La consellera de la Presidència (Meritxell Budó Pla)

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats. Portem un any ja, pràcticament, des 
de que es va iniciar la pandèmia de la Covid-19. I, al llarg de tot aquest temps, des del 
Govern de la Generalitat hem hagut d’anar adoptant, doncs, amb caràcter urgent, tot un 
seguit de mesures en diferents àmbits, a mesura que anava evolucionant la pandèmia. 
A mesura que anàvem aprenent sobre el comportament d’aquest virus, ens hem anat 
adaptant també a totes aquelles mesures que hem hagut de prendre i que ens toca, en-
cara, anar prenent. Mesures en diferents àmbits: en els àmbits, doncs, sanitaris, econò-
mics i socials, fruit dels estralls que ha causat aquesta pandèmia.
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I el sector de l’esport no ha quedat al marge d’aquestes mesures que hem hagut 
d’anar prenent. I, davant d’aquests efectes devastadors per al conjunt del sector de 
l’esport i de l’activitat física, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament 
de la Presidència i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, hem anat 
impulsant tot un seguit de mesures per tal de mitigar aquesta afectació a les nostres 
entitats esportives.

Hem estat i hem volgut estar en tot moment al costat de les entitats del nostre país 
per informar de les actuacions impulsades i per recollir i compartir les preocupa-
cions del sector esportiu, i sempre conscients de l’afectació de les mesures restricti-
ves per pal·liar l’evolució dels contagis.

Entre les demandes i les necessitats més recurrents de les entitats esportives i 
també de les empreses dedicades al foment de la pràctica esportiva, cal destacar la 
preocupació per l’aspecte econòmic, perquè han patit una pèrdua d’ingressos, doncs, 
molt destacada, i també pels problemes pel funcionament normal de les entitats.

Pel que fa a l’aspecte econòmic, segons les dades del recent estudi sobre l’avalu-
ació de l’impacte de la Covid-19 en l’esport a Catalunya, durant l’any 2020 les enti-
tats esportives han perdut un 27 per cent de mitjana dels seus ingressos amb relació 
al 2019. I tot i que aquest decret que avui venim a convalidar no parla d’aquests as-
pectes econòmics, això no significa que el Govern hagi descuidat aquesta important 
demanda del sector esportiu, com ja he pogut comentar també en aquesta cambra en 
altres ocasions.

Hem garantit i hem ampliat les dotacions de les convocatòries de subvenció re-
currents adreçades al sector esportiu per a totes aquelles entitats afectades per la si-
tuació de la Covid-19, i, de forma excepcional, s’han fet noves convocatòries d’ajuts 
extraordinaris: una primera, recordem-ho, de 25 milions d’euros, per als gestors 
d’instal·lacions esportives el 2020, i enguany una segona, també de 25 milions d’eu-
ros, per als gestors de les instal·lacions esportives per les organitzacions de compe-
ticions oficials.

Però la demanda econòmica no és l’única necessitat d’aquestes entitats. I, deixant 
de banda aquest apunt sobre el suport econòmic que el Govern de Catalunya ha brin-
dat a aquestes entitats, es va considerar també i es considera necessari adoptar noves 
mesures adreçades a facilitar el funcionament de les entitats esportives que ajudin a 
superar aquest any estrany, aquest any convuls, que ha portat els clubs a una situació 
de feblesa davant d’aquesta nova normalitat.

Tenim a Catalunya una magnífica xarxa d’esport de base de la qual ens podem 
sentir molt orgullosos, i que esdevé l’autèntica ànima de l’esport català sumant esfor-
ços i fent de Catalunya un referent en el món de l’esport. L’esport de base del sistema 
esportiu català és la xarxa d’associacions esportives del nostre país. Tot aquest mo-
viment, esportiu i també social, es considera un dels trets fonamentals i diferencials 
del nostre esport, i també un dels nostres principals actius.

Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre 
que tenen com a objectiu el foment i el desenvolupament de la pràctica esportiva són 
un element viu que evoluciona i s’adapta a cada moment. És per això que una de les 
nostres prioritats ha sigut sempre facilitar el funcionament d’aquestes organitzacions 
esportives i garantir-ne la qualitat. I això ho fem amb modificacions com la que avui 
presentem, amb aquest decret llei que venim a convalidar, ajudant les entitats espor-
tives a reforçar la seva capacitat de gestió.

Com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat generada en la nostra socie-
tat pels darrers brots, també, de l’epidèmia de la Covid-19, mitjançant la Resolució 
de Salut –recordem-ho– del 28 d’agost es van adoptar mesures de prohibició de les 
trobades i les reunions de més de deu o sis persones tant en l’àmbit privat com en 
l’àmbit públic, i això afectava tot el territori de Catalunya. Per tant, aquestes mesu-
res, que es van haver d’adoptar per evitar la interacció social, van crear la necessitat 
de fer modificacions en el funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats es-
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portives del nostre país. La transformació digital no és una opció, sinó que era..., és 
l’única solució, i tothom està predisposat a fer canvis.

I, en aquest sentit, les eines digitals que ens hem vist obligats a fer servir ens han 
pogut facilitar el dia a dia. Com recordaran, des del Govern ja vàrem aprovar un de-
cret llei que habilitava les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans elec-
trònics per tal de garantir el seu funcionament ordinari i facilitar les reunions i tots 
els acords dels òrgans de govern. I ho vam fer perquè quedés de forma permanent 
en l’articulat de la Llei de l’esport, atenent que aquesta passa a ser una necessitat or-
dinària, d’ara endavant. Aquelles mesures van permetre regular i van permetre faci-
litar l’actuació dels òrgans col·legiats de les entitats esportives per tal que poguessin 
continuar amb el desenvolupament de la seva activitat regular.

En aquells moments, es va habilitar les entitats esportives de Catalunya a fer ús 
dels mitjans electrònics per a la reunió i presa d’acords dels seus òrgans de govern, 
per garantir el funcionament ordinari de l’entitat esportiva, però en cap cas per mo-
dificar els estatuts i reglaments de l’entitat, ni tampoc per escollir els membres de la 
junta directiva, aprovar el vot de censura, acordar la transformació o la fusió o l’es-
cissió de l’entitat o dissoldre l’entitat.

Ara, en aquesta nova modificació normativa, anem un pas més enllà, i el Govern 
aprova un decret llei que habilita el vot per correu i el vot electrònic per poder es-
collir la junta directiva i la presidència de les entitats esportives. Aquestes mesures 
extraordinàries volen facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de go-
vern i garantir la salut de les persones en el marc de la situació en que ens trobem, 
d’excepcionalitat, generada per la pandèmia de la Covid-19.

Entrant més al fons d’aquest Decret llei 4/2021, que avui ens ocupa, voldria dir-
los, en primer lloc, que el decret llei modifica l’article 21 bis del Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, de mane-
ra que s’autoritza els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a cele-
brar assemblees generals a distància per escollir els membres de la junta directiva. 
Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els esta-
tuts i reglaments de l’entitat, per aprovar un vot de censura, acordar la transforma-
ció, la fusió o l’escissió de l’entitat, i també per dissoldre l’entitat.

En paral·lel, s’autoritza les entitats esportives a establir el vot per correu postal 
i per mitjans electrònics en aquells processos d’elecció de les juntes directives i dels 
presidents o presidentes, sempre que quedi garantit el dret d’informació, que quedi 
constància de la recepció del vot, que es garanteixi la identificació de l’elector, l’auten-
ticitat i el secret de vot, i que s’adoptin totes aquelles mesures que impedeixin la du-
plicitat i que en garanteixin la incorporació en el mateix moment de l’escrutini.

En segon lloc, també aquest decret llei modifica l’apartat 2 de l’article 10 del 
Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya, que, a partir d’ara, autorit-
za que els estatuts d’aquestes entitats puguin preveure el vot per correu i el vot per 
mitjans electrònics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure altres 
disposicions i condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre 
que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni tampoc contradiguin els principis que con-
figuren el club.

I, finalment, incorpora dues disposicions transitòries, segons les quals, en els 
processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats ja ini-
ciats en el moment d’entrada en vigor d’aquest decret llei, es pot regular el procedi-
ment per a la votació mitjançant correu postal encara que els seus estatuts no ho es-
tableixin; però, en canvi, no es pot establir el vot per mitjans electrònics.

Amb aquestes modificacions normatives, el Govern pretén fer compatible la ce-
lebració dels processos de renovació dels òrgans de govern de les entitats amb la 
limitació del desplaçament de les persones, d’acord amb aquelles mesures que bus-
quen minimitzar la mobilitat i la interacció social, per aconseguir modificar la ten-
dència actual i estabilitzar i acabar de doblegar la corba de la pandèmia.
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A més a més, el Govern fa un pas endavant en la modernització i també en la di-
gitalització de les entitats esportives i adapta aquesta normativa a les necessitats ac-
tuals i a l’evolució digital de la societat.

Vaig acabant. Com a govern, tenim clar que l’esport i l’activitat física són dos 
elements imprescindibles per a la millora del benestar i de la qualitat de vida de la 
ciutadania del nostre país. Treballem i estem al costat del món de l’esport sobretot 
en el moment actual, com és el de la crisi sanitària, i seguim treballant per tal de 
garantir el funcionament ordinari de les entitats esportives introduint-hi els mitjans 
electrònics.

És per tots aquests motius que els demano que votin a favor de la validació d’a-
quest decret llei que avui els he presentat.

Moltíssimes gràcies, diputades i diputats.

El president

Gràcies, consellera. A continuació intervindran els grups parlamentaris, per fi-
xar la seva posició, per un temps de cinc minuts, tal com es va acordar a la reunió de 
grups parlamentaris. I el primer en fer-ho, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, és el diputat senyor Joan García. Quan vulgui, diputat.

Joan García González

Sí; gràcies, president. Volia començar..., quería comenzar con una previa, antes 
de entrar a valorar el decreto, y es que me gustaría condenar los actos de violencia 
de esta semana en Barcelona, en Cataluña y en toda España. Quería hacerlo aquí, en 
la primera Diputación Permanente después de todo lo que ha ido ocurriendo, y mos-
trar, en nombre mío y de mi grupo, el apoyo a comerciantes, restauradores y vecinos 
que lo han sufrido. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nues-
tra policía, Mossos d’Esquadra y policía local. Y también me quería sumar a desear 
una pronta recuperación al periodista que ayer sufrió una agresión directamente en 
estas manifestaciones y en estos disturbios, digamos. Creo que, además, el colectivo 
de periodistas es un colectivo que ha sufrido mucho en esta semana, y creo que me-
rece nuestro apoyo. Por lo tanto, ahí quería dejarlo.

Com diu la consellera, la pandèmia ha deixat una crisi sanitària i econòmica 
molt greu a Catalunya. I, evidentment, això ha suposat que molts sectors, moltíssims 
sectors transversals, hagin patit moltíssim aquesta situació. Un d’ells és el sector de 
l’esport, que, a més, està format per entitats de diferents dimensions, des de grans 
entitats que tots coneixem fins a petites entitats que tenen molt complicat, moltes ve-
gades, tirar endavant la seva activitat i el seu servei, que, al final, simplement és un 
servei de benestar per a la ciutadania i de necessitat bàsica per a molts ciutadans de 
Catalunya. Aquestes entitats, evidentment, necessitaven el suport del Govern, i en 
molts aspectes, també, que es poguessin adoptar algunes de les mesures perquè po-
guessin treballar en el dia a dia de forma ordinària, com s’ha fet.

Estem d’acord en el que proposa el decret i en el que ja es va proposar en el de-
cret anterior, que es faciliti l’adaptació de la forma de treballar de les entitats a la 
realitat que tenim actualment amb la pandèmia. I, per tant, en el seu dia es va apro-
var que es fes de forma telemàtica o de forma online o per altres mitjans no pre-
sencials el treball de la gestió ordinària d’aquestes entitats, i ara el que es proposa 
és avançar en aquesta modificació perquè es puguin fer algunes de les activitats més 
bàsiques d’una entitat, com escollir un president o una junta directiva. Fins aquí, 
d’acord; en el fons, hi estem d’acord, i, per tant, nosaltres en aquest moment hi po-
dríem donar suport.

Hi veiem algunes carències –si m’ho permet, consellera– que vull expressar i 
vull que tinguem en compte. Una d’elles..., vostè parlava de la transformació digital. 
És evident que la transformació digital és bàsica i l’hem de defensar en un futur, però 
trobo que no hi ha en aquest decret unes especificacions suficients perquè nosaltres 
puguem tenir la seguretat inclús jurídica de que aquestes entitats podran adaptar-se a 



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 8

que això es pugui fer, que aquesta transformació digital es pugui fer, i que l’activitat 
es pugui fer d’aquesta manera. Tinguem en compte que hi han entitats que són molt 
petites i que no tenen ni tan sols una persona que es pugui dedicar a configurar o a 
gestionar aquest tipus de gestions. Per tant, trobem deficiències en aquest punt. 

Trobem deficiències també en el que seria, doncs..., la falta de caducitat d’aques-
tes mesures. Vostè parla d’unes mesures que estan adaptades a una realitat pandè-
mica; quan passi aquesta realitat, podrem...?, o haurem de continuar amb les matei-
xes? Jo preferiria que aquest decret tingués una caducitat i que es poguessin debatre 
aquestes mesures en una proposició de llei o en un projecte de llei del Govern quan 
sigui. Per tant, la segona és aquesta.

I, finalment, és evident que està adaptat, aquest decret, sobretot a una entitat que 
està ara mateix en un procés electiu, i això per mi també és una crítica que els he de 
fer.

Finalment, les entitats esportives necessiten suport de tot tipus, evidentment, 
però també el suport econòmic, i crec que no s’ha fet suficient. La UFEC almenys 
ens ha dit que no s’ha fet suficient, i això ho volia deixar sobre la taula, perquè és 
important. Ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula el diputat senyor David Pérez. Quan vulgui.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Després parlarem de Mossos. Ara parlem 
d’esport, i el primer que volíem fer era, des del Grup Socialistes, mostrar el nostre 
suport al conjunt del sector esportiu de Catalunya per la difícil situació que està pa-
tint des de fa mesos. I cal, de manera urgent, que el futur Govern es reuneixi amb els 
representants del sector esportiu per escoltar i consensuar mesures de suport a les 
entitats i empreses del sector esportiu.

Escoltar, primer –escoltar–, i posar en valor el sistema esportiu català, que ha 
estat referent reconegut arreu del món com a model a seguir, tot i que el Govern no 
l’ha tingut gaire en compte: calendari de retorn a l’activitat esportiva, pla d’ajuts per 
compensar a tots els sectors afectats, mesures a mitjà i llarg termini per assegurar la 
viabilitat i la continuïtat de les entitats esportives i la pràctica de l’activitat física en 
el conjunt de la població.

Hem de dir..., i volem alertar del que representen i les conseqüències que tenen 
per a la salut física i mental de la població aquestes restriccions en la pràctica es-
portiva. Hi ha hagut una caiguda en picat de la pràctica esportiva en el darrer any. 
El Govern sortint ha penalitzat clarament i ha perjudicat greument les entitats i em-
preses esportives molt per sobre de la resta d’activitats de la ciutadania. Al mateix 
temps, no entenem com a Catalunya s’han pres les mesures més restrictives i perju-
dicials per a l’esport de tot l’Estat. El que ha passat a Catalunya no s’ha fet a altres 
comunitats autònomes.

Sobre el decret... Pel que fa al decret que ens ocupa, el nostre vot serà d’absten-
ció. És important impulsar determinades modificacions –hi estem d’acord– per tal de 
facilitar les gestions i tràmits del dia a dia de les entitats esportives en els moments 
de pandèmia a través de reunions telemàtiques –ja es va fer, i nosaltres hi vam estar 
d’acord–, però no es donen les garanties suficients ni les directrius organitzatives per 
celebrar l’elecció de les juntes directives i la presidència de manera telemàtica. És la 
votació més important de cada quatre anys, i no es pot improvisar. El decret és ex-
cessivament breu i inconcret, sense marcar com s’ha de fer aquesta votació electròni-
ca. A més, la majoria de clubs de Catalunya no tenen els recursos suficients per poder 
organitzar tot aquest sistema. En canvi, estem a favor de que es pugui fer vot per cor-
reu per a aquelles persones que no es puguin desplaçar a llocs de votació presencial.
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Cal que el nou Parlament i el nou Govern facin una valoració sobre aquest tema, 
no el Govern en funcions. No hi ha hagut cap debat ni reflexió política d’aquest àm-
bit, i tampoc un debat amb el sector esportiu. Amb les dades actuals de pandèmia 
s’ha demostrat que es poden, a data d’avui, celebrar eleccions de manera presenci-
al amb tota seguretat i amb totes les garanties. Aquest sistema dificulta de manera 
clara els debats, les reflexions i la interacció entre associats, i sobretot quan hi ha al-
gun problema de procediment o més d’una candidatura presentada. Quina garantia 
dona el Govern sobre el secret de vot, sobre la protecció de les dades, el tipus de pro-
grama informàtic, l’accessibilitat dels votants als mitjans telemàtics, l’autentificació? 
Són molts dubtes que cal clarificar abans d’avançar.

Per últim, si aquest decret s’arriba a aprovar, hauria de ser una mesura temporal i 
excepcional que s’hauria de revertir i hauria de quedar sense efecte després d’aques-
ta pandèmia.

És precisament per tots aquests motius que el nostre grup, el Grup Socialistes, 
s’abstindrà en aquest punt.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. I bon dia a totes i a tots. Com ja han comentat els companys 
que m’han precedit, el sector dels esports ha estat un dels més colpejats per les restric-
cions per aturar el virus. Per tant, no només suport de paraula, sinó que hem d’acon-
seguir, doncs, més ajudes, perquè sabem que hi han molts clubs, moltes entitats, que 
estan patint moltíssim, principalment tots els que fan referència a l’esport de base.

Dit això, nosaltres considerem que aquest decret és important. És important per-
què facilita i autoritza les reunions telemàtiques de les assemblees de les entitats es-
portives, i, al mateix temps, també estableix la possibilitat d’emetre el vot per cor-
reu o de forma telemàtica a eleccions de noves juntes directives i de presidències de 
club.

Per tant, considerem, com he dit, que és un decret que és necessari per la situa-
ció que tenim, excepcional, ara mateix a causa de la pandèmia, però també perquè el 
vot electrònic ha vingut per quedar-se, però sí que vull anunciar que ens abstindrem, 
perquè ens sembla que és poc concret, tal com està plantejat.

I també voldria fer una altra reflexió. A ningú se li escapa que aquest decret el 
que vol és facilitar el procés d’eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelo-
na. Nosaltres, al respecte, volem dir que les eleccions del club són necessàries, són 
necessàries per la situació econòmica, esportiva i institucional que té el club, i, per 
tant, cal fer tot el possible per garantir aquestes eleccions i per, alhora, garantir que 
no es donen aglomeracions el dia de la jornada electoral –per tant, garantir el dret de 
l’exercici democràtic de participar i decidir quin ha de ser el futur del club i alhora 
garantir el dret a la salut–, però sí que se’ns planteja un dubte que crec que també 
tenen molts catalans i catalanes, i és: si, en lloc de ser el cas del Futbol Club Bar-
celona, que sabem que té una gran rellevància per al país, i sobretot una rellevància 
mediàtica, hagués sigut el cas d’altres clubs esportius, si s’hagués modificat la Llei 
de l’esport a mida, perquè sabem que han sigut moltes les entitats esportives que han 
viscut situacions similars durant tot aquest any i, en canvi, no se’ls ha adequat la llei 
per poder fer aquestos processos.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Endavant.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. 29 de gener del 2016: «Por culpa de Arabia Saudí, los niños 
en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos borbones.»  
7 de febrer del 2016: «Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan 
como jueces de la Audiencia Nazi-onal.» 14 de febrer del 2016: «Joseba Arregi, ase-
sinado por la policía torturándolo.» 15 de febrer del 2016: «Dicen escorias policías: 
“Velamos por tu seguridad”, mientras, pagados por ti, te vienen a desahuciar.»

Bon dia, diputats i diputades, i bon dia sobretot al Pablo Hasél i al Carles de 
Sants, que fan nit, una nit més, a la presó. Per cap tuit i per cap cançó s’ha d’empreso-
nar ningú. I, per tant, nosaltres aprofitem aquesta compareixença a la Diputació Per-
manent per cridar i demanar la llibertat d’aquestes dues persones, que no haurien de 
ser a la presó. Per cert, algú es mostrava solidari en relació amb la restauració; siguin 
solidaris amb el Carles de Sants, que és una persona de la restauració en aquest barri, 
manifestin la seva solidaritat en relació amb aquesta persona. No ens cansarem mai 
de demanar aquesta llibertat d’expressió i llibertat de creació, evidentment.

Sobre el que és el decret que es porta a validació en el dia d’avui, nosaltres vota-
rem a favor d’aquesta validació del decret. Pensem que millora el funcionament de 
les entitats esportives al nostre país, en primer lloc, pel que fa als òrgans de govern, 
perquè permet, evidentment, reunir-se i adoptar acords, sempre que no ho aprovessin 
els estatuts, d’una manera no presencial. Fins i tot pensem que tècnicament millo-
ra alguna de les qüestions que s’havien anat plantejant, perquè concreta a través de 
quins mitjans i concreta de quina manera es podrà fer la identificació de les perso-
nes i la identificació del vot. També com això es trasllada a les juntes directives: s’ha 
d’identificar tant correu postal com comunicació telemàtica i alternatives per fer vot 
no presencial, a les quals ens referirem. I també com es poden donar, a través de les 
assemblees, i establint numerus clausus de en quins supòsits sí i en quins supòsits no. 
I, per tant, ens sembla que era un contingut que millora el que fins a dia d’avui tenim.

No se’ns escapa –com no se li escapa a ningú del país– que, evidentment, també hi 
ha una part del decret que ve donada per les eleccions del Futbol Club Barcelona. Si 
el Govern no ho hagués fet, ara estarien criticant que en unes eleccions amb la trans-
cendència que té el Futbol Club Barcelona no s’ha fet, i, per tant, nosaltres, a l’inrevés, 
pensem que ha estat un encert, la forma en què s’ha plantejat. Per una banda, per a 
aquelles entitats que ja havien començat processos electorals, doncs, tenir la possibilitat 
de modificar estatuts i fer-ho per vot per correu, i, per una altra banda, per a aquelles 
que encara no havien començat i que començaran en un futur, doncs, la possibilitat de 
modificar estatuts i fer-ho de manera telemàtica. Res a dir amb relació a això. Pensem 
que ha estat encertat, i quan es fan les coses des d’un punt de vista encertat, aquest grup 
parlamentari –subgrup parlamentari encara–, evidentment, reconeix que s’ha fet bé.

Sí que voldríem aprofitar la validació d’aquest decret per a altres qüestions. La 
primera, que la mateixa atenció correcta que han tingut amb el Futbol Club Barcelo-
na la tinguin amb totes les entitats esportives del país –amb totes–, i la mateixa mi-
rada, sobretot per recordar que l’esport popular i de base és eina de cohesió. I en un 
context com l’actual, d’expressió ja no únicament de crisi econòmica, sinó de crisi 
social, evidentment necessitem les entitats esportives més que mai.

I, per tant, també recordar..., com ho diem per a la cultura: la cultura és segura, i 
l’esport de base també és segur. I, per tant, reclamem al Govern tota aquesta atenció 
no únicament perquè puguin recuperar l’activitat en totes les seves expressions, sinó 
també perquè des d’un punt de vista econòmic això sigui sostenible. Si no, evident-
ment, estarem atacant una de les altres potes que té el nostre país, que és la societat 
civil organitzada, a través de les entitats esportives.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant.
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Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Primer de tot, per celebrar que una vegada més es 
demostra, doncs, que vivim en una societat de plena llibertat d’expressió. El senyor 
Vidal Aragonés, portaveu de la CUP, ha pogut expressar les seves opinions. Jo soc 
radicalment contrari al que ha dit, però les ha pogut expressar amb total normalitat. 
No ha comès cap delicte i ha expressat les seves opinions, i, per tant, les podrà con-
tinuar expressant amb absoluta llibertat, mentre no es cometi cap delicte. Crec que 
això és la normalitat democràtica, que es demostra cada dia.

Respecte al decret que portem a aprovació, s’ha explicat molt bé en interven-
cions anteriors: té aspectes positius, aspectes necessaris, que s’han de regular, per-
què, efectivament, han vingut per quedar-se, però quan es redacta una cosa que ha 
de tenir voluntat genèrica ex profeso per a un club –en aquest cas, el Barça– és quan 
arriben les mancances. Primer de tot, perquè no és veritat que hi hagi hagut un con-
sens absolut amb les entitats esportives. Moltes es queixen que, com que s’ha fet a 
mida d’un club, molts clubs no tenen ni la capacitat ni la infraestructura tecnològi-
ca per ser capaços d’adaptar-se al que diu aquest decret. Per tant, es queden en una 
mena de limbo, que és el que provocarà que..., com que trobem que el redactat no és 
del tot satisfactori, malgrat tenir alguns aspectes positius, ens abstindrem.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula, ara, la 
diputada senyora Anna Caula. Endavant.

Anna Caula i Paretas

Intendències de les mascaretes. Ben retrobats, crec, una vegada més. Sempre és 
agradable tornar a compartir aquest debat presencialment amb la gent.

Normalitat democràtica, senyor Alejandro, poqueta; poqueta, quan veiem que 
un raper se n’ha d’anar a la presó per la lletra de les seves cançons i quan veiem una 
campanya electoral en que hi ha presos polítics que han de poder expressar la seva 
llibertat política en les condicions que ho han fet fins ara. Per tant, de normalitat, 
ben poqueta, i de repressió, massa.

Parlant del decret i parlant d’esports, tots n’hem fet esment, i crec que a mi em 
toca de molt a prop, que l’esport probablement ha sigut la vessant que més ha patit, i 
d’una manera molt i molt sostinguda, l’efecte de la pandèmia. Probablement perquè 
es basa en la interacció, perquè es basa en la relació humana, perquè és transversal 
en molts valors, i aquest virus ataca de persona en persona. Però, tanmateix, sí que 
necessita una reflexió de com hi actuem.

També cal una mirada, crec, més transversal. El món de l’esport porta molt de 
temps debatent que cal una reconstrucció, reimaginar-lo d’una manera diferenta. 
I crec que és això, el que tenim una mica sobre la taula.

També crec que cal reflexionar. Ens parlava vostè –i ha iniciat...– sobre les ajudes 
que hi ha hagut al sector. El sector és molt transversal. El sector és des d’aquell club 
molt i molt petitó fins als macroclubs, les macroinstal·lacions, la UFEC, el Consell 
Esportiu, la microempresa. També ens hauríem de replantejar on han arribat les aju-
des, com arriben les ajudes i si arriben en el moment que cal, i si potenciem un mo-
del que sigui transversal, que arribi una mica..., i es redistribueixi, o un model en que 
qui té més altaveus, qui crida més, qui pressiona més, és el primer de ser escoltat.

Per tant, és un món que ens hi cal molta i molta reflexió. I ens cal un canvi, i crec 
que aquest decret també ens ho posa sobre la taula. És una empenta. És una empenta 
cap a una necessitat que calia legislativament. És una empenta, probablement a una 
velocitat més ràpida, per ajustar segons quins tràmits per facilitar el dia a dia a la 
gent en els seus tràmits més burocràtics.

També basant-nos una miqueta en que cal aquesta mirada més global. I ho dic 
perquè crec que és el tercer decret llei que aprovem en aquest temps de pandèmia per 
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anar-nos ajustant legislativament a totes aquelles necessitats que calia perquè el món 
de l’esport és reajustés, no? És el tercer. El primer era com podem fer aquelles reu-
nions telemàticament perquè els clubs no quedin bloquejats, i així successivament. 
Per un costat, enhorabona, perquè hem anat avançant en aquelles necessitats que ens 
demanava el sector; per l’altre, també és una fotografia que el sector necessita moltes 
mesures, i probablement totes de cop, per fer un pas endavant molt més ambiciós.

Nosaltres votarem a favor d’aquest decret. Només demanaríem el que ja s’ha po-
sat sobre la taula: que la mirada en l’esport fos transversal, que reconegués a tothom i 
les necessitats de tothom. Un flac favor fem quan a vegades normativitzem per a una 
tipologia concreta d’entitats, i quan només els altaveus són els mateixos..., i a vegades 
només ens transmeten la informació d’un sector concret. Hem d’atendre la diversitat. 
Hem d’atendre aquella gent que no té prou força, a vegades, per associar-se, i fer ser-
vir també aquests canals per redistribuir un món que és molt potent, moltíssim, que 
ens permet incidir en diferents àmbits, deia el company socialista. És veritat.

Probablement l’activitat física en fitxes federatives ha baixat –probablement–: no 
hi ha competicions, no hi ha fitxes federatives, aquest índex baixa. Però hem vist du-
rant la pandèmia que tothom s’ha fet seu el món de l’esport. Vèiem que quan la gent 
estava en confinament..., fins i tot hem vist molta més gent practicant esport, per-
què ha entès la necessitat de la salut física i emocional. Per tant, aquest repte..., mi-
rem també això, mirem com després d’aquesta pandèmia podem captar tota aques-
ta gent que ha entès que l’esport i l’activitat física són molt importants per a la seva 
vida. Capitalitzem-ho. Perquè, al final d’aquesta carrera d’obstacles, crec que hem 
d’aprendre també que és una gran oportunitat que ens ha posat sobre la taula trans-
formar i no posar pedaços a aquella gotera que tenim al sostre, sinó transformar de 
veritat un gran pilar de país com és l’esport.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula, ara, la diputada senyora Gemma Geis. Endavant.

Gemma Geis i Carreras

Bon dia, president, diputats i diputades. També he de dir-li al diputat Alejandro 
Fernández que no estem en un supòsit de normalitat, perquè, si no, allò que votem 
en els programes electorals podríem debatre-ho en aquest Parlament, i no estar em-
mordassats amb lleis que ens acaben impugnant al Tribunal Constitucional i amb 
amenaces. Per tant, aquesta realitat no existeix, encara.

Amb relació al decret llei, nosaltres, òbviament, ens hi posicionarem a favor. Crec 
que un decret llei..., s’ha de justificar la seva urgència i la seva necessitat, i crec que..., 
en aquest cas es produeix una pandèmia, i, per tant, cal actualitzar el marc norma-
tiu perquè les entitats esportives de Catalunya puguin dur a terme els seus proces-
sos electorals a través dels mitjans telemàtics. Nosaltres sempre hi hem donat suport. 
I, per tant, crec que té la cobertura jurídica de necessitat, en aquest cas, per poder-lo 
aprovar.

D’altra banda, ja hi han fet referència els altres diputats i diputades, i crec que 
és un punt de consens: és a dir, l’esport és un pilar bàsic en el nostre país, i, a més 
a més, és un motor de cohesió social, d’igualtat d’oportunitats. En un moment en el 
que al país caldrà una actuació decidida respecte a la recuperació psicosocial del 
nostre país, crec que aquest esport..., fer practicar l’esport és salut, i, per tant, en 
aquest sentit, hi estic absolutament d’acord. I segurament, com deia la diputada Cau-
la, els diferents decrets successius que s’han anat aprovant en aquest àmbit o d’altres 
són fruit del mateix, també, impacte de la pandèmia, que no permet a vegades una 
planificació molt millor –en aquest àmbit o en d’altres, eh? Per tant, compartim això. 
I estic segura que compartirem també la necessitat de fer aquest debat de fons res-
pecte al futur i al present de l’esport com a pilar bàsic del nostre país.
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Finalment, dir que aquest decret el que fa és això: incloure el vot electrònic –una 
política que nosaltres hem defensat sempre–, en aquest cas, en l’àmbit de l’esport, 
permetre l’ús dels mitjans telemàtics per poder renovar les juntes directives i els pro-
cessos electorals que hi han en curs. Per tant, creiem que és una mesura, també, tem-
poral, perquè en farà falta una revisió més a fons. Perquè, com han dit també alguns 
diputats i diputades, el caràcter telemàtic i els mitjans presencials..., l’ús dels mitjans 
electrònics ha vingut per quedar-se, i, per tant, farà falta una revisió més a fons de 
tota aquesta normativa. Estic segura que el Parlament de Catalunya, en la propera 
legislatura, ho podrà dur a terme.

Per tant, per tot això nosaltres ens hi posicionem absolutament a favor, i crec que 
serà una mesura que serà ben rebuda pel sector de l’esport.

El president

Passem a la votació de la validació d’aquest decret llei, el 4/2021. Com saben, els 
vots a favor s’entenen favorables a la validació del decret llei, i els vots negatius, en 
contra d’aquesta validació, i, per tant, favorables a la derogació.

Passem a la votació.
Comença la votació.
Aquest decret llei ha estat validat per 12 vots a favor, cap en contra i 9 absten-

cions.

Decrets llei 2/2021, 7/2021 i 9/2021
203-00082/12, 203-00087/12 i 203-00089/12

Passem, ara, al següent punt de l’ordre del dia, que és la validació del Decret llei 
2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i 
de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

Els faig avinent que, tal com es va acordar a la darrera reunió de representants 
dels grups parlamentaris, aquest debat se substanciarà conjuntament amb els punts 
3 i 4 de l’ordre del dia, amb relació al debat i votació sobre la validació del Decret 
llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, 
empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada 
de la Covid-19, i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesu-
res urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, i juntament amb el Decret llei 
9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de 
la cultura amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, i de modificació del Decret llei 
25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter 
fiscal i administratiu.

Passem, doncs, a la defensa d’aquests tres decrets. I la fa, en nom del Govern, el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el senyor Chakir El Homrani. Quan 
vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (Chakir El Homrani Lesfar)

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Aniré molt ràpid, perquè és un 
compromís no destinar-hi més de cinc minuts. També és un repte, i és un repte tam-
bé per a vostès, respondre el que pensen sobre els tres decrets en cinc minuts, i crec 
que el millor que podem fer és anar ràpid, explicar-ne les línies generals i demanar 
disculpes perquè no entrarem en tota la profunditat dels tres decrets, ni jo ni vostès, 
per la limitació de temps.

En primer lloc, portem el Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordina-
ris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a 
les conseqüències de la Covid-19. Com vostès saben, un dels sectors afectats per tot 
l’àmbit de mesures de protecció davant de la Covid és el sector del lleure educatiu i 
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de les activitats extraescolars, un sector sobre el qual ja vam fer una línia d’ajuts es-
pecífica, amb un valor de 20 milions d’euros, i que havíem de reforçar perquè s’han 
allargat aquestes mesures. I ara el que presentem aquí és bàsicament aquest allarga-
ment del suport, amb una voluntat molt clara, que és afavorir la sostenibilitat eco-
nòmica del sector, sent conscients que el lleure educatiu és un àmbit clau a l’hora de 
respondre a les conseqüències de la pandèmia, especialment per als nostres infants i 
adolescents, sobretot per als més vulnerables socioeconòmicament.

D’aquesta manera, en aquest decret es preveuen 6 milions d’euros, que es distri-
bueixen en tres modalitats d’ajudes: ajuts directes a entitats inscrites –a entitats ins-
crites, l’univers és molt concret— al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General 
de Joventut que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants 
i joves d’entre tres i divuit anys, 1.500 euros per entitat. Segon, ajuts dirigits a per-
sones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats ex-
traescolars, 1.500 per sol·licitant. I, en tercer lloc, ajuts dirigits a entitats, empreses i 
persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites dintre 
del Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, 2.500 euros 
per instal·lació.

Explicar-los que està en marxa el termini de sol·licitud. Ahir hi havien ja 119 sol-
licituds en la primera línia, 2.062 sol·licituds en la segona línia d’ajuts extraescolars i 
231 sol·licituds en la d’instal·lacions juvenils. Finalitza el període l’1 de març, i a par-
tir d’aquell moment ja es podrà fer el pagament d’aquestes ajudes.

El segon decret és el Decret llei 7/2021, de mesures extraordinàries en matèria de 
cooperatives, empreses i entitats de l’economia social. Aquí hi han diversos aspec-
tes. Per un costat, el que fem és donar continuïtat a tota la convocatòria de subven-
cions de projectes singulars per a la reactivació econòmica amb projectes singulars 
de reactivació econòmica integrals i de l’impacte estratègic en l’economia social. 
Aquest és un aspecte que saben que és estratègic per al Govern i per al departament 
que em pertoca coordinar: el reforçar l’economia social, el reforçar el que significa 
l’economia social com un model que va més enllà de ser alternatiu, o sigui, és un 
model que ja comporta un important percentatge del PIB del nostre país, amb va-
lors, amb contingut entorn de l’activitat econòmica.

I, a part, se li afegeix una nova línia de suport per fomentar el cooperativisme de 
plataforma tecnològica i/o de distribució logística. El context és el que és, i, en aquest 
sentit, també hem de poder donar aquest suport en àmbits on, encara que estiguem en 
crisi Covid-19, pot créixer i pot tenir encara més paper l’economia social en el nostre 
país, que és la voluntat que té el Govern i que té el departament que encapçalo. 

També, en el mateix decret, el que es fa és donar continuïtat a una sèrie de me-
sures que ja vam impulsar en altres decrets, que el que permet és adaptar tot el que 
són els requisits que marca la Llei de cooperativisme en aquest país entorn del fun-
cionament ordinari en el context de la Covid-19. És a dir, es prorroguen fins al 31 de 
desembre del 2022, amb caràcter general, les mesures previstes en el capítol segon 
del Decret llei 47/2020. També el termini que estableix l’article 43.5 de la Llei de co-
operatives per fer assemblea ordinària d’aprovació dels comptes anuals, per buscar 
aquell element de flexibilitat entorn d’aquesta situació tan complexa.

A la vegada, es dona la potestat que, per raons objectives, quan no s’hagi pogut 
celebrar l’assemblea general ordinària, no es faci el procediment de tancament re-
gistral per al nou dipòsit dels comptes anuals. Com saben, aquí hi ha tota una sèrie 
d’obligacions, i el que fem és flexibilitzar-ho en aquest context, i el que fem és refor-
çar aquesta normativa, que ja va ser pactada amb el sector, i el que fem és allargar-la 
durant tot aquest període fins al 31 de desembre del 2022, perquè es puguin adaptar 
a la situació d’excepcionalitat que vivim amb la Covid.

I el tercer –i ja m’he passat de temps, disculpin–, el tercer decret llei és un de-
cret llei molt específic en el que hi ha, en primer lloc, la nova ajuda en l’àmbit de la 
cultura, amb el mateix disseny dels 750 euros, compatible amb la percepció anterior 
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dels mateixos ajuts al sector cultural. En segon lloc, una modificació del Decret llei 
25/2020, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i adminis-
tratiu, per tal de donar resposta a la situació.

I el punt més important, que és l’increment de les tarifes en els serveis d’atenció a 
la gent gran, un increment de 50,1 milions. Al final, en els tres anys hem fet un incre-
ment de tarifes de 84,3 milions, i, a part, amb una bona notícia, que és que les parts 
–sindicats i patronals– han acordat –i aquesta també era una petició que fèiem per 
assegurar-nos que l’increment de tarifes va als salaris de les treballadores del sector– 
desenvolupar el conveni català de la dependència, però, a part, ja han signat l’acord. 
Ahir es va constituir la taula, però ja han signat l’acord de la millora retributiva d’un 
6 per cent del salari en el sector per a aquest 2021. Un element molt important, per-
què, al final, l’increment de tarifes, si té un objectiu molt clar en l’àmbit de gent gran, 
és la millora de les condicions laborals de les treballadores del sector.

I, en aquest sentit, en aquest cas, podem assegurar que aquest increment de tarifa 
anirà a les treballadores, a treballadores que han patit molt, a treballadores que te-
nen unes condicions laborals que no són les que considerem adequades, i, a la vega-
da, reforcem el mercat de les relacions laborals amb el que ha de ser el futur conveni 
català del sector residencial de gent gran.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups, per fixar la seva posició. En primer 
lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor 
Jorge Soler. Endavant.

Jorge Soler González

Gràcies, president. Conseller, diputades i diputats... Des de l’escó. En primer lloc, 
felicitar els nous diputats d’aquest Parlament i desitjar-los a tots molts encerts i mol-
ta sort.

Avui tornem a validar un conjunt de decrets –crec que alguns ja tenim costum de 
veure aquesta situació–, decrets que no tenen res a veure, que es fusionen per vali-
dar-los quan no hi ha hagut ni diàleg ni consens entre grups i formacions per arribar 
al que era absolutament important, i és que, en una crisi tan colpidora com la Covid, 
calia donar resposta. Vostè ho ha dit, i ho han dit tots els consellers, i segurament ho 
hem dit tots els que hem tingut ús de paraula en aquest Parlament de Catalunya, però 
al que no s’ha arribat precisament mai és, en temps ni forma, a fer aquests decrets.

Per tant, novament tenim en aquest moment tres decrets més –al llarg de la ses-
sió en tindrem moltíssims més–, agrupats, que són un totum revolutum, perquè són 
un conjunt, una amalgama, perquè no tenen res a veure. Novament, doncs, dona 
claredat d’aquesta incertesa, d’aquesta falta d’un full de ruta clar. És evident, estem 
vivint moments excepcionals. Fa massa mesos que diem que estem en moments ex-
cepcionals, i fa massa mesos que, sota aquest paraigua de l’excepcionalitat, porten 
aquí decrets que són merament pegats i rectificacions de decrets que ja hem dit en 
altres moments que ho eren, i, per tant, estem seguint en bucle. Per tant, sí, cal fer les 
coses bé, cal que aquest legislatiu se prengui les coses de forma seriosa.

Vostès porten tres decrets. Vostè deia que no donava temps a parlar de molts. 
Clar..., amb molta superficialitat, doncs, la discussió d’aquests tres, començant pel 2,  
que té com a objectiu establir aquesta ajuda extraordinària en forma de prestació 
econòmica de pagament únic destinada a empreses, persones treballadores autòno-
mes i entitats de l’oci educatiu, amb la finalitat darrera d’afavorir la sostenibilitat 
econòmica del sector, que ha sofert indubtablement una reducció dràstica i involun-
tària dels seus ingressos econòmics o un increment de la despesa a conseqüència 
d’aquesta crisi sanitària. Indubtablement, cal avançar bé en aquest sentit.

El decret llei 7, que té com a objectiu fonamental donar aquesta continuïtat a les 
mesures aprovades en matèria cooperativa, donat que les diverses mesures d’emer-
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gència sanitària que s’han adoptat poden continuar incidint de forma molt especial-
ment negativa, ja sigui a l’organització, ja sigui a l’activitat i al compliment d’aques-
tes obligacions legals i estatutàries que tenen les societats cooperatives. Per tant, 
donar una ajuda extraordinària a les persones afectades pels ERTO, com no pot ser 
d’una altra manera, i a les persones amb un contracte fix de forma discontínua.

Crec que ha afirmat textualment que per a vostè, per al seu Govern, això és «es-
tratègic», és la paraula màgica per prioritzar alguna cosa. Però, bé, sona estrany que 
això sigui estratègic per a vostè després de tants mesos de pandèmia i que arribi pre-
cisament en forma de decret justament quan s’està gestant un nou govern, no? Per 
tant, bé, no sé si sembla estratègic o potser sembla un pèl tàctic, eh? En tot cas, el 
que sí que sembla, perquè és evident, és que molts dels temes que estan inclosos avui 
en aquests decrets són repeticions d’altres decrets o formulacions diferents d’altres 
decrets que ja hem tingut a bé validar en aquesta cambra.

I me voldria detenir breument el Decret llei 9/2021, perquè certament, com diu 
vostè, s’aplica amb noves mesures socials, per fer front a la pandèmia, a l’entorn re-
sidencial i dels centres de dia, i també per fer una ajuda amb un pagament únic a 
persones professionals, tècnics i docents del sector cultural –arts escèniques, arts vi-
suals, música–, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector 
cultural. Cal ajudar el sector cultural, indubtablement, conseller, i pal·liar la situació 
de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes famílies que han reduït dràstica-
ment els seus ingressos a causa de la Covid. Per tant, conseller, sí, el posicionament 
de Ciutadans és clar i ferm en aquest sentit: calen ajudes al sector cultural, però nos-
altres creiem que no és amb un decret com aquest... Ha arribat tard al Parlament. El 
que cal, per al sector cultural, són fets, per ajudar-lo i per no ofegar-lo més.

I em vull detenir també en el mateix aspecte, perquè el sector residencial ens 
donaria moltíssim més que per als cinc minuts que ens han donat per valorar..., per-
què ha estat el gran oblidat. Conseller, el sector cultural necessitava ajuda, i avui ens 
porta vostè un decret amb un increment de tarifes del 4 per cent, on hauria de sumar 
el 10 per cent per poder arribar a les posicions perdudes ja de fa una dècada.

Per tant, cal fer molt, molt més que propaganda al Parlament en moments de 
construcció parlamentària i de construcció de govern. Us desitjo que trobeu la llum 
perquè realment això sigui una realitat.

Gràcies a tots.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula la diputada senyora Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Conseller, gràcies, també, pel manteniment de l’acord d’aques-
ta síntesi. Són cinc minuts per comentar tres decrets. Aniré ràpida.

Primer, pel que fa al decret 2, que té a veure amb l’ajut al lleure i a extraesco-
lars. Després de la resolució aquesta, del 4 de gener, amb que es van prorrogar les 
restriccions..., ha suposat que moltes extraescolars que no coincidien amb els grups 
bombolla han hagut de suspendre i aturar l’activitat. Això vol dir que moltes famí-
lies s’han donat de baixa, i això també ha significat que moltes empreses i entitats de 
lleure han hagut de retornar bestretes i han tornat a l’ERTO. Bé, la situació que co-
neixem. Són ajuts que són imprescindibles per garantir mínimament la seva viabili-
tat present i futura. Tenim moltes petites empreses i entitats a punt de tancar, escoles 
de música ofegades, escoles d’idiomes...

Per tant, nosaltres creiem que aquest decret és imprescindible, és urgent, és ne-
cessari, i, tot i ser insuficient, nosaltres hi votarem a favor. S’ha estat molt rigorós 
amb el tema aquest de les restriccions en aquest sector, i el sector del lleure ha estat 
un dels més afectats des del principi de la pandèmia. Arran del confinament es van 
perdre moltes inscripcions per la suspensió de tota l’activitat, i, després, a principi 
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de curs, novament hi va haver una davallada important de matrícules. Així que nos-
altres votarem a favor d’aquest decret. Volem traslladar el suport del nostre grup al 
sector, als seus gestors, a moltes petites empreses i també als seus treballadors i tre-
balladores, moltes vegades joves i amb contractes, sovint, precaris.

Aquest sector, que no forma part del temps lectiu dels centres educatius, però 
que és essencial a l’hora de donar oportunitats educatives... I ho tornem a dir: anem 
amb compte que no estiguem perjudicant la igualtat d’oportunitats, i especialment 
l’alumnat més vulnerable. També traslladar que, entre aquestes activitats extraesco-
lars, també hi ha els ensenyaments de música i dansa, que en realitat s’estan impar-
tint en centres de règim essencial especial, i que són els únics centres educatius tan-
cats en l’actual context, injustament. Per això nosaltres, malgrat que són insuficients, 
aquests ajuts, hi votarem a favor.

El decret 9, que parla d’aquest ajut extraordinari de cultura. Doncs aquest nou 
ajut, de 750, mostra que l’anterior va ser del tot insuficient. Nosaltres aquí farem una 
abstenció, perquè cauen novament en l’error de convocar un ajut fins a l’exhauriment 
de la seva partida pressupostària, i, per tant, un altre cop en la lluita dels sol·licitants 
per veure qui té més sort d’entrar primer la sol·licitud de manera telemàtica.

Sí que vull entrar també en el que té a veure amb la matèria social d’aquest decret 
número 9. És evident que cal millorar les condicions laborals dels treballadors i les tre-
balladores que fan atenció a les persones amb dependència, que calia incrementar les 
tarifes; però, conseller, hauria de poder permetre la millora salarial de tots. I, més que 
fer intervencionisme en la negociació col·lectiva, el que s’ha de fer és que..., aquests 
deu anys que hem tingut, de congelació de tarifes o de rebaixa de tarifes..., més enllà 
d’aplaudir un primer acord de conveni que deixa fora més del 80 per cent dels centres 
i que deixa fora bona part de les patronals, potser el que caldria és, a part de recuperar 
la congelació dels mòduls –que benvinguda sigui–..., la seva actuació davant dels legí-
tims representants del sector jo crec que ha contribuït més a dividir-los i a fer que una 
millora laboral per al conjunt de treballadors i treballadores es converteixi en un nou 
focus de conflicte. I és per això que nosaltres votarem abstenció, en aquest cas.

I pel que fa –que veig que encara tinc temps– al decret número 7, que és el que 
dona continuïtat a les mesures de cooperatives, empreses i entitats de l’economia so-
cial, nosaltres hi votarem a favor, també.

Sí que em vull detenir, en el minut que em queda, en aquesta disposició addicio-
nal que parla d’aquesta col·laboració entre el SOC i el SEPE. Benvinguda sigui, per-
què nosaltres tenim un servei d’ocupació de Catalunya amb una manca de personal 
endèmica. El SEPE ha incorporat 230 persones treballadores durant aquesta pan-
dèmia. El Govern ha estat incomplint sistemàticament els acords socials als que va 
arribar amb els agents econòmics i socials aquí, a Catalunya, l’estiu del 2020.

I també traslladar que necessitem col·laboració entre les administracions; que 
quan el SEPE, en el pitjor moment de la pandèmia, ha demanat al Govern de la 
Generalitat que col·laborés, el Govern de la Generalitat no ha volgut. Així que jo 
m’alegro que després d’aquesta negació hi hagi aquesta facilitació i col·laboració del 
SEPE amb el SOC i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Vull posar en relleu –i amb això acabo, president– que el SEPE ha fet, per valor 
de 5.417 milions d’euros, prestacions d’atur durant tota aquesta pandèmia.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. És un únic debat sobre tres decrets, que van de mesures 
extraordinàries específiques i ajudes a sectors que han estat especialment colpejats. 
Per tant, ja avanço que, per molt que en alguns casos ens semblen ajudes que són in-
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suficients, sí que nosaltres hi votarem a favor, perquè, òbviament, encara que siguen 
insuficients, són necessàries.

Entrant en el decret 2, que és sobre l’àmbit d’educació en el lleure i les extraesco-
lars..., no ho diem nosaltres, ho diuen els experts: les activitats extraescolars són un 
puntal en la lluita contra la segregació escolar, afavoreixen la igualtat d’oportunitats, 
i, per tant, són un determinant clau en l’èxit educatiu. Ja quan vam tramitar, quan vam 
gestionar aquí el Decret 41/2020, sobre el mateix tema, parlava de 20 milions d’euros 
en ajuts a les extraescolars i en la lluita contra la segregació. Ja vam dir que era insu-
ficient. Si aquells 20 milions eren insuficients, perquè només les cases de colònies van 
quantificar en 50 milions les pèrdues que van tindre pel tancament de tres mesos per 
les mesures restrictives a l’estiu, doncs, imaginin-se ara 6 milions d’euros si són insu-
ficients o no. De tota manera, com ja he dit, nosaltres hi votarem a favor.

I també voldria fer una última reflexió a aquest respecte. Nosaltres considerem que 
les matèries extracurriculars necessiten un nou abordatge des de l’educació pública. 
Cal lideratge públic, s’hi ha de garantir l’accés a totes aquelles persones que volen i 
que ho necessiten. I també volia destacar la situació d’extrema gravetat i feblesa en 
què es troben les escoles de música i dansa, les escoles d’idiomes, i, moltes vegades, la 
situació precària en què fan la seua feina els treballadors i les treballadores del lleure.

Sobre el decret 7, que parla de l’economia social del país. Òbviament, aquí tam-
bé nosaltres hi votarem a favor. I no només hi votarem a favor per aquesta situació 
d’extrema urgència que moltes estan travessant per la crisi sanitària, econòmica i 
social, sinó que pensem que l’economia social ha de ser un dels vectors de canvi, de 
la reconstrucció cap a on ha de caminar Catalunya. Estem parlant d’una economia 
basada en principis ètics, que treballa amb un funcionament més just, més igualitari, 
més democràtic. I, per tant, considerem que no només ha d’estar a un racó, sinó que 
ha de ser un dels pilars centrals de la reconstrucció que Catalunya necessita. És un 
dels vectors de canvi cap a on ha de caminar el nostre país.

I sobre el decret 9... Parla, per un costat, del sector de la dependència. Nosaltres, 
sobre les residències... Òbviament, aquest decret el que fa és donar compliment a 
aquell acord que van signar el Govern amb En Comú Podem pel que fa a l’actualit-
zació de les tarifes amb un acord plurianual de 90 milions d’euros. Per tant, nosal-
tres celebrem que s’estiga posant en marxa aquell acord.

Però no només això: considerem que, una vegada més, és insuficient, perquè 
portem deu anys arrossegant tarifes congelades i retallades, i –també s’ha comentat 
abans– hi ha hagut un acord entre sindicats i patronals per millorar el salari dels tre-
balladors, principalment de les treballadores de la dependència, en un 12 per cent, 
però no arriba a totes les treballadores, és a dir, només arriba als centres públics de 
gestió delegada i a aquells que tenen el 60 per cent o més de les places concerta-
des. I crec que aquí el que es demostra és, una vegada més, aquest model pervers de 
mercantilització en què han caigut, doncs, les nostres residències, que acaba perju-
dicant no només els usuaris, sinó també les treballadores i els seus drets laborals.

I, per últim, sobre el sector cultural. Ha sigut –i això ja s’ha parlat més d’una vega-
da– un dels sectors més colpejats per la crisi, més castigats. Ara arriben amb 4 milions 
i mig d’euros. Això vol dir una ajuda directa única, puntual, de 750 euros; la bona no-
tícia és que no és incompatible amb altres prestacions. Però sí que s’ha de dir que, amb 
una ajuda puntual de 750 euros, quan hi ha hagut gent que porta mesos sense ingressar 
res, amb una caiguda d’ingressos absoluta, doncs, no arriben per a res. Per tant, més en-
llà d’aquesta ajuda puntual, nosaltres el que creiem és que cal un pla de xoc de recons-
trucció del sector cultural que sobretot es treballi de la mà de les persones afectades.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Endavant.



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 19 

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, president. Per posicionar-nos sobre els tres decrets. Ja avan-
cem que serà, el nostre sentit de vot, l’abstenció.

Sobre el primer decret, el número 2/2021, el que fa referència a lleure educa-
tiu, extraescolars i instal·lacions juvenils, doncs, cap sorpresa, conseller: li vindrem 
a traslladar exactament el mateix que li hem dit quan ha vingut un contingut molt 
similar. Per nosaltres, evidentment, 1.500 euros o 2.500 euros són quanties insufi-
cients, però el que sempre li hem volgut traslladar és una altra idea que és molt més 
important que això, perquè, evidentment, la discussió de què es pot dedicar o no..., 
hi ha unes limitacions. Què demanem, de més? I «què demanem, de més» és que hi 
hagi una graduació, que no es doni el mateix tractament al petit empresari, a l’autò-
nom autoexplotat que està a punt de tancar, que a la gran empresa que potser no té 
dificultats econòmiques. Existeixen; són una excepció, però existeixen.

I la segona qüestió és que aquests ajuts sempre vinguin vinculats al manteni-
ment de l’ocupació, perquè, si no, el que pot passar és que la transferència de 1.500 
o 2.500 euros s’acabi transformant en que alguna concreta empresa els utilitzi per 
pagar extincions de contracte, acomiadaments. I, per tant, aquesta és la justificació 
de la nostra abstenció.

Sobre el decret 7, el que fa referència a les cooperatives, doncs, tornem a dir-li el 
mateix. Miri, conseller, que es fixi..., que no hi hagi un termini màxim ni mínim per 
a la convocatòria de les assemblees de les cooperatives el que fa és enfortir al màxim 
el posicionament o la situació dels consells rectors, i, per una altra banda, dificultar i 
fins i tot generar incertesa i inestabilitat jurídica en relació amb els socis i les sòcies 
de cooperatives a fi i efecte de la seva participació política –recordem-ho, no única-
ment societària, també política. I, per tant, nosaltres no estem d’acord en això.

Sí que estem d’acord i agraïm molt la resta de mesures que s’incorporen en 
aquest decret. Evidentment, que es pugui endarrerir la data de presentació de comp-
tes és molt positiu. Evidentment, el tancament registral en la forma que ara s’expres-
sa, doncs, és una mesura molt positiva. I serà també molt positiu sobretot pels pro-
blemes que podrem començar a veure aquest any en la substitució de càrrecs electes 
fonamentalment dels consells rectors, però també d’altres òrgans de representació 
societària i cooperativa, el fet de que allò es pugui perllongar més enllà de la data 
d’efecte que tindria en una realitat de manteniment ordinari.

Recordem, això sí, que aquí no tenim un problema de competències amb l’Estat. 
Usos, costums, dret cooperatiu català, i després ja veurem si anem o no anem, a ban-
da dels principis de l’ACI, a altres realitats com la del dret cooperatiu espanyol.

Dit això, sobre el tercer dels decrets, el 9, el que fa referència a serveis socials i 
cultura. Evidentment, nosaltres, pel que fa a serveis socials, sempre recordem que 
hi ha una realitat, que és que volem que siguin de gestió directa i de gestió públi-
ca; totes dues coses, i que es donin alhora –que podria ser que fos fins i tot pública 
i que no fos directa. I, per tant, és una de les qüestions que volem plantejar. Això sí, 
no som neutres davant del que són les tarifes, perquè això condiciona tant les condi-
cions dels treballadors i les treballadores com la qualitat dels serveis, o ho pot arri-
bar a condicionar.

I, per tant, ens sembla que són insuficients tant l’augment del 4 per cent pel que fa 
referència a les residències com l’augment del 5 per cent pel que fa referència a cen-
tres de dia, però benvinguts siguin. Encara que sigui insuficient, evidentment és una 
millora, i, per tant, nosaltres no hi votarem en contra.

I, dit això, el que tantes altres vegades li hem plantejat també quan han vingut 
decrets com el que avui es planteja, que és que hi hauria i hi ha mecanismes jurídics 
per garantir que tot el que s’augmenta en tarifes pugui transformar-se en massa sa-
larial, sense interferir en cap cas en la negociació col·lectiva, sinó fixant amb segure-
tat jurídica que això es dediqui en tot cas al cost dels treballadors i les treballadores 
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–«massa salarial» entesa d’una manera genèrica. I, per tant, per nosaltres això era 
una qüestió essencial, més enllà, evidentment, del que és el fons del model.

I sobre cultura: insuficients, com ja hem dit altres vegades, els 750 euros, però 
benvinguts siguin. Però volem recordar dues coses que ja ens han sentit explicar mol-
tes vegades. La primera: el fixar un dia de cotització el 2020 és una discriminació 
indirecta en relació amb els treballadors i les treballadores intermitents; els fixos dis-
continus, per exemple, que en quedaran fora perquè abans de març del 2020 encara 
no havien començat la seva temporada. I, per tant, ho hem expressat de totes les ma-
neres possibles, però no ens n’hem sortit, que això tingui una modificació per part del 
departament.

I la segona qüestió, no menor: el demanar una justificació expressa que hi ha ha-
gut suspensió de l’activitat derivada de la Covid és una prova moltes vegades de gran 
dificultat. Per una qüestió ben simple: perquè la majoria de les comunicacions el que 
diuen no és «li finalitzo el bolo...» o «no hi haurà contractació per la Covid», sinó 
que, simplement, activitats que s’havien desenvolupat anys enrere no es desenvolu-
paran ara. I, per tant, això es podria interpretar que no ho justifica, o un genèric més 
aviat del tipus, doncs, «no tindrem el contracte que s’havia desenvolupat anys enre-
re». I, per tant, una nova dificultat per accedir a aquesta prestació.

Dit això, això sí, també recordar el que ja hem manifestat moltes vegades sobre 
el procediment de concurrència no competitiva. I, com estic fora de temps, haig de 
remetre’m al que ja he dit.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Evidentment, en tres decrets com aquests hi ha de 
tot: hi han coses que són positives i n’hi han d’altres que no i que no acabem d’enten-
dre. I «que no acabem d’entendre» és la raó per la qual ens abstindrem.

Podríem resumir-ho de manera telegràfica: que hi trobem incoherències, asime-
tries i alguna injustícia flagrant. Incoherències, entre d’altres –n’ha parlat, i ho com-
parteixo plenament–, en el tractament de les activitats de lleure i extraescolars. S’han 
explicat les posicions, que, hi insisteixo, compartim plenament.

Asimetries, conceptes molt semblants que acaben rebent ajuts diferents. I també 
amb sistemes, com s’ha dit abans, no tan escandalosos com el que va passar amb els 
autònoms, però que també acaben comportant com una mena de cursa que és abso-
lutament incomprensible.

I, després, alguna injustícia. És a dir, un ajut únic de 750 euros per al sector de 
la cultura però que després acabi sent de 750 euros incompatible amb els  ERTOs, 
doncs, francament, jo no sé si això es pot considerar un suport a l’àmbit de la   cultura. 

Aquests són els motius bàsics pels quals ens abstindrem.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula, ara, la 
diputada senyora Marta Vilalta. Endavant.

Marta Vilalta i Torres

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Estem davant d’uns decrets que són 
d’emergència, per donar oxigen, per ajudar els sectors més afectats per la situació de 
pandèmia, per acompanyar-los. I, de fet, compleixen aquella màxima amb què ha 
actuat el Govern al llarg de tot aquest últim any marcat per la pandèmia, que és que 
totes les restriccions que s’hagin de prendre per protegir la vida i la salut han d’anar 
acompanyades també d’ajudes econòmiques i socials als sectors que estiguin patint 
aquestes restriccions.
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Prova d’això, més enllà del que avui parlem en aquests decrets, és el paquet de 
mesures d’aquest primer trimestre, amb més de 618 milions d’euros, justament per 
als autònoms, per al manteniment de l’ocupació de la petita i la microempresa, tam-
bé per als treballadors en ERTO, entre d’altres. Mentrestant veiem, a diferència del 
que fa el Govern de la Generalitat, com el Govern de l’Estat, doncs, encara no ha 
habilitat mesures d’ajudes directes per a aquests sectors tan afectats, i tant de bo ar-
ribin, tal com hem exigit un dia sí i l’altre també.

Per tant, considerem que aquests decrets que estem tractant són absolutament ne-
cessaris. Per això, òbviament, hi donarem el nostre vot a favor.

El primer dels decrets, el número 2, fa referència a aquests ajuts extraordinaris en 
l’àmbit de l’educació en el lleure i en l’àmbit de les activitats extraescolars. Aquest és 
un àmbit que va veure el mes de gener, una altra vegada, com es suspenien les activi-
tats, que, per sort, aquesta setmana s’han pogut reprendre. En el decret es destinen 6 
milions d’euros per afavorir aquest sector, el del lleure educatiu, que, a més a més, és 
clau per a l’educació, per al creixement, per a l’acompanyament dels infants i dels ado-
lescents, sobretot també aquells més vulnerables, i també especialment ara, en aquest 
context. Aquests ajuts, per tant, volen garantir la sostenibilitat econòmica de les enti-
tats, també de les instal·lacions juvenils, i creiem que és absolutament necessari.

Pel que fa al segon decret, el decret número 7, dirigit a la viabilitat en aquest cas 
de les cooperatives i també de les entitats i empreses de l’economia social, també 
aquest és un àmbit clau, el de l’economia social i solidària, el del cooperativisme; un 
sector estratègic i vital no només en ell mateix, sinó també per a la recuperació eco-
nòmica i social del país, que entre tots i totes haurem de fer possible.

Aquest decret, en concret, d’una banda, actualitza el marc legal per garantir el 
funcionament ordinari en aquesta situació de pandèmia, i, de l’altra, també garan-
teix la continuïtat de la convocatòria de subvencions a projectes singulars per a la 
reactivació econòmica, a banda d’una línia de suport per fomentar també el coope-
rativisme en aquelles eines de plataformes tecnològiques o de distribució logística. 
Per tant, novament, un pas endavant per garantir aquesta viabilitat per acompanyar 
un sector estratègic al nostre país.

I, finalment, el tercer decret, en aquest cas, el número 9, recull noves mesures de 
caràcter social i també en l’àmbit de la cultura –abans hem sentit com ho explicava 
el conseller– que considerem també imprescindibles, necessàries. Sempre voldríem 
anar més enllà, voldríem més recursos econòmics, més ajudes, però tenim les eines, 
tenim els instruments i tenim els recursos que tenim. En tot cas, aquestes són un pas 
endavant.

Pel que fa als centres residencials, hem vist com s’ha patit aquest any una situa-
ció d’excepcionalitat marcada per la Covid, un impacte gran i un impacte greu en 
les residències. També els treballadors i les treballadores i els professionals d’aquest 
àmbit han fet un sobreesforç, i des d’aquí el més absolut reconeixement i agraïment, 
però també aquestes mesures econòmiques, que el que fan és millorar les seves con-
dicions laborals i també aquest reconeixement als professionals.

Per tant, hi ha aquest increment de tarifes: 50 milions d’euros per incrementar 
les tarifes dels serveis d’atenció a la gent gran per a aquest 2021, que és el que recull 
aquest decret, i que suposa de facto una pujada en el sou dels treballadors –aquest 
6 per cent que també s’ha pactat–, i, per tant, una millora en les condicions laborals 
i retribucions de les persones treballadores, que és el que hem anat defensant i exi-
gint, també, aquests últims temps. És un nou pas, com dèiem, un nou pas bo, im-
prescindible, en fem el reconeixement, i, evidentment, que cal seguir.

El decret també recull un nou ajut en l’àmbit de la cultura, aquesta prestació 
econòmica de 750 euros per a les persones professionals en l’àmbit de les arts escè-
niques o de l’àmbit musical. Creiem que és necessari, perquè, certament, és també 
un dels sectors on els professionals i les persones que hi estan vinculades estan pa-
tint més els efectes de la pandèmia. D’aquí ve que es faci una altra vegada aquest 



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 22

ajut. I, com he dit amb anterioritat, doncs, evidentment caldrà seguir per anar millo-
rant, per anar acompanyant les persones que més ho necessiten.

Per tant, per tot això, nosaltres votarem a favor dels tres decrets, òbviament.
I, abans d’acabar, per unes qüestions que s’han dit amb anterioritat, jo també vol-

dria remarcar que en divuit ocasions el SOC, i des del Departament de Treball de la 
Generalitat, s’ha posat en contacte amb el SEPE –divuit ocasions al llarg d’aquest 
2020– per garantir justament els drets dels treballadors. I la resposta del SEPE i del 
Govern de l’Estat ha estat sempre silenci.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, finalment, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el diputat senyor Francesc de Dalmases. Endavant.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Si m’ho permeteu, abans de començar..., ara mateix, en 
aquests moments, en una sala amb un nom preciós del Parlament Europeu, la Sala 
Anna Politkòvskaia, el conseller Comín, la consellera Ponsatí i el president Puigde-
mont estan explicant com es troba el seu suplicatori. I, ja que tots tres són o han estat 
diputats d’aquesta cambra, deixar dites dues coses importants: evidentment, no dei-
xaran de ser eurodiputats i no seran mai extradits des de Bèlgica, però el seu procés 
constata la nul·la voluntat de desjudicialització de les causes polítiques del Govern 
de Socialistes i de Podemos. Parlar de diàleg i mantenir la repressió és una estafa 
política i una baixesa moral.

Avui veurem les denúncies d’eurodiputats d’arreu del continent, que veuen, in-
dignats, com avança aquest procés. Veurem massa silencis –massa silencis– i el 
somriure en blanc i negre una altra vegada del bloc del 155, ahir protegint la monar-
quia a Madrid i avui perseguint demòcrates a Brussel·les.

Avui també és un bon dia per recordar que si el president Puigdemont, la consellera 
Clara Ponsatí i el conseller Toni Comín són eurodiputats és perquè 1.025.411 persones 
ho van decidir. I aquesta operació de repressió política serà un nou bumerang contra la 
justícia espanyola i contra el ja minúscul i ridícul prestigi internacional d’Espanya.

En tot cas, el nostre suport al president Puigdemont, al conseller Comín i a la 
consellera Clara Ponsatí.

Sobre el que ens ocupa avui, doncs, com la majoria dels decrets llei que darrera-
ment aprova l’executiu, el número 2 forma part de l’acció política, de l’actuació po-
lítica del Govern, per donar suport i fer front a les greus dificultats que, com a con-
seqüència de la Covid-19, estan patint ciutadans, empreses, entitats i, en aquest cas 
concret, el sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

Com a altres sectors, els cal ajuda, i el Govern, en el marc de les seves possibili-
tats, els l’ofereix: una acció pública de suport necessària, urgent i imprescindible per 
recolzar un sector que, per una banda, ha fet un gran esforç organitzatiu, amb l’in-
crement consegüent de costos, per complir amb les condicions de seguretat i preven-
ció establertes per les autoritats competents quan ha pogut desenvolupar les seves 
activitats, i que, per una altra banda, ha patit el perjudici durant molt de temps de la 
suspensió de les seves activitats. És a dir, un altre sector, com tants altres, que ha pa-
tit un increment de despeses i una reducció dràstica dels seus ingressos.

Una acció pública de suport, doncs, que es materialitza, en aquest cas, en aquest 
decret llei, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d’urgència en forma de paga-
ment únic que s’estableix en tres modalitats diferents, amb l’objectiu de donar res-
posta a les especificitats del sector: una modalitat per a les activitats específicament 
de lleure educatiu que es fan entre setmana, de dilluns a divendres; una modalitat 
per a les activitats extraescolars, i una modalitat per a les instal·lacions juvenils. Mil 
cinc-cents euros per a centres, entitats i persones treballadores autònomes que duen 
a terme activitats extraescolars, i 2.500 euros per a instal·lacions juvenils.
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Com deia, la pandèmia de la Covid-19 ha generat una situació d’excepcionalitat 
en molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinà-
ries de caràcter social i econòmiques. I el decret llei 7, sobre el que també debatem 
avui, incorpora un paquet de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, 
empreses i entitats de l’economia social; actuacions per garantir la viabilitat d’aques-
tes empreses i per dotar-les d’un marc legal que en garanteixi el bon funcionament 
en un context de restriccions de mobilitat per evitar contagis.

Per acabar, el darrer dels decrets sobre el que debatem en aquest punt de l’ordre 
del dia, el decret número 9, té l’objectiu, al seu torn, d’establir noves mesures socials 
per fer front a la pandèmia en l’entorn residencial i dels centres de dia per a la gent 
gran de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de Catalunya, equipaments i 
serveis en els que –és per tots conegut– les conseqüències de la crisi sanitària han 
tingut un impacte, malauradament, molt especial i dramàtic.

Així, aquest decret incrementa en més de 50 milions d’euros les tarifes dels ser-
veis d’atenció a la gent gran aquest 2021. L’augment suposa un 4 per cent més res-
pecte a l’any anterior, i significarà una pujada del sou dels treballadors enguany d’un 
6 per cent, amb efectes retroactius, és a dir, des de l’1 de gener. Es tracta del tercer 
increment de tarifes del sector d’atenció a les persones que realitza el Govern en els 
últims dos anys.

Confiem que, precisament per la seva necessitat extraordinària i urgent, aquests 
decrets llei comptin amb el recolzament suficient i siguin validats.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
Cridem a votació.
(Pausa llarga.)
Bé, ara sembla que sí, hi som tots.
Per tant, passem a votar. Com saben perfectament, els vots favorables s’ente-

nen com a partidaris de la validació dels tres decrets. Els recordo que són tres de-
crets, tot i que... (Pausa.) No, els votem per separat. Perdó –perdó. Només era el de-
bat, conjunt; els votem per separat. Disculpin. (Veus de fons.) Certament. Mentre ho 
deia, ja he vist que no anava bé, eh? (Rialles.)

Passem, doncs, a votar el primer dels decrets, que és el Decret 2/2021.
Comença la votació.
El Decret llei 2/2021 ha estat validat per 14 vots a favor, cap en contra i 7 absten-

cions.
Passem ara a votar el Decret llei 7/2021.
Comença la votació.
Ha estat validat, aquest decret llei, per 14 vots a favor, cap en contra i 7 absten-

cions.
I passem ara a votar el Decret 9/2021, el darrer d’aquest paquet –9/2021.
Comença la votació.
Aquest decret llei ha estat validat, també, per 12 vots a favor, cap en contra i 9 abs-

tencions.

Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, 
del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana

203-00083/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació del De-
cret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu. Disculpin, no... 
(Veus de fons.) És el 3/2021, sí, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, 
del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Per defensar el de-
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cret i la seva promulgació, té la paraula, en nom del Govern, el conseller d’Empresa 
i Coneixement, el senyor Ramon Tremosa. Endavant, sí.

El conseller d’Empresa i Coneixement (Ramon Tremosa i Balcells)

Bon dia. Molt breument. Vostès saben que a finals d’any, el 22 de desembre, es va 
aprovar la Llei de les APEUs, de les àrees de promoció econòmica urbana. Va obte-
nir 119 vots a favor. Per tant, es va aprovar amb el suport dels dos principals grups 
de l’oposició, cosa que, com a conseller, valoro especialment. I, de fet, en la campa-
nya electoral aquesta última, que jo era candidat per Lleida, en diferents debats vaig 
agrair públicament a l’Alícia Romero i també al Martí Pachamé la seva col·laboració 
amb una llei de la qual era ponent l’Elsa Artadi. I, per tant, doncs, entenem que era 
una llei urgent i una llei útil.

I, de fet –de fet–, en aquests dos mesos ja tenim quinze APEUs que s’estan cons-
tituint, des de Barcelona fins a diferents eixos comercials: Reus, Olot, Salou, Pala-
frugell, Figueres, Sant Sadurní i Vilanova i la Geltrú. Aquesta llei era necessària, i 
ja s’estan organitzant, diguem-ne, s’estan constituint diferents APEUs per tot el ter-
ritori.

I, en aquest sentit, com que –si vostès ho recorden– a finals d’any, abans de Na-
dal, l’últim dia de l’últim Ple hi havien moltíssimes votacions i transaccions, es va 
produir un error en una votació, en una esmena, i va quedar aprovat un article, un 
apartat d’un article, que genera incongruències en relació amb el text final. I, per tant 
–i ja acabo–, amb la validació d’aquest decret llei que vàrem aprovar el 12 de gener, 
el Decret llei 3/2021, doncs, incorporem a la Llei de les àrees de promoció econòmi-
ca urbana el procediment de delimitació d’una APEU quan aquesta APEU neix com 
a iniciativa dels ajuntaments.

Per tant, és per això que els demanem que avui es pugui validar aquest decret 
llei.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, conseller. A continuació, tenen la paraula els grups parlamentaris, per 
fixar la seva posició. Tal com es va acordar a la reunió dels representants dels grups, 
serà d’un màxim de cinc minuts per grup o subgrup. Té la paraula, en primer lloc, la 
diputada Laura Vílchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, senyor vicepresident. Hoy debatimos este decreto ley o la subsanación 
de un error sobre las áreas de promoción económica urbana, los llamados «BIDs» o 
«APEUs», una ley que permite a los ejes o áreas comerciales organizarse de forma 
autónoma.

Este es un decreto, por tanto, necesario, como dice el conseller, para poder des-
plegar las áreas de promoción económica urbana, que es una nueva herramienta de 
gran utilidad para la colaboración publicoprivada de las organizaciones que ayuda a 
la modernización y a la promoción de las zonas comerciales urbanas, a la mejora del 
entorno urbano y a incrementar la competitividad entre empresas fomentando, ade-
más, la creación de ocupación.

Las áreas de promoción económica urbana son buenas para el comercio, son ne-
cesarias, más si cabe ante la situación económica que estamos padeciendo, que ha 
puesto en jaque a los pequeños comerciantes, sobre todo. Necesitamos que desde las 
administraciones públicas se dé apoyo explícito a sectores como el comercio y la 
restauración, y, lamentablemente, esto muchas veces no se produce.

La economía catalana viene sufriendo de forma constante una situación de pér-
dida de relevancia en muchos aspectos, y se ha visto agravada en estos últimos me-
ses por la pandemia del Covid. La incompetencia y la inacción de los sucesivos 
gobiernos de la Generalitat han impedido que se articulen las medidas de política 
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económica adecuadas para hacer frente a fenómenos globales y, a menudo, también 
fenómenos más locales.

Ayer, sin ir más lejos, un informe de Axesor publicaba que la desinversión em-
presarial en Cataluña alcanza ya el 262 por ciento, se hunde la hostelería –descen-
diendo sus ingresos en un 75 por ciento– y asistimos al goteo constante de cierre de 
comercios.

Además, como vemos estos días, se permite que se degrade la imagen de Cata-
luña durante un descenso ya prácticamente insufrible para el comercio y el turis-
mo. Las imágenes de actos vandálicos y los salvajes saqueos se están convirtiendo 
ya en una desoladora costumbre que sufren comerciantes, restauradores y vecinos, 
así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mi apoyo a todos ellos y 
mi condena a estos actos, y también espero que el conseller lo condene también.

Este decreto ley obedece, como comentaba el conseller, a la voluntad de reparar 
un error en las votaciones que origina una interpretación incongruente del conjun-
to de la ley, por lo que este grupo votará a favor de la aprobación de este decreto. 
Y personalmente quiero agradecer desde aquí el trabajo de mi compañero Martí Pa-
chamé, que ha sido el ponente de esta ley.

Por último, pedirles que desplieguen, señor conseller, esta ley con la mayor cele-
ridad posible para que el sector pueda utilizar esta nueva herramienta para reactivar 
esos ejes, esas zonas, áreas comerciales, que dinamizarán nuestros pueblos y ciuda-
des. Trabajen, por favor, para hacerlo posible.

Muchas gracias.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, vicepresident. Conseller, diputats i diputades, és veritat que les APEUs 
són una bona llei. És una llei que vam intentar des del 2012, el Grup Parlamentari 
Socialistes, que fos realitat. Ha hagut de ser el 12 de gener del 21, però, bé, bien está 
lo que bien acaba.

Avui del que estem parlant és d’esmenar un error en les votacions, però jo crec 
que és un error per fer les coses ràpid i fer-les malament, eh?, perquè és una llei que 
era molt necessària però que s’hauria d’haver treballat amb més temps. Crec que en 
el debat –que l’he estat repassant–, el debat que van tenir la diputada Artadi i la dipu-
tada Romero en la votació final, es parlava de setanta-quatre esmenes vives, i, per 
tant, aquest error és, bé, doncs..., el descontrol que han tingut durant aquesta legisla-
tura els grups que donen suport al Govern, i també la manca de majories sòlides per 
poder legislar. I això és el que tenim, no?

Es va aprovar una esmena del PSC que va provocar la incoherència del que prete-
nia el Govern, d’acord amb Ciutadans, perquè això també ho hem de recordar; vull 
dir, el model, en aquest cas, es va pactar amb el Grup de Ciutadans. Nosaltres..., bé, 
recordo que les APEU regulen un instrument que ha de permetre que zones determi-
nades dels municipis esdevinguin econòmicament competitives, i per això nosaltres 
crèiem i creiem que el paper dels ajuntaments en el procés de creació i desenvolupa-
ment de les APEU és rellevant. De fet, vàrem presentar esmenes per incorporar-hi 
recursos concrets per part dels ajuntaments, però són esmenes que no van reeixir, 
perquè Junts per Catalunya i Esquerra van acordar amb Ciutadans no comprometre’s 
en recursos per al món local.

Tanmateix, nosaltres creiem que qui ha de tenir la iniciativa en el cas de les 
APEUs és la iniciativa privada, perquè per reforçar la solidesa de l’instrument, doncs, 
aquells que hi han d’estar compromesos, aquells que hauran de pagar la quota de 
manera obligatòria, han de tenir la implicació des del primer moment. Nosaltres cre-
iem que la implicació de les empreses és clau per aconseguir l’èxit necessari –y a las 
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pruebas me remito, de les APEUs que estan funcionant i per què funcionen–, i per 
això nosaltres vam defensar l’esmena, que es va mantenir viva, i, de fet, es va apro-
var en la votació, que és el que ens demanaven entitats com Foment o Pimec. No ens 
en vam sortir; Junts per Catalunya i Esquerra van preferir un altre cop Ciutadans, un 
partit que va presentar esmenes perquè els ajuntaments no tinguessin cap paper en la 
tramitació de les APEUs, defensant un silenci positiu per tirar-les endavant.

Per tant, i en tot cas, els socialistes volíem que els primers convençuts fossin els 
que estan obligats a pagar la quota, senzillament per estar en l’entorn físic de les 
APEUs; vam mantenir la nostra esmena, i al final es va aprovar, i això va generar 
aquesta incongruència.

Creiem que hem de treballar millor les lleis. Creiem que els debats parlamentaris 
i els treballs en ponència s’han de fer amb més rigor, i no a correcuita. Tot i que era 
una llei que es va presentar per part del Grup Parlamentari Socialistes el 2012, no 
hem estat capaços de treure-la fins ara, però, bé, en tot cas, esmenem l’error. Aquest 
grup parlamentari s’abstindrà.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Té la paraula la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, vicepresident. Nosaltres..., i, a més, ja s’ha explicat: senzillament és 
una esmena d’errors, aquest decret. Nosaltres hi votarem en contra, igual que vam 
presentar una esmena a la totalitat a la Llei de les àrees de promoció econòmica ur-
bana. Per tant, encara que ara estiguem parlant del decret d’esmena d’un error, sí que 
vull aprofitar aquesta intervenció per mostrar el nostre desacord amb aquesta llei, 
que, com dic, ja hi vam presentar una esmena a la totalitat.

Aquesta llei, coneguda com a APEU, és una llei que per nosaltres el que fa és re-
forçar les dinàmiques que buiden de veïns i de veïnes els nostres pobles i les nostres 
ciutats, perquè, a més, suposa la privatització de la gestió de l’espai públic. La llei el 
que fa és directament dir-li a la gent que té activitats econòmiques, doncs, que pot 
gestionar els serveis públics com la neteja, com la mobilitat o com l’urbanisme del 
lloc on té el comerç, és a dir que està externalitzant els serveis públics.

Per nosaltres, aquest model l’única cosa que fa és incrementar, és agreujar les 
desigualtats urbanes i els processos de gentrificació. I, per corregir aquestos efec-
tes d’una desigualtat que ja arrossegàvem en els nostres barris, pensem que el que 
cal són actuacions de les institucions democràtiques, i no la privatització que la llei 
comporta i que va en contra de la planificació democràtica de les ciutats, dels pobles 
i dels nostres barris.

Jo crec que mereix una reflexió per part de Junts per Catalunya, d’Esquerra Re-
publicana, que aquesta llei prosperés amb Ciutadans i amb el Partit Popular. Crec 
que diu molt del contingut d’aquesta llei. I, evidentment, nosaltres considerem que 
hi ha problemes als barris, a les zones comercials, i que s’han de resoldre, però 
que aquesta no és la manera. Privatitzar, externalitzar no és la manera. La manera va 
ser, per exemple, la Llei de barris que es va fer en el seu moment, i que va suposar la 
millora de la promoció urbana més important de molts barris, de moltes ciutats nos-
tres, els darrers anys.

Per tant, de cara a la legislatura que començarà, jo crec que és una de les lleis 
que més s’ha de qüestionar. Nosaltres seguirem insistint en que aquesta no és la ma-
nera de revertir la gentrificació ni la promoció urbana ni de combatre les desigual-
tats, i insistirem en que ha de ser el sector públic, ha de ser l’Administració, qui li-
deri, doncs, la millora dels barris de les ciutats, i que no es pot ni externalitzar ni 
privatitzar la millora de l’espai urbà.

Gràcies.
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El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del diputat Vidal Aragonés, del Sub-
grup de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Nosaltres voldríem començar la intervenció llegint-ne l’exposició de mo-
tius, que és, al final, el que hauria de ser l’expressió de la naturalesa del que estem 
aprovant. Simplement, tres paràgrafs de l’exposició de motius: «En aquest sentit, s’ha 
d’indicar que la redacció de l’article 10 de la Llei és conseqüència de l’aprovació to-
talment imprevista d’una esmena en el decurs de la votació final de la Llei al Ple del 
Parlament, que va tenir lloc en la sessió dels dies 17 i 18 de desembre de 2020.

»L’aprovació no pretesa d’aquesta esmena ha comportat la supressió, a l’article 10 
de la Llei, del procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urba-
na quan la iniciativa correspon a l’ajuntament, i suposa que es produeixi un problema 
greu de congruència en el text de la Llei.

»Aquesta redacció de l’article, en definitiva, deixa coixa la regulació del proce-
diment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana quan la iniciativa 
correspon a l’ajuntament, atès que no el regula, i, per tant, va en detriment del prin-
cipi de seguretat jurídica.»

Algunes consideracions. La primera: volen canviar la llei perquè algú, suposada-
ment, es va equivocar. Encara nosaltres necessitem saber qui es va equivocar i per 
què es va equivocar; ens sembla poc seriós, però podria ser acceptable. Volen –això 
sí, i és l’essència d’aquest canvi normatiu– que es procedeixi a incorporar la regula-
ció a instància dels ajuntaments, que és el que no es va aprovar, i és la qüestió cen-
tral.

I a l’exposició de motius –i aquest diputat s’ha volgut aturar quan ho llegia– par-
len vostès, o qui és el legislador –en aquest, cas el Govern–, que «deixa coixa» la re-
gulació. Nosaltres els demanaríem que fossin, com a mínim, més curosos a l’hora de 
redactar, des de dos punts de vista: des del punt de vista de no utilitzar expressions 
pejoratives per a qui té mobilitat reduïda a les cames, i des del punt de vista de segu-
retat jurídica i d’integritat jurídica –no únicament de seguretat, de qualitat jurídica. 
Aquest tipus d’expressions no es poden utilitzar.

Però, mirin, el problema és molt més profund que tot això. Estem davant un de-
cret que hauria de tenir dos elements, com són necessitat extraordinària i urgent. 
Nosaltres anem a buscar la necessitat extraordinària, i el que ens diu és que hi ha 
necessitat extraordinària perquè la llei s’ha d’aplicar de forma immediata. De veritat 
que vostès pensen que això és seriós, posar-ho en un decret?

I més divertit encara, per no parlar d’una altra cosa: quan es tracta d’intentar jus-
tificar la urgència, el que ens diuen és que, com estem en una situació de diputació 
permanent, doncs, és urgent. I, per tant, amb aquesta lògica, tot el que significa tra-
mitació en diputació permanent podria ser urgent.

Però, a més, diuen una altra cosa, que és que no es pot tramitar pel procediment 
ordinari. I ometen, això sí, una referència o un coneixement –o desconeixement– de 
l’article 158.5 del Reglament del Parlament de Catalunya, que preveu expressament 
que la Diputació Permanent pugui tramitar projectes de llei per procediment fins i 
tot urgent, una vegada, això sí, s’hagi presentat el decret.

Per tant, el que hagués correspost, si es donaven les dues situacions, era que s’ha-
gués presentat el decret i que a la Diputació Permanent s’hagués decidit que això es 
tramitava per procediment d’urgència. Fins i tot en l’exposició de motius estan men-
tint. Però això forma part de la lògica del que ha passat amb aquesta llei.

I els recordo una altra cosa que ningú vol recordar avui: 29 d’octubre del 2020, 
a la Comissió d’Empresa i Coneixement, es va votar qui compareixia i qui no com-
pareixia i la forma en què compareixia –punts 10 a 61. Com que es va acordar que 
s’havia de comparèixer presencialment, a la mateixa comissió es va decidir després 



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 28

–i no és, això, un canvi de l’ordre del dia– deixar sense efecte aquella votació. Així 
va començar la tramitació dels APEUs, i això és un frau en la tramitació parlamen-
tària. I ho saben perfectament. Nosaltres ja els hi vam plantejar, i el que va comen-
çar com un frau tornar a acabar com un frau.

Però, mirin, no es tracta d’un tema procedimental, per nosaltres –però, això sí, 
hem volgut destacar aquesta qüestió–; es tracta d’un tema de fons. I «de fons» què 
significa? Doncs que aquesta llei té com a objecte que la nostra sobirania es tras-
passa a les empreses: per una banda, la gestió privada de l’espai públic, i, per l’altra, 
s’eliminen bona part dels tràmits administratius o es minoren –s’eliminen o es mi-
noren. És curiós que hi ha molts grups parlamentaris que parlen permanentment de 
sobirania nacional, de la necessitat de sobirania, però quan poden no tenen cap pro-
blema a donar la que és la màxima expressió de la nostra sobirania a empreses pri-
vades –per cert, no a totes les empreses, únicament a algunes empreses. I, per tant, 
nosaltres, evidentment, també hi votarem en contra, perquè estem absolutament en 
contra del que ve a significar aquesta llei.

I voldríem acabar la nostra intervenció amb una referència del que hauria d’haver 
comparegut en aquest Parlament, o, més ben dit, en la comissió o en la ponència de 
tramitació de la llei, però que fraudulentament es va evitar que pogués comparèixer, 
un dels nostres geògrafs de capçalera, David Harvey, que manifesta: «Es construei-
xen ciutats perquè la gent hi inverteixi en comptes de perquè la gent hi visqui.» Això 
és l’expressió, evidentment, del que ve a significar aquesta Llei dels APEUs.

I per tot això, evidentment, nosaltres hi votarem en contra.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del diputat Alejandro Fernández, del 
Subgrup del Partit Popular de Catalunya. Té la paraula.

Alejandro Fernández Álvarez

Gràcies. Bé, nosaltres vam ser dels que en el plenari del dia 20 de desembre ens 
vam oposar al model d’àrees de promoció econòmica urbana que es plantejava, per-
què som dels que consideren que havien de ser els comerços directament implicats 
els que prenguessin la iniciativa, no? Perquè les experiències en les que havien estat 
els ajuntaments, moltes vegades amb prejudicis ideològics, i que res tenien a veure 
amb l’impuls de l’activitat comercial, havien estat fracassades, i ho vam explicar.

Posteriorment, efectivament, es va aprovar, de manera sorprenent, l’esmena que 
suprimia aquest procediment. He de dir «de manera sorprenent», però tampoc puc 
dir que sigui com per art de màgia. És a dir, aquí s’ha donat a entendre que va ser 
només un error formal; hi havien profundes discrepàncies també en el si del grup de 
Junts per Catalunya, o com a mínim ens les van traslladar en persona a nosaltres. 
Per tant, no sé exactament quin tipus d’error es va cometre aquell dia, i si va ser un 
error o si no ho va ser.

En qualsevol cas, considerem que corregir un posicionament d’un plenari amb 
un decret com es fa avui no és el mecanisme adient, i, per tant, creiem que s’hauria 
de fer d’una altra manera. Nosaltres mantindríem la posició inicial. Nosaltres con-
siderem que ha de ser la iniciativa privada qui prengui la iniciativa en les àrees de 
promoció econòmica urbana, i, en conseqüència, votarem en contra d’aquest decret.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del diputat Josep Maria Jové, del Grup 
Parlamentari Republicà.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, vicepresident. Moltes gràcies, conseller. Tal com vostè ha expli-
cat, aquest decret llei té poc secret, o hauria de tenir poc secret, tot i que, després 
d’escoltar algunes intervencions, també dubto sobre si té o no poc secret.



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 29 

En principi, cal eliminar una incongruència de la norma que es va produir en 
aprovar-se una esmena a la votació final de la Llei 15/2020 al Ple del Parlament. Una 
esmena que no va ser recomanada per la ponència i que va ser rebutjada en l’aprova-
ció del dictamen de la Comissió d’Empresa i Coneixement, com s’ha explicat. Amb 
l’aprovació d’aquesta esmena, es suprimia l’article 10 de la llei, que regulava el pro-
cediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana, quan la inicia-
tiva corresponia als ajuntaments. Una iniciativa d’impuls que, a més a més, al seu 
torn, la llei reconeixia als ens locals.

Justament aquesta correcció incideix en el que per nosaltres, per Esquerra Re-
publicana, hauria de ser una de les prioritats d’aquesta llei: seguir reforçant l’acció 
del municipalisme, legislar tenint en compte els ajuntaments i cercar la seva compli-
citat, també, en aquest cas, en la reconstrucció i en la necessària transformació del 
sector comercial.

Un sector per al que –i cal recordar-ho cada dia– són imprescindibles eines com 
les que, al nostre entendre, aporta aquesta llei: la modernització, la innovació, l’or-
ganització i la promoció del comerç de proximitat –el de quilòmetre zero– en deter-
minades zones urbanes, amb la millora de la qualitat dels espais, sempre, això sí, a 
través d’actuacions ambientalment sostenibles per a pobles i ciutats compactes i co-
hesionats, i amb un lideratge evident –com es deia– de l’Administració local, i amb 
la relació més fluida possible amb el teixit comercial.

Sabem quin va ser i quin és el posicionament dels grups que van votar en contra 
d’aquesta llei, i ens dol no haver pogut arribar, en el moment de la seva tramitació, 
al consens. Però per nosaltres aquesta llei, com altres eines i mesures fiscals del tot 
necessàries, el que pretén no és més que buscar, també de la mà dels ajuntaments, 
les solucions i estratègies que permetin el futur al comerç local, afectat greument 
per aquesta pandèmia, sí, però que ja venia tocat per la necessària modernització per 
adaptar-se al creixement del comerç electrònic, per la duríssima competència –so-
vint deslleial– de les grans superfícies i per la pressió de les grans marques i els es-
pais comercials.

No ens podem posar de perfil o d’esquena mentre el comerç local i de proximitat 
està tocat i ens reclama, a més a més, eines i recursos per readaptar-se i configurar es-
pais claus i estratègics i –al nostre entendre– imprescindibles en els nostres pobles i ciu-
tats. Aquest és el nostre punt de vista, i per això en el seu moment vam defensar i vam 
votar a favor d’aquesta llei. I aquí voldria tenir un reconeixement per al nostre com-
pany, en Jordi Orobitg, per la feina que va fer en el moment de la tramitació i l’aprova-
ció d’aquesta llei.

I per això, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, amb el que us he ex-
posat, votarem a favor d’aquest decret llei. Perquè no podem deixar que la norma 
segueixi sent incongruent, i, per tant, cal esmenar el buit normatiu que es va pro-
duir amb la seva aprovació final, fos per les raons que fos. I, per tant, cal establir el 
procediment de delimitació d’aquestes àrees quan són els ens locals els qui pretenen 
exercir la iniciativa recollida en la mateixa llei.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Finalment, és el torn de la diputada Elsa Artadi, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Elsa Artadi i Vila

Gràcies, vicepresident. Conseller, diputades, diputats, tinc la sensació que, com 
que era un decret llei tan ràpid i tan clar en l’objecte que teníem..., hem acabat discu-
tint sobre tot menys exactament sobre el que era el decret llei en si. I està bé, vull dir, 
cadascú aprofita el temps com vol.

A la diputada del PSC, sí, va trigar deu anys, perquè no hi havia una fórmula le-
gal de fer obligatòries les contribucions. I la seva companya, la diputada Romero, va 
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tenir la decència de no mentir en el perquè s’havia trigat aquests deu anys. S’ha ha-
gut de fer molta feina, perquè precisament un dels objectes que té aquesta llei és en-
fortir l’associacionisme, un associacionisme que ha sigut vital a casa nostra en molts 
àmbits, no només econòmics, sinó també socials, i en la defensa de drets i d’avançar 
del nostre país. Però sabem que ara mateix està en plena transformació, sabem que 
ara mateix està en crisi en alguns àmbits per la voluntarietat d’aquestes aportacions.

I és precisament el que aporta aquest text –no el seu del 2012– una manera legal 
de fer possibles aquestes aportacions i tenir un finançament estable per tirar enda-
vant projectes de promoció i de millora de l’espai. I, per tant, aquesta és la raó per 
què la llei ara s’aprovi i en el seu moment no es va aprovar.

Ens sorprèn..., bé, ens sorprèn..., no ens sorprèn, després d’haver vist els debats 
que hem tingut fins ara, però que avui dia els comuns segueixin fent discursos i se-
gueixin fent polítiques en contra del comerç de proximitat... Crec que ho hem de 
tornar a repetir, és una llei que va a favor del comerç de proximitat: defensat pel co-
merç de proximitat, exigit pel comerç de proximitat. Aquell que dona vida, aquell 
que ens dona seguretat, aquell que genera llocs de treball a les nostres ciutats.

I és una llei que, efectivament, es va aprovar amb el 88 per cent dels diputats a 
favor: amb els de Junts, amb els d’Esquerra, amb els de Ciutadans i amb els del PSC 
–que volgudament se’ls ha oblidat perquè són els seus socis a Barcelona i a Ma-
drid–; 119 dinou vots a favor de la llei i només 12 en contra.

Diputat de la CUP, certament, la iniciativa municipal..., si havia d’haver-hi inicia-
tiva municipal o no per tirar endavant la creació de les APEUs va ser un dels grans 
debats. De fet, va ser segurament el punt on va haver-hi més discrepància entre els 
grups que després ho vam votar a favor, i vam tenir discussions, crec que interes-
sants i importants, amb la diputada Romero, en aquest sentit. Però no és veritat que 
ara estiguem habilitant, a través de la llei, la iniciativa municipal. La llei que es va 
aprovar en el seu article 5 ja contempla aquesta possibilitat, i després ho desplega en 
l’article 11, i després ho desplega en l’article 14.

I només va ser en l’article 10, per un error humà d’un diputat d’aquesta cambra 
a l’hora de votar –que són coses que passen, tampoc ens hem d’esgarrifar–, que es 
genera aquesta incoherència. Però és la mateixa llei aprovada el 18 de desembre en 
aquest hemicicle que ja ho contempla.

El que ja no he acabat d’entendre són les discrepàncies de que parla el diputat 
del PP dins de Junts per Catalunya, quan l’error no va ser de Junts per Catalunya, a 
l’hora de votar. Per tant, no ho sé, nosaltres vam ser molt clars. Vam tenir un acord, 
i, de fet, l’article original, l’article 5 original, que va venir del departament i que va 
aprovar el Govern i va arribar a aquesta cambra, ja incorporava aquesta possibilitat 
de la iniciativa municipal, la qual a nosaltres ens ha semblat bé des del principi i no 
hi vam tenir cap problema.

Agrair al Govern que hagi apreciat la urgència, que dona coherència al text, que 
li dona seguretat jurídica, i que realment ara ha de servir per desplegar aquesta llei i 
fer-la realitat, més enllà d’aquests quinze projectes que ja ens explicava el conseller.

Aprofitar ara els últims segons que em queden per fer una apel·lació a aquells 
grups polítics, a aquests partits polítics que també tenim responsabilitats munici-
pals, doncs, realment per posar les eines, els recursos, les facilitats per acompanyar 
l’activitat comercial perquè les APEUs passin de ser una llei, passin de ser un text o 
un instrument teòric, i realment esdevinguin una realitat. I, diputada de Ciutadans, 
això no depèn del Departament d’Empresa, no depèn del conseller, sinó que ara ja la 
responsabilitat és dels ajuntaments.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada.
Hem cridat a votació.
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(Pausa llarga.)
Som-hi. Passem a la votació d’aquest decret, del Decret 3/2021.
Comença la votació.
El Decret llei 3/2021 ha estat validat per 16 vots a favor, 3 en contra i 2 absten-

cions.
Suspenem cinc minuts la sessió, també per esperar que arribi el vicepresident, 

perquè ens hem avançat, i continuem després amb el decret següent. Cinc minuts.
Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i catorze minuts i es reprèn a les 

dotze i vuit minuts.

El president

Bé; reprenem la sessió, després del recés.

Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

203-00085/12

I ho fem amb el sisè punt de l’ordre del dia. És a dir, el debat i votació sobre la 
validació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i el seu sector públic.

En primer lloc, i d’acord amb l’article 158.2 del Reglament, intervindrà el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, per exposar les raons per les 
quals ha estat promulgat aquest decret llei.

Té la paraula, el vicepresident, senyor Aragonès. Endavant.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda (Pere Aragonès 
i Garcia)

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, comparec davant d’aques-
ta diputació permanent, encara no amb el nou Parlament constituït, fruit de les elec-
cions del 14 de febrer. I ho faig en la setmana en què farà un any que es va detectar 
el primer cas de Covid-19 a Catalunya. Un any després, la Covid és ben present, no 
només amenaçant la nostra vida i alterant el nostre dia a dia, sinó també la nostra 
economia, les relacions socials, el benestar emocional, i aprofundint una crisi eco-
nòmica i social sense precedents. Davant dels efectes econòmics de la pandèmia i 
per mitigar el seu impacte sobre els llocs de treball, sobre les empreses i les llars, els 
governs d’arreu del món han activat polítiques econòmiques de caire expansiu, que 
inclouen ajuts directes, avals, préstecs, exempcions fiscals, i tampoc el Govern de 
Catalunya no se n’ha quedat al marge, no en som una excepció. 

Des de l’inici de la pandèmia, la Generalitat ha destinat més de 2.960 milions 
d’euros als sectors econòmics afectats, entre ajudes directes, avals, préstecs i exemp-
cions fiscals, perquè, sota la prioritat absoluta de preservar la vida, hi ha la neces-
sitat, també, de preservar el teixit productiu, de preservar la forma de vida, de gua-
nyar-nos la vida. Més enllà d’aquesta actuació d’urgència, el que és absolutament 
necessari és compatibilitzar la gestió de l’emergència sanitària i el manteniment 
de rendes amb l’activació dels programes de reconstrucció que ens serveixin per a 
aquelles transformacions estructurals del sistema productiu català que augmentin la 
capacitat d’adaptació en situacions de crisi, i també avançar cap a un sistema produc-
tiu respectuós amb el medi ambient i capaç de generar llocs de treball de qua litat.
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Com saben, el Consell Europeu, en la cimera celebrada el 21 de juliol del 2020, 
va adoptar un ampli conjunt de mesures per a la recuperació econòmica, posant a 
disposició una gran quantitat de recursos en l’àmbit de la inversió pública i també 
per arrossegar inversió privada. Per aquesta raó, des del Govern de Catalunya s’ha 
estat treballant en els darrers mesos intensament per impulsar projectes de transfor-
mació econòmica que la Generalitat es proposa que aconsegueixin finançament dels 
fons europeus Next Generation EU.

Fruit d’aquest treball, en el que hem tingut l’acompanyament del Comitè Asses-
sor Catalunya - Next Generation –a qui vull reconèixer i agrair la magnífica feina 
feta–, el Govern de Catalunya ha pogut presentar l’informe Next Generation Catalo-
nia, que conté una proposta provisional de projectes candidats a obtenir recursos del 
fons Next Generation: vint-i-set projectes emblemàtics, seleccionats per la Coreco, 
d’entre 542 iniciatives presentades per l’Administració, empreses privades i entitats 
del tercer sector. I és important destacar, de tots aquests projectes emblemàtics pro-
posats, que es podrien començar ja a posar en marxa en el decurs del 2021.

És per això que cal que adaptem la capacitat de l’Administració i les entitats del 
sector públic, també l’àmbit universitari, per portar a terme aquests projectes. Do-
tar-la de mitjans, recursos i els procediments necessaris. Perquè caldrà no només 
ser, doncs, correctes i encertar amb el que són els projectes, sinó també tenir la 
capacitat d’implementar-los. Les administracions públiques hem d’estar preparades. 
I per això vam aprovar aquest Decret llei 5/2021, de mesures urgents per a la imple-
mentació i gestió dels fons europeus.

Cinc idees bàsiques: simplificació, preferència i celeritat en la tramitació de tots 
els procediments administratius relacionats amb la gestió dels fons Next Generation, 
incloent-hi contractació, subvencions i convenis; segona, mesures específiques per a 
les pimes i entitats de l’economia social, especialment en l’àmbit de la contractació 
pública; tercera, foment de la col·laboració interadministrativa publicosocial i dels 
espais de diàleg i participació; quarta, seguiment i control posterior exhaustiu de 
totes les actuacions i rendiment de comptes davant de la Unió Europea, i cinquena, 
mesures per gestionar els recursos humans de forma estratègica. 

S’estableixen, doncs, noves mesures de simplificació i digitalització de procedi-
ments administratius en quatre àmbits: contractació pública, gestió pressupostària, 
subvencions i ajuts, convenis i consorcis.

En l’àmbit de contractació pública, s’apliquen mesures que ja acompanyen les de 
caràcter bàsic de reducció de terminis del Reial decret llei 36/2020, però també s’hi 
inclouen, doncs, tot un seguit de mesures en matèria de simplificació i agilització de 
procediments, com les consultes preliminars de mercat o la tramitació de contrac-
tes per urgència. I en l’àmbit de la simplificació, l’eliminació de tràmits per agilitzar 
els processos de contractació o la limitació de licitació d’adjudicació pel que fa al 
nombre de lots, amb la finalitat d’afavorir l’accés de les pimes.

També en l’àmbit de contractació, es vetllarà per incorporar criteris socials, me-
diambientals, de digitalització, innovació i responsabilitat social corporativa, i es fa-
cilitarà l’accés de pimes i empreses d’economia social i sectors emergents.

Els models de plecs de contractació hauran d’incorporar criteris d’adjudicació i 
condicions especials d’execució, com millores salarials o de les condicions laborals, 
l’estabilitat laboral, la incorporació de persones en risc d’exclusió, subcontractació 
amb algun centre especial de treball o empreses d’inserció, càlcul del cicle de vida, 
comerç just, productes de proximitat i altres mesures en l’àmbit ambiental o d’igual-
tat de gènere.

A les mesures d’aquest decret llei també destaquen que els crèdits pressuposta-
ris finançats amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT estaran identificats amb un codi de fons de finançament específic, 
i que es podran adquirir compromisos de despesa de caràcter plurianual en el cas 
d’expedients que es financin amb els fons europeus.
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En l’àmbit de subvencions i ajuts, estableix la possibilitat de publicar de manera 
simultània les bases reguladores i les convocatòries de subvencions, que permetrà 
escurçar termini i agilitar actuacions administratives o substituir l’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social per una declara-
ció responsable quan l’import sigui inferior a deu mil euros.

En l’àmbit dels convenis i consorcis, quan siguin beneficiàries entitats privades, 
es farà mitjançant la subscripció de convenis o la constitució de consorcis entre ad-
ministracions, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració interadministrativa i també 
amb el sector social i el sector privat.

Els convenis subscrits entre administracions que tinguin a veure amb la gestió 
del fons Next Generation tindran caràcter preferent i es tramitaran de manera àgil 
i simplificada. Es podran formalitzar de forma anticipada. L’Administració podrà 
avançar fins al 50 per cent de l’import total a percebre i tots es publicaran al Regis-
tre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Estableix també que les convocatòries de subvencions i ajuts als expedients de 
contractació i la seva adjudicació seran sotmesos a fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció General i que la concessió d’ajudes i execució de contractes i convenis 
seran objecte d’un control posterior.

I acabo. El decret també inclou algunes mesures que afecten l’àmbit de la fun-
ció pública, amb la finalitat d’adoptar una gestió estratègica del personal que s’en-
carregarà de l’execució i control dels recursos procedents d’aquests fons europeus. 
Es treballarà per programes i com a regla general les tasques seran desenvolupades 
pel personal que actualment ja treballa a l’Administració amb mesures de mobilitat 
i flexibilitat. Però s’habilitarà també la possibilitat que es pugui comptar amb perso-
nal interí o laboral amb nomenaments i contractacions de durada inferior als quatre 
anys. I s’instaura la figura de la direcció de programes amb l’objectiu d’avançar cap a 
la professionalització de l’Administració, incorporant-hi personal altament qualificat.

Voldria acabar amb la necessitat de transmetre la importància que siguem tots 
molt responsables de la gestió dels fons europeus, i el Govern ho serà en primer terme. 
Aprofitar-los per aconseguir la transformació social i econòmica que el país necessi-
ta. Serà el desemborsament de recursos més important d’Europa des del pla Marshall, 
i ha de servir per fer una economia resilient, per fer una economia productiva basada 
en llocs de treball de qualitat i no amb salaris baixos, fer-ho amb equilibri ambiental i 
també amb equitat territorial i voluntat d’avançar cap a la igualtat de gènere.

És una oportunitat. L’Administració s’ha de preparar i aquest decret llei treballa 
en aquest sentit.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, vicepresident. És el torn ara dels grups parlamentaris per fixar la seva 
posició. I en primer lloc, i en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
el diputat senyor Carles Carrizosa. Endavant.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Lo primero referirme al incumplimiento del compro-
miso del Gobierno y del propio señor Aragonès en comparecer aquí cada quince días 
en sesiones de control. Hay 2.029 pacientes con Covid ingresados en los hospitales 
catalanes, ha habido una..., más de una semana de disturbios continuados, y creo que 
una buena norma democrática hubiera sido cumplir con su compromiso y someter-
se al control de esta Diputación Permanente, que todavía continúa vigente a pesar de 
que se han celebrado ya unas elecciones.

En segundo lugar, el abuso de los decretos ley que hemos padecido durante esta 
legislatura; esta legislatura se ha legislado mediante decreto en ochenta y nueve oca-
siones, batiendo todos los récords y lo que supone también el burlar y despreciar al 
poder legislativo.

Fascicle segon
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En tercer lugar, sobre el decreto de fondos europeos. Miren, si España va a la cola 
del gasto en los fondos europeos, Cataluña está a la cola de España. Invertir bien el 
dinero de los fondos europeos es clave para nuestro desarrollo. Y desgraciadamen-
te, en este caso, los fondos europeos por el Covid pueden ser el último cartucho que 
tengamos para la recuperación económica. En Cataluña hemos gastado 70 millones 
de 609 de los fondos sociales europeos, como si aquí no hubiera parados a los que 
dedicar esos fondos europeos. No se han presentado proyectos, no se ha gastado, no 
se ha ejecutado ese gasto más que en 70 de los 609 millones previstos. Igualmente en 
el Fondo de Desarrollo Regional, 320 millones de un total de 1.671. ¿Esa es nuestra 
capacidad de ejecución del gasto de los fondos europeos? ¿Acaso no necesitamos este 
fondo de desarrollo regional para mejorar nuestra competitividad o hacer ajustes es-
tructurales en la economía?

Y, por último, o se contenta a los antisistema o se contenta a los inversores y a los 
que crean puestos de trabajo en Cataluña. Ya tenemos suficiente con el procés, con 
la fuga de empresas, con la falta de respeto a la democracia y con la inestabilidad 
jurídica que padecemos para que encima estemos hablando de unos fondos europeos 
que van a requerir la inversión privada, porque, como todo el mundo sabe, están su-
bordinados a encontrar proyectos financiados también desde la inversión privada. 
¿Cómo vamos a conseguir esa inversión privada con la inestabilidad, con la fuga de 
empresas, con el procés, con los disturbios, con la falta de seguridad para los inver-
sores?

Y es que la clase política realmente nos está perjudicando y nos está empobre-
ciendo en Cataluña. Incluso el propio Partido Socialista ha votado en el Ayuntamien-
to de Barcelona en favor del delincuente señor Hasél. Mire, escuchen ustedes, en vez 
de escuchar a la CUP, a Foment, a Pimec, a los comerciantes, a los restauradores, a 
los vecinos y a los puestos de trabajo, a los trabajadores de todas las empresas que 
realmente necesitan una estabilidad en Cataluña donde vuelvan las inversiones y 
donde puedan volver también los puestos de trabajo, la riqueza y la prosperidad. Si 
la CUP manda, jamás vamos a salir de esta crisis. Y si ustedes no gobiernan con 
sensatez, tampoco saldremos.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada senyora Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Vicepresident, pel que fa aquest decret, la Unió Europea va 
prendre el mes de juliol mesures de gran abast per orientar i marcar la recuperació 
i el creixement després dels moments més durs de la pandèmia. Estem parlant del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el programa Next Generation EU, amb 
750.000 milions d’euros que han de ser la base per a la transformació positiva dels 
models productius. D’aquests 750.000 milions d’euros, són 140.000 els que vindran 
a Espanya. I són 140.000 milions d’euros que hem d’utilitzar per a aquest objectiu. 
Són –ho deia el vicepresident– aquest gran Pla Marshall que ha de ser la gran opor-
tunitat per transformar el model productiu de Catalunya.

El vicepresident també ho deia. Ara fa un any dels primers contagis. I parlàvem 
també de la vacuna. Són molts mesos que hem estat en estat d’alarma i són moments 
claus en els que els governs i els parlaments i els grups parlamentaris han de demos-
trar la seva responsabilitat davant d’aquestes situacions. No l’hem trobat en els grups 
que donen suport aquí al Govern, ni pel que fa al Govern d’Espanya en el Congrés 
dels Diputats, ni pel que fa als estats d’alarma, ni pel que fa a la gestió dels fons euro-
peus. Nosaltres creiem que la vacuna –que és el que tenim en aquests moments en 
marxa– i la reactivació aquesta econòmica i la reconstrucció social és el camí que te-
nim per sortir d’aquesta pandèmia. Dos són els vectors: la digitalització de la nostra 
economia, de la nostra societat, i la transició ecològica.
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En base a això s’ha preparat el pla, el programa, que s’ha presentat a nivell del 
Govern d’Espanya. I ho fem també des d’una lògica d’integració social, perquè no 
pot ser que aquests recursos generin més desigualtats entre la societat, entre les per-
sones, i també amb una lògica de cohesió territorial i perspectiva de gènere. Són 
aquests dos vectors i aquestes dues condicions –aquesta cohesió territorial i aquesta 
perspectiva de gènere–, aquestes quatre transformacions que..., l’altre dia, el presi-
dent Sánchez ho deia clarament: «Més enllà de les deu palanques, els quatre objec-
tius, els dos vectors, estem parlant d’una única prioritat; una única prioritat, que és 
treball, treball, treball, ocupació, perquè aquests fons de recuperació, a través de la 
seva incorporació en els pressupostos generals de l’Estat i de tots els projectes que 
es tirin endavant, generin ocupació i impedeixin la seva destrucció.»

Què tenim aquí a Catalunya? Doncs tenim un govern que enmig d’una campa-
nya electoral va presentar un document de vint-i-set projectes. Un govern que ac-
tua sense diàleg; no només amb els grups parlamentaris, sinó que tampoc amb els 
agents socials i econòmics. Jo vull recordar que les conclusions presentades a la 
Comissió de Reconstrucció en aquest mateix Parlament i que es van aprovar per 
unanimitat deien que el Govern impulsaria una taula de treball amb els grups parla-
mentaris amb relació als projectes presentats. Aquesta taula, vicepresident, no la va 
crear. I no l’han creat perquè no han estat pel diàleg, ni tan sols en un cas tan trans-
cendent com és la transformació de la nostra economia i el reforç del nostre estat 
del benestar.

Aquests vint-i-set projectes, com deia, es van presentar en un mal moment, fruit 
de l’oportunisme polític. I el que necessitem, en tot cas..., és veritat, col·laborar amb 
el sector privat; és veritat, el diàleg entre els grups parlamentaris i el Govern. Per-
què necessitem presentar projectes de país valents i ambiciosos. I, lamentablement, 
ara que estem en un moment de negociacions per a la configuració de governs, veiem 
que, en aquest cas, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan més preocupats 
per qüestionar el model del Cos de Mossos d’Esquadra –més preocupats per aquestes 
qüestions– que per enfortir el nostre model productiu i prioritzar el treball. 

En tot cas, vostès porten avui un decret que incorpora mesures a la gestió d’aquests 
fons. Estem molt d’acord amb el que deia el vicepresident. Caldrà destinar molts re-
cursos en un curt termini de temps. I això vol dir que hem de preparar l’Administra-
ció perquè es puguin gestionar bé, perquè sigui àgil, sigui flexible, i que a la vegada 
no s’oblidin els controls i el retiment de comptes en aquesta bona gestió que hem de 
fer dels recursos públics.

No em queda gaire temps. Volia remarcar cinc elements del decret que porten a 
votació, però... En tot cas, estem davant d’una oportunitat històrica de gestió d’uns 
recursos que són clau per poder sortir d’aquesta crisi, i necessitem que l’Adminis-
tració pública tingui els mecanismes d’agilitat i a la vegada de transparència, per fer 
una bona gestió, per no destruir més llocs de treball i per generar-ne de nous.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula la diputada senyora Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Sobre aquest decret, crec que el primer de tot el que cal 
és posar en context. En Catalunya tenim, per un costat, un problema de greu des-
igualtat que la pandèmia no ha fet més que agreujar. Han crescut les desigualtats 
entre homes i dones, entre classes socials, entre barris i entre generacions. I, per un 
altre costat, portem una dècada perduda pel que fa a la transició ecològica i a la llui-
ta contra l’emergència climàtica. I pensem que els fons europeus i també la manera 
amb la que va estar fet el decret per part del Govern central ajuden a encarrilar i a 
fer front a aquestos problemes. 
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Dit això, sobre el decret que tenim ara mateix que ha tramitat el Govern de la 
Generalitat, nosaltres contemplen que hi ha alguns punts que ens preocupen, i ens 
preocupen bastant. Per un costat, la referència, que també ara en feia esment el vi-
cepresident, als reglaments del Next Generation. Nosaltres considerem que es que-
da curta. Es queda curta, perquè els plans han de respectar el principi de no causar 
danys; és a dir, per un costat el 37 per cent s’ha de destinar a projectes verds, però la 
resta han de ser neutres amb el medi ambient. És a dir, no pot ser que per un costat 
estiguem parlant d’electrificar la mobilitat i, de l’altra, s’estiguen promovent infra-
estructures viàries i infraestructures aeroportuàries que són insostenibles. No tin-
dria sentit, doncs, és contradictori. 

Per un altre costat, també es parla en l’exposició de motius que la clau per poder 
beneficiar-se d’aquestos fons rau en la capacitat d’articular aliances entre el sector 
públic i el sector privat. Nosaltres considerem que aquest no pot ser el plantejament. 
El que cal per beneficiar-se dels fons són bons projectes, que compleixen els crite-
ris i que poden ser públics o que poden ser públics i privats. Per tant, no es tracta de 
regar amb subvencions i amb transferències a grans sectors privats, sinó de que el 
sector públic lideri d’una vegada per totes i això tingui un efecte multiplicador en la 
creació d’ocupació, especialment en la petita i mitjana empresa. 

A més, aquest decret llei inclou un títol en matèria de gestió de personal, i vull 
recordar que el Govern no ha portat el decret llei a la Mesa de la Funció Pública. Els 
procediments previstos s’han de negociar a la mesa i no hi pot haver cap ombra de 
sospita de cap tipus, ni de clientelisme, ni d’amiguisme, sobre com es vol fer la ges-
tió de personal. I ens preocupa que hi puga haver una externalització en la gestió dels 
fons, en programes temporals i en la contractació de directius. 

També ens preocupa la flexibilització tant pel que fa a la gestió d’atorgament de 
subvencions i ajuts, com en la contractació pública, amb la tramitació d’urgència 
i, per tant, amb la manca de la publicitat suficient per imperiosa urgència. De fet, 
l’Oficina Antifrau va criticar l’excés de contractació d’emergència a grans empreses 
durant la pandèmia, que en un principi podia estar justificada, però al llarg d’aques-
ta crisi sanitària ja no ho estava, i ha obert, a més, una investigació pel contracte de 
Ferrovial. Per tant, l’agilitat en la gestió en cap cas pot suposar una manca de trans-
parència. 

Jo crec que també vostès han perdut l’oportunitat de, per fi, crear i establir una 
estructura de governança que siga clara i oberta a mecanismes de participació so-
cial on estiguen els agents socials, els grups parlamentaris i els ens locals. I vaig 
acabant. No pot ser que la selecció dels vint-i-set projectes haja estat cosa només 
d’experts a través d’un comitè. Els agents socials no han tingut accés als cinc-cents 
projectes que es van presentar. Potser aquesta manca de participació també explica 
que els projectes seleccionats no es fixen com a objectius prioritaris la creació d’ocu-
pació ni la formació ni es fa referència a col·lectius específics i que estan en una si-
tuació d’extrema vulnerabilitat, com són els joves, que ja saben vostès que tenen una 
taxa d’atur que arriba a prop del 30 per cent. 

I ara sí que acabe. Nosaltres no posarem pals a les rodes. Nosaltres ens abstin-
drem en aquest decret. No farem com va fer Junts per Catalunya, Esquerra Repu-
blicana i la CUP en la votació del decret del Congrés. I això el que demostra és que 
vostès senzillament estaven en campanya electoral i no estaven atenent la necessi-
tat imperiosa que tenim com a país de tindre accés i de poder gestionar com calen 
aquestos fons. Per tant, malgrat les discrepàncies que tenim en el redactat del decret, 
com dic, nosaltres ens abstindrem i no farem com van fer vostès a la tramitació del 
decret al Congrés.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. 
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per començar per dues intervencions, una, la de l’il·lustre 
diputat senyor Carrizosa, que, en concret, m’ha encantat quan deia: «La CUP man-
da.» M’ha recordat molt els antifeixistes del meu barri, que sempre ens diuen: «La 
CUP manda y no tu panda.» I, per una altra banda, també a la senyora Albiach re-
cordar-li que nosaltres votarem que no. Per tant, vam votar que no al Congrés i tor-
narem a votar que no avui. I, per tant, estem com molt lluny de campanya electoral. 
Miri, fins i tot, de vegades també la lògica electoral ens va bé, però li volíem recor-
dar que nosaltres manteníem aquesta coherència. 

I per parlar del que és l’objecte d’aquest decret. Primera qüestió, els calers de la 
Unió Europea tenen el seu origen en l’esforç de les classes treballadores dels estats 
membres, tant laboral com tributari. I ara ens volen fer creure que treuen els calers 
de no se sap ben bé on, ens deixen aquests calers i ens demanen que renunciem a tota 
una sèrie de drets. Això és el mecanisme que avui aquí es validarà quant a procedi-
ment, perquè després parlarem quant a projectes. I, per una altra banda, el que ve a 
significar exactament això és que hi hagi una transferència de les rendes del treball 
a un grup selecte d’empreses, no a les empreses en genèric, no al petit autònom, sinó 
que veurem com acaba i van a parar tots aquests calers a un grup selecte d’empresa. 

Per cert, avui no validem ni el projecte de vint ni el projecte de vint-i-set, sinó que 
validem el que s’ha de veure en la seva significació en l’explicació de l’objecte del de-
cret. I si anem a l’objecte, el que podem interpretar d’una manera claríssima és que el 
sector públic català es transformarà merament en una gestoria entre la Unió Europea 
i unes determinades empreses, per una banda. Per una altra banda, un traspàs de re-
cursos públics a les empreses privades, sota la denominació, senyor Aragonès, de col-
laboració publicoprivada. Se li ha caigut això, quan ha parlat. Vostè ha parlat de pu-
blicosocial. El decret no parla de publicosocial, diu «col·laboració publico privada»; 
se li deu haver caigut, no passa res. 

I tercera qüestió fonamental, de regularització de les condicions laborals dels tre-
balladors i les treballadores en determinats supòsits als quals després farem referèn-
cia. Això sí, no únicament ho afirmem en genèric, ho expliquem en concret. Quan 
nosaltres estem dient que s’eliminen garanties en la tramitació, el que significa és 
que es permet que, de forma motivada, es faci ús del compte justificatiu sense apor-
tació de justificants i el que això significa de pèrdua de garanties. El que significa 
també que, amb l’aportació d’una declaració responsable, es pot substituir l’acredi-
tació del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social. Algú ens 
vol explicar per què no es manté una qüestió tan simple i que dona tanta seguretat, 
com demanar un certificat a l’Agència Tributària i demanar un certificat a la Treso-
reria General de la Seguretat Social, per acreditar simplement que s’està al dia de 
pagament de quotes de la seguretat social i que no hi ha deutes tributaris? Per què 
s’elimina? Nosaltres sí que sabem la resposta, però evidentment el que ja és, absolu-
tament, és una tramitació sense garanties. 

I, per una altra banda, també se’ns vol plantejar com una recuperació parcial del 
Projecte de llei de serveis a les persones, l’anomenada «llei Aragonès». Doncs, mi-
rin, adjudicacions on el preu podrà anar del 35 al 50 per cent, i després el vicepresi-
dent, senyor Aragonès, honorable, ens explicava tota una sèrie de clàusules quant a 
execució. Però, mirin, el que diu la norma és molt clar: han de complir una única 
condició. I una única condició podria ser perfectament relativa al comerç just o re-
lativa a productes de proximitat. Amb això és suficient –amb una; no la retahíla a la 
que ha fet referència– perquè es compleixin totes les suposades clàusules socials. 
Perquè realment no hi ha cap clàusula social efectiva, perquè no s’hi incorporen com 
a clàusules essencials. Clàusules essencials significaria que, si incompleix l’empresa 
o l’adjudicada, se pot retirar l’adjudicació. Si això no es dona com a clàusula essen-
cial, el que significa és que lo màxim que es farà és imposar-li una penalitat en el 
supòsit que incompleixi.
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I quan nosaltres diem també que es flexibilitza la gestió del personal, la desregu-
larització de drets, al títol VII d’aquest decret, del que estem parlant és que s’habilita 
a adscriure als programes personal interí o laboral temporal fins a quatre anys –no 
com a màxim quatre anys, fins a quatre anys, i el que això significa– i que s’habilita 
per a l’atribució temporal de funcions de caràcter parcial fins al 50 per cent, i el que 
això significa.

Això sí, aquí s’ha parlat en dues ocasions, dos diputats –un diputat i una diputa-
da–, d’estabilitat laboral, de creació de llocs de treball. No hi ha ni una única mesura 
en aquest decret que generi estabilitat laboral; més aviat a l’inrevés. Nosaltres hem 
posat l’exemple de dos mesures que desregulen fins i tot situacions de funcionaris 
interins o interines.

I, per últim, també ens haurien d’explicar per què ens fiquen la disposició addi-
cional setena. Suposem que és un error. Fa referència a l’ensenyament, no fa refe-
rència a aquest decret. Però nosaltres sí que li haguéssim demanat que haguessin 
utilitzat aquest decret per solucionar la situació de les TEIs. Nosaltres, a aquelles 
treballadores que són personal d’ensenyament –no ho hem d’oblidar mai– i que són 
les primeres a qui nosaltres els deixem la nostra canalla –més exercici de reconeixe-
ment, impossible–..., demanem solucions, i solucions passa per estabilitzar la situa-
ció de les TEIs. I nosaltres avui aprofitem per donar suport a la vaga que tenen con-
vocada per d’aquí a dos dies.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; gràcies, president. Primer, per anunciar la nostra abstenció. I és un dels punts 
que més ens hauria agradat poder votar favorablement; entre altres coses, per la re-
llevància històrica, que, efectivament –ho ha explicat el senyor Pere Aragonès–, ve 
de manera fins i tot èpica..., sobre la rellevància històrica del que avui s’aprova i del 
que estem vivint.

Però és que precisament per aquesta rellevància històrica i per les conseqüències 
que tindrà a la nostra economia, la manera d’aprovar-ho, la deliberació i en general 
com s’ha portat el tema no s’ajusten en absolut. Si precisament estem davant d’un fet 
històric que ha de condicionar la nostra economia de cara al futur, el que no és nor-
mal, per molta campanya electoral que s’hagi produït, és manca de diàleg amb els 
grups parlamentaris, manca de diàleg amb les organitzacions econòmiques, empresa-
rials, sindicals i de tot tipus, un procés de deliberació que no s’ha conegut i, en conse-
qüència, manca de transparència. Per tant, és evident que això s’ha de tirar endavant, 
però si es vol el vot afirmatiu dels grups de l’oposició com a mínim parlar i tenir una 
mínima informació.

Per tant, les coses no s’estan fent bé. I això se suma al fet que al conjunt d’Espa-
nya tampoc. Ens ha sorprès la intervenció de la senyora Granados, perquè, si mala-
ment es fan aquí, pitjor, fins i tot, s’han fet en el Govern d’Espanya quan s’ha deci-
dit fer-ho a través de Moncloa directament, quan a la majoria de grans democràcies 
europees s’ha fet a través d’una oficina independent liderada per alguna persona de 
prestigi i no amb un sistema de discrecionalitat absoluta que passa pel cap de ga-
binet de Pedro Sánchez. És a dir, que en el tema més rellevant que tenim entre mans, 
tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, malauradament les coses s’han fet molt 
malament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el dipu-
tat senyor Josep Maria Jové. Quan vulgui, diputat.
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Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, vicepresident, per l’exposició d’aquest 
decret llei sobre la gestió dels fons Next Generation, amb la que cloem la dotzena le-
gislatura i assentem, esperem, les bases de la tretzena.

I, malgrat el soroll i la repressió, el Govern de la Generalitat ha fet una feina in-
gent per fer front als reptes que el país té sobre la taula, posant la transformació de 
la nostra societat al centre de la seva acció política i mobilitzant tots els recursos 
econòmics disponibles per garantir la seguretat econòmica i vital en temps de pan-
dèmia.

El decret llei que ara debatem és un exemple d’aquesta voluntat de governar per 
transformar. Aquests fons són una oportunitat per reconstruir i transformar la nostra 
economia que no podem malbaratar, per acabar amb el model de l’IBEX, on el be-
nefici depèn del BOE i es competeix en sous baixos i precarietat, i apostar definiti-
vament per una economia republicana, de prosperitat compartida, que competeix en 
coneixement i valor afegit. L’opció de l’Estat –s’ha dit–, la del PSOE, ja la coneixem: 
l’oficina nord-est de la Moncloa; centralisme i recursos públics per al benefici privat. 
I nosaltres no podem estar més lluny tant dels objectius com de les formes d’aquest 
model.

El vicepresident Aragonès ha liderat un procés obert i coral, traçant un camí 
de prosperitat compartida sobre cinc grans eixos: l’economia per a la vida, la di-
gitalització, la transició ecològica, la societat del coneixement i estructurar trans-
versalment la perspectiva de gènere. Ho ha fet mobilitzant el talent i els actius del 
país, acordant amb els sindicats i patronal un pla per a la reactivació econòmica i la 
protecció social, i liderant un comitè d’experts per analitzar més de cinc-cents pro-
jectes.

Cal que Catalunya estigui preparada per entomar aquesta oportunitat i per apro-
fitar-la al màxim, tot adaptant l’Administració per executar els projectes de forma 
àgil i eficaç, sí, però també transparent. Aquest és l’objectiu d’aquest decret llei, que 
simplifica i prioritza la tramitació dels procediments administratius per a la gestió 
d’aquests fons, estableix mesures específiques per incloure les pimes i entitats de 
l’economia social en aquest procés, mecanismes de col·laboració entre les admi-
nistracions catalanes i entre el sector públic i privat, així com el de fiscalització i 
seguiment de les actuacions, i mesures per gestionar els recursos humans de forma 
estratègica. Ho ha explicat el vicepresident.

El nostre objectiu ha de ser tenir un sector públic capaç de liderar i coordinar 
la mobilització de recursos públics i privats per fer front als grans reptes del segle 
xxi. La Generalitat ha fet una feina ingent per definir i prioritzar aquests reptes. 
I ara, amb l’aprovació d’aquest decret, posem al dia els procediments i tràmits per 
entomar-los en les millors condicions. Som conscients de l’oportunitat que suposen 
aquests fons, però també dels seus perills. El més gran és que la seva distribució 
acabi en una transferència de recursos públics en mans privades per finançar projec-
tes que igualment s’haguessin fet.

I no serà per la Generalitat. Ja ho han detallat, la feina que s’ha fet i on es volen 
destinar aquests recursos: quaranta projectes prioritaris des dels quals tenen l’am-
bició necessària per transformar els sectors essencials de la nostra economia, com 
el turístic, l’automòbil, el sanitari o la petroquímica, i que poden exercir de tractors 
de la ciència i la innovació, punta de llança d’un model econòmic sostenible i verd; 
i uns altres trenta projectes que volen dimensionar el teixit, fer aliances entre ad-
ministracions, pimes, universitats, sindicats..., que han de servir per vertebrar una 
transformació que arribi a tots els racons de l’economia i la societat catalanes. 

I no tenim aquesta concreció per part de l’Estat. De moment, opacitat, informes 
de consultories i un decret redactat a mida de l’IBEX i els seus interessos radials, 
centralistes i oligopolístics. Potser per això es va aprovar amb els suports que es va 
aprovar. Mentre que la Generalitat ha desenvolupat propostes i mecanismes en col·la-
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boració amb el món local, pimes i entitats organitzades, el decret de l’Estat ho fia tot 
a la decisió dels ministres. Mentre que el decret de la Generalitat agilitza els tràmits, 
sí, però en reforça la fiscalització posterior, l’Estat vol agilitzar sense fiscalitzar. 

Avui aprovem aquest decret, però el repte l’entomem per a la propera legislatu-
ra, vicepresident. Els propers mesos seran decisius per definir la Catalunya del segle 
xxi, per aconseguir sortir d’aquesta crisi amb un canvi real de model. Avui els hem 
d’exigir, ens hem d’exigir, responsabilitat i compromís. Responsabilitat als que la te-
nim per posar un govern en marxa al més aviat possible. I en això estem treballant. 
I compromís de tots i totes amb aquesta agenda de transformació i de capacitat de 
Catalunya per liderar-la amb veu pròpia sense tutelatges ni submissions. És una fei-
na ingent, però hi serem. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Finalment, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el diputat senyor Lluís Guinó. Endavant.

Lluís Guinó i Subirós

Sí; gràcies, president. Vicepresident del Govern, voldria començar aquesta inter-
venció fent referència al fet de que es tracta, en aquest projecte Next Generation, de 
mobilitzar 750.000 milions d’euros; que això és una quantitat de recursos per a la 
inversió pública i, d’alguna manera, amb capacitat tractora per a la iniciativa privada 
absolutament transcendent i important, que va més enllà de la conjuntura de la pan-
dèmia i que permetrà o ha de permetre necessàriament transformar el sector pro-
ductiu del nostre país, en la mesura de les prioritats que, des d’un punt de vista fins i 
tot social, es poden consensuar. 

Voldria fer referència a un fet, i és que..., s’hi ha fet referència i em sembla que de 
forma poc intensa, al fet que, més enllà de les empreses de l’IBEX 35, a Catalunya 
especialment hi ha un teixit productiu i un teixit industrial que mereix dinamització, 
que mereix capacitat de treball i de col·laboració, i de col·laboració fins i tot a nivell 
interadministratiu, per tal que tots aquells projectes que ja han presentat i que de 
forma provisional consten en el document aprovat per la Coreco i que s’aniran incor-
porant en un futur puguin desenvolupar-se. 

I s’hi fa expressa referència, en aquest decret llei, a un aspecte tan transcendental 
com és el paper de les pimes, que són majoritàries al país, que donen i creen molts 
llocs de treball i que necessiten precisament la seva estabilització i la seva estabilitat 
des d’aquesta perspectiva. Per tant, pimes, administracions, empreses i un aspecte que 
no s’ha d’oblidar, que és el paper també de les universitats, no des d’un punt de vista 
estrictament pedagògic, sinó en tot el que té a veure amb la investigació, que és bàsica 
i fonamental també, des d’un punt de vista empresarial, per al futur del país.

S’ha fet referència al concepte de col·laboració publicoprivada i al lideratge de 
l’Administració i al lideratge públic. És obvi que el lideratge és públic, aquests re-
cursos clarament són públics, i deriven evidentment dels impostos de tots els ciuta-
dans. I, per tant, com que són recursos públics, s’han de gestionar de forma clara, 
de forma transparent, de forma que puguin ser fàcilment i tècnicament auditables, 
que és una de les exigències precisament de la Unió Europea en tots els recursos que 
d’alguna manera emanen d’aquesta unitat europea. 

Per tant, el que pretenem amb aquest decret és anar més de pressa, que no vol dir 
que hagi d’anar necessàriament en contra de la seguretat i de l’estabilitat. Aquests 
recursos s’han d’invertir els pròxims quatre, cinc anys. D’alguns hi ha d’haver des-
pesa compromesa el 2023; en d’altres hi ha de termini fins al 2026. Per tant, es ne-
cessita personal, es necessita bona predisposició i es necessita, sobretot, lideratge 
per part del Govern per tirar endavant tots aquests recursos.

En darrer terme –i s’hi ha fet referència també–, calen mecanismes de coordina-
ció, de cooperació i de col·laboració, però des d’un punt de vista de cooperació per 
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part de l’Estat, també, que sigui descentralitzada. Els projectes que necessita Cata-
lunya qui millor els coneix és l’Administració de la Generalitat i evidentment també, 
i no me’n vull oblidar, les administracions locals, que hi tenen un paper necessària-
ment important a desenvolupar, en aquests projectes. Per tant, deixar també constàn-
cia que els ajuntaments, els grans ajuntaments d’aquest país, són tractors a nivell eco-
nòmic també, i fins i tot els municipis mitjans i petits de Catalunya. 

Una vegada dites aquestes qüestions, que són més genèriques, només insistir en 
una qüestió, sobretot en l’aspecte de la contractació, que cal incidir-hi: el fet de que 
els mecanismes de contractació es flexibilitzin no significa en cap cas que deixin de 
perdre la seguretat, que deixin de perdre garanties i es mantenen tots els criteris i 
normatives que generen precisament confiança en la ciutadania. Es poden crear con-
sorcis; es poden crear concessions, i es poden crear també convenis, que han de per-
metre, precisament, tirar endavant i portar a terme tota aquesta despesa. 

Només dir-los que hi ha una diferència important entre el decret del Govern i el 
decret del Govern de la Generalitat. És cert que en el decret del Govern d’Espanya 
hi ha certes inconcrecions, no hi ha mecanismes clars de quina és la col·laboració i la 
cooperació entre administracions. En aquest conveni o en aquesta proposta de con-
veni que preveu el reial decret que aprovem avui, precisament, hi ha la necessitat de 
que aquesta col·laboració i aquesta cooperació hi siguin, i a més a més estigui for-
malment estructurada. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
Estem cridant a votació.
(Pausa.)
Bé, passem, doncs, a la votació de la validació d’aquest decret llei, el 5/2021.
Comença la votació.
Aquest decret llei ha estat validat per 11 vots a favor, 1 en contra i 9 abstencions.

Decrets llei 6/2021 i 8/2021
203-00086/12 i 203-00088/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el setè, i és el debat i votació 
sobre la validació del Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter or-
ganitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. 

En primer lloc, i tal com es va acordar a la darrera reunió dels representants dels 
grups parlamentaris, els faig avinent que aquest debat se substanciarà conjuntament 
amb el punt 8 de l’ordre del dia, és a dir, el relatiu al debat i votació sobre la validació 
del Decret llei 8/2021. Per tant, fem conjuntament decrets llei 6/2021 i 8/2021. 

D’acord amb l’article 158.2 del Reglament, intervindrà, en primer lloc i per de-
fensar els decrets, la consellera de Salut, la senyora Alba Vergés. Quan vulgui.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Bon dia, president. Diputats, diputades... (La consellera beu aigua.) Disculpeu. 
Doncs bé, com bé deia el president, substanciem dos punts conjuntament, dos conva-
lidacions de decrets lleis, el 6/2021, de 9 de febrer, de mesures de caràcter organitza-
tiu en l’àmbit sanitari, però també penitenciari i de justícia juvenil, que estableix com 
a títol principal que Justícia posi a disposició de Salut les dades identificatives dels 
professionals i voluntaris que treballen en centres penitenciaris i també centres d’edu-
cació de justícia juvenil. 

Això ve arran –aquest primer decret–, doncs, de tota l’estratègia de cribratges 
que hem hagut d’anar desplegant al llarg d’aquests mesos per a un major control de 
l’epidèmia i també evidentment en totes les parts de la societat, també en l’àmbit 
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penitenciari, per poder fer aquest control de brots i, en aquest cas, la necessitat de 
disposar de les dades de les persones funcionàries que treballen en centres peniten-
ciaris i d’educació de justícia juvenil, però també altre personal que, més enllà dels 
mateixos funcionaris, també intervenen i formen part d’aquests centres i de l’atenció 
a les persones, en aquest cas, en privació de llibertat. 

Per tant, en aquest sentit, doncs, per poder disposar d’aquestes dades hi ha d’ha-
ver l’aval jurídic de que el Departament de Justícia les posi a disposició de Salut, 
evidentment, només emmarcades en que es puguin fer servir per organitzar aquests 
cribratges, tal com els vam fer en l’àmbit del sistema educatiu. 

Al següent decret llei, que és el 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten me-
sures organitzatives per a l’execució, en aquest cas, de l’estratègia de vacunació de 
Catalunya enfront de la Covid-19, doncs anem més enllà. Si fins ara teníem una 
eina que ens ajudava en aquest control de la pandèmia, com pot ser, en aquest cas, 
cribratges, que estem parlant de persones que treballen..., com ho hem fet en resi-
dències, ho hem hagut de fer en escoles i també en centres penitenciaris i justícia 
juvenil. Doncs, en aquest cas tenim una altra eina preventiva, de prevenció per excel-
lència, que és la vacunació, que podem desplegar i que, en base als criteris de prio-
ritat de diferents col·lectius, necessitem també aquestes dades per poder organitzar 
una estratègia que de logística és complicada. I que, per tant, per fer-ho al màxim 
d’efectiu, de poder administrar aquestes dosis i alhora d’estar cridant a les persones 
dels diferents col·lectius, doncs en aquest article 1 del decret llei s’adopten les me-
sures per establir una obligació de les mateixes administracions públiques i entitats 
que en depenen, persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada ubi-
cades o que duguin la seva activitat a Catalunya, a posar a disposició del Departa-
ment de Salut, a través dels diferents departaments, segons sigui la competència, 
les dades i contactes de les persones integrants dels diferents grups de vacunació. 
Aquestes dades s’integren en un registre de vacunació de Catalunya i es fan servir 
també, exclusivament, precisament per desplegar aquesta estratègia.

I aquest decret llei té un segon article, que és important en l’organització, que 
emmarca tot allò que hem hagut de fer en aquest any de pandèmia; que, com sabeu, 
demà fa aquest any del primer cas positiu que vam tenir al nostre país, que ens va 
obligar a tots els centres sanitaris a capgirar tota l’activitat i també els espais neces-
saris per poder fer front a aquest impacte de la Covid.

Avui mateix, per exemple, vinc de l’Hospital Clínic, però hi ha molts exemples, 
en les visites que faig a tot arreu, de l’experiència de cercar espais, habilitar espais 
nous per a llits de crítics, per a llits d’hospitalització convencional. La primària tam-
bé ha hagut de desplegar-se, separar circuits Covid - no Covid. I, a banda d’això, 
doncs, el que hem hagut de fer en aquella primera onada, no?: prescindir de tota 
aquella activitat que des del Siscat està encomanada per part del Servei Català de 
Salut; mantenir només allò que eren les urgències i les emergències, i establir una 
prioritat en atendre la Covid. 

Això..., què passa a nivell tècnic? Doncs que aquells recursos que arriben a raó 
de diferents activitats..., de moltes casuístiques: per a intervencions quirúrgiques de 
més, de menys complexitat, per a atenció a les urgències, per a tractaments en hos-
pitals de dia, per a tot allò que cada mes els nostres centres sanitaris del Siscat es-
tan rebent aquests recursos. Tot allò quedava en no res, perquè ens havíem d’abocar 
principalment a la Covid, mantenint aquelles coses emergents. Però, evidentment, 
els centres sanitaris havien de continuar rebent aquests recursos per fer tota aques-
ta activitat que, malgrat que no era l’ordinària, s’havia de fer, i per desplegar tots 
aquests reptes que hem tingut el darrer any.

Això es va organitzar per a un sistema de pagament fix que s’actualitza d’acord 
amb l’augment de tarifes del 2020, i això es mantindrà, mentre duri aquesta terce-
ra onada, de la mateixa manera, donat que no hem tornat a la situació d’abans de la 
pandèmia, estem encara en pandèmia, l’activitat està afectada, tot i que en molta me-
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nor mesura. És a dir, l’obsessió que teníem era que, passada aquesta primera onada, 
a la segona, a la tercera onada poguéssim mantenir el màxim d’activitat i recuperar. 
I els centres han fet un esforç ingent per recuperar-la.

Ara que la situació d’emergència de la primera onada, també, que va obligar a 
habilitar espais a contrarellotge, ja està superada, doncs aquest decret llei que por-
tem a convalidació determina que la inversió d’habilitació d’espais Covid es torni a 
fer pels mecanismes i canals d’inversió habituals. És a dir, ja sortim d’una excepcio-
nalitat, d’haver de fer a contrarellotge aquesta cerca d’espais i habilitació d’espais a 
un àmbit molt més planificat, que amb el sistema i els mecanismes d’inversió habi-
tuals es pot dur a terme. Precisament és això, aquest article 2 manté aquestes dues 
coses referents als nostres centres Siscat i la seva capacitat d’adaptar-se, de fer front 
a la pandèmia en aquestes segona, tercera onada, i més enllà i tot el que vingui.

I remarco, evidentment, que tot això té la voluntat d’enfortir el sistema de salut, 
tenir els recursos necessaris perquè tots i cadascun dels centres puguin fer allò ne-
cessari. I una de les coses, evidentment, sempre és els professionals, que aquí també 
hem pogut fer una inversió gran, desplegar els plans d’enfortiment a la primària i 
al final disposar de més de tretze mil persones per al nostre sistema sanitari que no 
hi eren abans de la pandèmia, organitzar diferents perfils professionals i tenir una 
capacitat de gestió molt gran i d’adaptació enorme per part del nostre sistema de sa-
lut que crec que no hem de deixar d’agrair.

El president

Gràcies, consellera. Per posicionar-se, tenen la paraula ara els grups parlamenta-
ris i, en primer lloc, té un torn el diputat Jorge Soler, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Endavant.

Jorge Soler González

Dic gràcies, novament, president. Consellera, diputades i diputats, ens trobem se-
guint la validació de diversos decrets. En aquest cas, novament, una fusió una mica 
estranya quant a la seva composició: no tenen res a veure.

El primer Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitza-
tiu en els àmbits sanitari i penitenciari de la justícia juvenil, doncs bé, sona una altra 
vegada a que ja hem fet qüestions semblants. En aquest cas, els darrers decrets, per 
exemple, amb les escoles anaven en el mateix sentit. I és que el decret té com a ob-
jectiu establir que el Departament de Justícia posi a disposició del Departament de 
Salut les dades identificatives, com no pot ser d’una altra manera, de contacte dels 
centres penitenciaris i dels centres educatius, però en aquest cas, ara, de justícia ju-
venil de Catalunya, del personal propi i extern que hi treballa i hi col·labora, per as-
segurar la protecció de les persones internes als centres penitenciaris i als centres 
educatius de justícia juvenil, i fer així la gestió i seguiment de les proves diagnòsti-
ques de Covid. El mateix que vaig dir en aquell moment en aquella intervenció que 
servia per a les escoles, després de tants mesos serveix exactament igual per fer la 
valoració del decret o almenys del moment en el qual arriba.

En segon lloc, el Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures 
organitzatives per a l’execució de l’estratègia aquesta de vacunació, que, com vostè 
diu, és i ha de ser una prioritat a Catalunya enfront de la Covid-19 i, per tant, modifi-
ca l’articulat de l’article 2 del decret llei que ja vam validar, el 12/2020 del 10 d’abril, 
doncs aquest decret, exactament el mateix: té com a objectiu establir l’obligació d’in-
formació i de comunicació de les dades per a l’execució d’aquesta estratègia de va-
cunació de la Covid, seguint els criteris de priorització clínica, com no pot ser d’una 
altra manera, i de salut pública, d’acord amb les previsions aprovades per aquest 
Consell Interterritorial del Sistema Sanitari de Salut.

En aquest sentit, dir el mateix de l’abans expressat i al decret de primera hora que 
ja he comentat: bé, són decrets que tots ells han anat sortint de la cuina de forma, 
doncs, imprecisa i, clarament, cada vegada que validem un nou decret que modifi-
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ca l’anterior és precisament perquè no s’ha articulat en la seva totalitat quan tocava. 
Per tant, la funció d’aquests, doncs, bé, sembla sovint una mera comunicació de da-
des, en aquest cas, que cal, com no pot ser tampoc d’una altra manera, que compleixi 
amb la Llei de protecció de dades, és evident, i sembla més un tràmit formal, a priori 
correcte, de pedaços d’altres decrets que ja hem validat en les passades setmanes i 
que ara afegim noves dianes, nous targets.

La gestió estratègica de la vacunació, doncs, crec que és evident: és parcialment 
millorable. La coordinació política, en aquest sentit, és evident: ha oblidat més de la 
meitat de l’hemicicle i, per tant, no hi ha hagut una coordinació tampoc transversal 
en aquest arc parlamentari indubtablement, i crec que ha estat una absoluta vergonya 
veure polítics saltant-se la cua de la vacunació. I, per tant, doncs, està clar que calia 
fer una bona estratègia, però també calia garantir que l’estratègia d’implementació 
no tenia fugues, en aquest cas fugues de vergonya.

En la nostra opinió, també sumar-nos a que cal accelerar el pla de vacunació. 
Urgeix que tota la població, especialment tota la població més susceptible, estigui 
vacunada, i, en la nostra opinió, per a això calen menys retrets i molta més lleialtat 
institucional.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar té la paraula el diputat senyor David Pérez. Endavant.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyora consellera, un dels aspectes que el nos-
tre grup sempre els ha reclamat és precisament que es reforcés i prioritzés aquest 
sistema de rastreig per trencar aquestes cadenes de transmissió, per poder fer una 
real estratègia de contenció. Aquest ha estat, pensem, el seu taló d’Aquil·les, sense un 
veritable servei de vigilància epidemiològica i posant tiretes a aquesta hemorràgia, 
com va ser el contracte amb Ferroser. Vam començar malament al Segrià: el mes de 
juliol passat ens van reconèixer que no tenien ni els elements d’informació necessa-
ris ni els sistemes informàtics unificats. Sembla que ara sí que ja els tenim, aquesta 
informació i recursos. Ho sabem, ho hem deduït, per les seves informacions públi-
ques, perquè han deixat de fer les reunions de seguiment amb els grups parlamenta-
ris. Es veu que la consellera ha considerat que, durant la precampanya i la campanya 
fins ara, tampoc no cal informar ni fer el seguiment amb els grups parlamentaris. 
Però ara voldran que donem suport a aquest decret, i ho farem. 

Aquest decret, el 6/2021, de febrer, diu textualment que el Departament de Salut 
disposi d’un cens per poder gestionar amb més eficàcia els casos positius i els con-
tactes d’aquest col·lectiu, i retornar aquestes dades als centres per tal de que els seus 
responsables puguin implementar amb celeritat les mesures adients –sectorialitza-
ció, aïllament– en benefici de la salut de les persones recluses i dels infants i joves 
interns.

De veritat parlem de celeritat? Sembla una broma. Perquè, durant tot aquest temps, 
quan un treballador voluntari d’aquests centres donava positiu en Covid a través del 
seu CAP, no es comunicava al centre en qüestió perquè es procedís a la quarantena 
dels interns? És incomprensible que no ho fessin fins ara, quan ja portem pràctica-
ment un any de pandèmia. La seva gestió, com sempre, plena d’interrogants i amb 
molta opacitat. I el que també és evident, que aquestes proves..., s’han d’entregar i han 
de ser retornats al centre perquè es prenguin les mesures de prevenció i aïllament. 

Donarem suport a aquest decret, però sense gaire entusiasme, reiterant que, com 
sempre, arribem tard i malament.

I entrant en el Decret 8/2021, que té dues parts ben diferenciades. Per una banda, 
la primera és la d’adoptar les mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia 
de vacunació a Catalunya. Segurament és la millor eina i estratègia de prevenció i 



DSPC-D 7
24 de febrer de 2021

Sessió 7 45 

control de la malaltia. L’any 2020 va ser l’any de la pandèmia, i esperem i volem que 
aquest any 2021 sigui el de la vacunació, perquè necessitem esperança, no triomfa-
lisme ni confusions. Necessitem unitat, necessitem claredat i necessitem transpa-
rència. 

La vacunació té un marc clar, que és l’estratègia europea de vacunació, amb pre-
visions i decisions adoptades pel consell interterritorial i per la mateixa Generalitat 
de Catalunya, que estableix, en funció de la disponibilitat de vacunes, de la situació 
epidemiològica i de l’evidència científica, els diferents grups de població tributaris 
en cada moment de ser vacunats. Volem insistir que, malgrat el caràcter voluntari, 
també és tasca de les autoritats sanitàries el convenciment del caràcter preventiu de 
control i de salvavides que té la vacunació en un escenari de transparència, equitat i 
solidaritat per entendre la necessitat d’establir ordres i d’establir prioritats. Per tant, 
estem absolutament d’acord amb aquesta primera part d’aquest decret. 

No compartim la segona part, perquè és absolutament diferent. L’article 2 és una 
modificació d’un dels decrets més criticats i qüestionats per l’oposició, en tant que 
establia unes retribucions absolutament exagerades per als tractaments de pacients 
Covid en els centres Siscat privats. Més enllà dels problemes estructurals, el fet està 
que el Govern pagava 43.000 euros per estada a la UCI de malalts Covid a Siscat pri-
vats. Molt lluny de la despesa real. El doble que, per exemple, atribueix o retribueix  
Navarra. 

No coneixem com ha funcionat la comissió prevista ni sabem si realment és 
aquesta o no ho és, la despesa. Avui ens porten a ratificar aquest decret, que el que fa 
és prorrogar aquesta situació, no modifiquen els imports ni de lluny. I ens preocupa, 
per la manca de transparència d’aquest Govern durant aquests mesos, perquè encara 
no disposem de l’auditoria que va ser aprovada al Ple del Parlament. Per tot això, se-
nyora consellera ens abstindrem en aquest segon decret.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
és el torn de la diputada senyora Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Anuncie ja que el vot al Decret 6/2021 serà favorable i el 
vot al Decret llei 8/2021 serà una abstenció. I passe a explicar per què.

Sobre el decret 6, a nosaltres és un decret que ens sembla bé; però també sem-
bla, al nostre parer –i no només al nostre, sinó al de la gent que està treballant en els 
centres de justícia juvenil, dels sindicats, de les associacions, de la mateixa població 
presa–, que és un decret que arriba tard. L’impacte de la Covid a les presons i als 
centres de justícia juvenil no ha estat menor. De fet, es va necessitar al seu moment, 
fins i tot, un hospital de campanya en alguna de les presons. Sindicats, com dic, asso-
ciacions, grups parlamentaris, han denunciat reiteradament la nefasta gestió que s’ha 
fet per part del Departament de Justícia en aquest sentit, per la manca de mesures 
preventives i en la gestió de les visites, que fins i tot va augmentar la tensió en els 
centres. Però, a més, també s’ha posat de rellevància la manca de personal suficient 
que hi ha en aquestos centres. 

Les mesures preventives, la posada en marxa d’un protocol amb els seus corres-
ponents tests d’antígens, és clau per evitar nous brots. I nosaltres considerem que és 
aquí on s’hauria d’haver fixat l’atenció i posat el focus per part del departament, en 
general, per part del Govern. I, d’altra banda, insistim també en la necessitat de se-
guir amb el pla de vacunació, que també arribe al personal dels centres de justícia 
juvenil i dels centres penitenciaris.

I pel que fa al decret 8, regula dos aspectes diferents: per un costat, el tema de les 
vacunacions, i, per l’altre, el pagament al Siscat. Sobre l’estratègia de la vacunació, 
nosaltres considerem que sí que estan ben definits els criteris, és a dir, es va comen-
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çar per tota la gent gran que estava a les residències, i això ho compartim. Ara tam-
bé s’ha de seguir avançant amb tota la població gran que viu a les seues cases amb 
cuidadors i amb cuidadores. Ens sembla que és una estratègia encertada, vull dir 
que està ben prioritzat en aquest sentit. 

Entenem les dificultats logístiques que també suposa aquesta vacunació, per les 
mateixes condicions que es necessiten per tal de mantindre les dosis en bon estat, 
però ens preocupa la manca de planificació suficient. Donada aquesta complexitat, 
nosaltres entenem que sí que s’han de traslladar i donar al Departament de Salut to-
tes les dades que calguin, però ens fa por que el Govern torni a caure, una vegada 
més, en l’estratègia de la improvisació. 

Necessitem saber quina és la població diana, de quantes persones cuidadores es-
tem parlant –perquè de res val vacunar a una i a l’altra no, quan sabem que en moltes 
ocasions no només estem parlant d’una persona cuidadora–, i, per tant, com s’hau-
rien de reprogramar també totes aquelles vacunacions que en un primer moment no 
estan previstes, però que després veiem com la població diana pot anar augmentant. 
Per tant, hi insisteixo és una població en risc amb una especial sensibilitat, amb una 
gran vulnerabilitat, i no podem caure en improvisacions.

I pel que fa a la modificació sobre el sistema de pagament als centres hospitala-
ris del Siscat, per un costat ja tenim –i, a més, ho ha exposat el diputat que abans 
m’ha precedit– la manca de transparència en la fixació del preu que s’ha de pagar als 
centres privats per cada pacient derivat a les UCIs, per cada pacient Covid. Aques-
ta auditoria continua sense fer-se; no entenem a què corresponen..., a quins criteris 
corresponen la fixació d’aquestos preus, però sí que entenem –i per això no hi vota-
rem en contra– que el Siscat ha anat patint, en les diferents onades de la pandèmia, 
doncs, la baixada, i la cancel·lació fins i tot, d’activitat ordinària. Per tant, això fa que 
a l’hora d’afrontar despeses fixes tinguen grans dificultats.

Nosaltres no posarem pals en les rodes en aquest sentit. Entenem que de moment 
s’ha de fer front a aquestes despeses fixes, com plantejo; però, per un costat, els pa-
gaments s’han de fer amb transparència, i, per un altre costat, hem d’abordar amb la 
màxima urgència quin és el model sanitari que considerem que Catalunya mereix. 
Tenim, i ho denunciem des de fa molt de temps, un entramat on lo públic, lo privat, 
lo concertat, lo externalitzat, lo mercantil, està tot barrejat. Necessitem posar aigua 
clara. I nosaltres considerem que en allò que és essencial, com és protegir, com és 
cuidar, com és salvar la vida de les persones, ningú hi hauria de poder fer negoci. 
I, per tant, hem de posar aigua clara com més aviat millor, i necessitem una sanitat 
que siga cent per cent pública. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. Endavant.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Consellera, miri, nosaltres, sobre el primer dels decrets, ja 
avancem que hi votarem a favor. Pensem que és més que necessari que tant dels cen-
tres de justícia juvenil com dels centres penitenciaris es puguin traslladar les dades 
a efectes de Covid, per poder tenir un control a efectes també de rastreig. I, per tant, 
res a discutir sobre aquest decret. Però també volem manifestar que sobre el Decret 
8/2021 hi votarem absolutament en contra. I ho expressem així: en contra, no, «ab-
solutament en contra». I la consellera ja sap perfectament per què ho farem en con-
tra. En l’únic d’aquest decret que nosaltres estem a favor és en aquella referència que 
fa a que personalitats físiques i jurídiques que operen al nostre país hagin de traslla-
dar les dades al Departament de Salut, a fi i efecte de poder fer efectiva la vacuna-
ció; únicament faltaria que no es fes, però està bé, evidentment, que no es generin 
dubtes sobre aquesta regulació. 
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Això sí, consellera, 2,38 per cent –2,38 per cent– és el percentatge de vacunació 
en data d’avui. I, per tant, alguna cosa no està funcionant. I ens hagués agradat que 
hagués vingut la consellera i que ens digués que des de la Unió Europea es mercade-
ja, per una banda, ja tothom ho sap..., des de la Unió Europea, les empreses que con-
trolen realment la Unió Europea, i que tenen el nom de farmacèutiques. I, per una 
altra banda, també que l’Estat espanyol genera incertesa permanent sobre com s’han 
d’endreçar alguns dels elements que determinen després la vacunació. Ens hagués 
agradat que la consellera pogués haver explicat això perquè els catalans i catalanes 
ho coneguin.

Sobre el contingut del decret. Doncs mirin, podria ser positiu que vostès elimi-
nin el 4 per cent de garantia als beneficis. Recordem que el que van aprovar, i ara ho 
mantenen, és que per a les empreses privades que gestionen salut pública, que se’ls 
garanteix facturació de febrer del 2020, ara fins i tot que s’actualitzarà però no es diu 
en quins termes, i eliminen el 4 per cent. Consellera, aquest subgrup parlamentari 
li va preguntar per què el 4 per cent. Vam fer un comentari que no era una brometa. 
Vam dir: «el 3 per cent ja ens imaginem que és lleig.» I no era a efectes de broma. 
Però encara avui no sabem per què el 4 per cent. Per què el 4? Per què no el 2? Per 
què l’1? Per què el zero? Per què res?, cap? I la consellera no ens ha explicat encara 
de què es deriva. 

I el que més ens preocupa: el que es manté. Li hem preguntat per activa i per pas-
siva sobre els 43.400 euros d’alta hospitalària en UCI derivada de Covid. Que això 
el que significa no és que es mantenen unes tarifes, el que significa és que mantenen 
uns negocis. En el moment que necessitem més recursos públics, vostès estan man-
tenint uns negocis, com també és negoci mantenir que es paga noranta-tres euros 
per una PCR, quan saben que evidentment el cost és molt inferior. I això també és la 
significació del present decret. 

I, miri, li diem això, consellera: no estem a favor tampoc d’alguna atribució que 
enforteix comitè de direcció i la forma que s’expressa per modificar tarifes, però ens 
preocupa tant o més el que regula aquest decret com el que no regula. I el que no 
regula, en primer lloc: aquest departament és responsable que en l’actual moment 
hi hagi centenars de treballadores que prestaven servei a través de la contracta de 
Ferroser, scouts, que no tinguin feina –absolutament responsable. Vostès no única-
ment no han subrogat, sinó que no han fet allò que van dir que farien: que serien 
novament contractats i contractades centenars de treballadors i treballadores, en el 
moment que necessitarien major control a través de rastreig. Perquè això no va de 
dir «arriba la vacuna» –2,38 per cent–, va encara de fer-nos –no als treballadors i les 
treballadores, no al conjunt dels catalans i les catalanes, sinó a les administracions 
públiques– responsables de que això es controli. I vostès han decidit que no es con-
tracta aquests treballadors i aquestes treballadores. 

I, mirin, una altra qüestió fonamental: li han convocat, sis sindicats, vaga per al 
dia 10 de març. Consellera, sis sindicats, vaga per al dia 10 de març, perquè no po-
den més, aquells i aquelles que ho han deixat tot. Vaga el 10 de març; que evident-
ment nosaltres hi donem suport. I, per cert, durant molts anys dèiem, quan parlàvem 
de mobilitzacions a l’ensenyament, que la lluita educa. Ara, després d’aquest any 
també podem construir una altra frase, que és que lluitar per la sanitat pública és sa-
ludable. I, per tant, l’agraïment a aquests treballadors i a aquestes treballadores que 
ho han deixat tot treballant i que el 10 de març es posaran a lluitar d’una manera 
més intensiva, a través d’una mobilització, també pels drets de tots i totes; no pels 
seus drets, sinó pels drets de tots i totes, que són el drets de la salut pública. 

I, per tant, nosaltres li demanaríem a la consellera, també, que doni respostes 
de com resoldrà no únicament el problema de la vacunació, sinó com resoldrà la si-
tuació de la sanitat pública catalana. Nosaltres ens hem passat tres anys dient-li a la 
consellera i dient-li al conjunt del departament: «Doncs mirin: pressupost, gestió pú-
blica i condicions de treball dignes per al conjunt dels treballadors i les treballado-
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res.» I a això s’ha d’afegir una altra cosa, que és aposta per la primària. Allà comen-
çaran a solucionar-se els problemes de la sanitat pública.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula el diputat Fernández. Endavant.

Alejandro Fernández Álvarez

Gràcies, president. Simplement per traslladar la nostra abstenció.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la dipu-
tada senyora Anna Caula. Endavant.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, consellera per l’exposició, conscients que en aquest moment està gestio-
nant una pandèmia. Sentíem el diputat de la CUP; compartiríem molts aspectes, però 
també crec que ho hem d’emmarcar: parlem de salut pública, de sanitat pública, i crec 
que aquesta pandèmia també ha ajudat a fer passos molt potents endavant. 

Explicitar que donarem suport als dos decrets. Entenem que el Decret 6/21 es-
tructura, no?, una col·laboració entre el Departament de Salut i de Justícia que proba-
blement ha accelerat la situació que estem vivint. I després, també, per donar suport 
al 8/21, que detalla aquelles mesures necessàries per acabar de desplegar l’estratègia 
de vacunació. 

Crec que hem de ser conscients, també, de la complexitat d’aquesta vacunació. 
És vacunar a tot un país, és la complicació d’un sistema de vacunació molt plural, 
que s’hi manipulen moltes vacunes diferents, amb un sistema de conservació dife-
rent, de transport diferent i d’aplicació diferent. 

De tot això, crec que també se n’ha de parlar, perquè pressuposa després tota la 
mecànica que hi ha darrere, de gran complexitat, que s’ha dut a terme a un ritme 
molt i molt important. Crec que avui es començava a vacunar, domicili a domicili, 
aquells majors de vuitanta anys de complexitat elevada i els seus cuidadors.

Ha sigut una vacunació quirúrgica, d’adaptació quasi immediata davant de nous 
escenaris, com vam tenir també amb l’Astra-Oxford, no?, que no es podia adminis-
trar a majors de cinquanta-cinc anys. Per tant, el que va fer el departament és habili-
tar ràpidament a quin sector es podia posar en marxa per vacunar i que no es perdés 
en cap moment tot aquest dinamisme. 

Això que jo he explicat en trenta segons té una estructura i una infraestructura 
al darrere que és monumental, i crec que és de rebut, ja, començar a reconèixer tota 
aquesta feinada i el ritme amb què s’està fent. Crec que Catalunya pot dir una cosa, 
que és que les neveres estan buides, no? Perquè no en tenim més, apliquem totes 
aquelles que han arribat. Sentíem el diputat del PSC que ens demanava transparèn-
cia, que ens demanava agilitat... I tant, totes! Però crec que el fet que vingui del re-
presentant del PSC té un punt de certa ironia o cinisme.

Què demanem? Que aquestes vacunes arribin, i arribin cada vegada més. Ente-
nem que la ministra d’àvies ha hagut d’aterrar, realment, per una situació... Que un 
ministre de Sanitat, el senyor Illa, en una pandèmia, dimitís per venir a participar en 
una campanya que en podríem dir de màrqueting, més buida de contingut d’aquesta 
història recent, ens hauria de fer reflexionar d’algú que ha vingut ara a dir-nos que 
vol transparència i agilitat, algú que ens deia que aquí no van les coses ràpid. Jo crec 
que aquí van tot lo ràpid..., i crec que sí que cal reconèixer com..., per lluitar davant 
d’una pandèmia. Els que ens el volien vendre com a ministre de la vacuna, que va 
deixar la feina a mig fer i abdica de la seva responsabilitat en els pitjors moments 
–una tercera onada–, que han reaccionat tard i malament, venen aquí a vegades a de-
manar unes explicacions que entenem que no són de rebut.
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Si hi ha una cosa que ens han ensenyat aquests tres últims mesos és que hem 
de defugir dels triomfalismes. Perquè seria un error. Portugal i Alemanya van ser 
exemplars per fer front a la primera onada, però van patir molt més la segona i la ter-
cera. El Regne Unit ha estat un desastre en molts àmbits de la gestió de la pandèmia, 
però encara ara és un dels països que està implementant amb millor percentatge el 
programa de vacunació. 

El que avui és un exemple demà comença a patir; crec que d’això n’hem d’apren-
dre tots plegats. Per aquests motius, jo crec que cal posar en valor l’actuació i el 
lideratge de la consellera Vergés, que comunica amb cautela i pedagogia, molta 
pedagogia, una voluntat de construcció que no sempre hem trobat a l’altre costat. 
Massa cops la pandèmia ha servit de retret de política de curta volada. 

Volem posar en relleu..., volem defugir d’aquests triomfalismes, perquè hem fet 
molt, tot el que ha estat al nostre abast, entenem, però mai n’hi haurà prou amb la 
situació que ens toca viure. Avui, però, tenim la solució més a prop. L’imperatiu de 
salvar vides és categòric i tenim aquesta eina que és la vacunació. Ens emplacem 
tots. Ens emplacem tots a fer una feina seriosa, de cara a aquesta tretzena legislatu-
ra, per construir en un àmbit que ens ha preocupat a tots i que sabem que hem d’en-
fortir i fer cada vegada més resistent.

El president

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la paraula el diputat senyor Lluís Guinó. Endavant.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Consellera, voldria referir-me en primer lloc i de forma molt 
succinta al decret número 6, que fa referència al traspàs i la gestió de les dades, des 
d’un punt de vista organitzatiu, per part dels centres penitenciaris i dels centres de 
justícia juvenil, bàsicament com s’ha fet en d’altres àmbits de l’Administració, com 
els centres educatius, etcètera, precisament per a una millor gestió de tot el que són 
els cribratges i la gestió de les dades epidemiològiques. I, per tant, aquest és un de-
cret que té un caràcter tècnic o organitzatiu que no té massa dubte i que no té..., més 
enllà de lectures estrictament tècniques.

L’altre, el que fa referència a la gestió del pla de vacunació, és un decret trans-
cendental des d’un punt de vista sobretot de context. És a dir, des de fa un any pràc-
ticament, el Departament de Salut ha anat adequant-se a una realitat inicialment 
desconeguda, ha anat aplicant criteris de resiliència precisament de tot el que anava 
succeint per tal de millorar i d’enfrontar-se a una pandèmia certament gravíssima i 
que tenia no només conseqüències sanitàries, sinó que tenia conseqüències sobretot 
socials i també econòmiques. I des d’aquesta perspectiva avui, en aquest moment, 
estem en la dinàmica d’enfrontar-nos cara a cara amb la pandèmia i enfrontar-nos-hi 
amb fortalesa. I, evidentment, les vacunes són l’element que ha de permetre tenir, 
d’alguna manera, un objectiu temporal mínimament solvent per enfrontar-nos-hi de-
finitivament, a la pandèmia, i aconseguir que tots aquests sectors més vulnerables de 
la nostra societat, gent amb malalties i gent que per edat necessiten un tractament 
més específic, puguin fer-hi front de forma intensa. 

Per tant, el pla de vacunació avui és un element estructural i bàsic per fer front a 
la pandèmia. I tothom n’és conscient. I el departament està, d’alguna manera, gestio-
nant aquest pla de pandèmia en la mesura de les seves possibilitats, entenent que qui, 
d’alguna manera, logísticament posa a disposició del departament aquestes vacunes 
no és directament el departament, perquè no s’ha pogut fer l’adquisició d’una mane-
ra lliure, en aquest sentit, sinó que és la Comunitat Econòmica Europea, per mitjà 
dels seus contractes més o menys criticables amb les companyies que produeixen les 
vacunes, i el paper també de l’Estat com a intermediari en aquesta gestió.

Que és una gestió complexa, difícil i que no depèn precisament del Govern de la 
Generalitat disposar de més o menys vacunes és evident, això ho sap tothom. Però 
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el que ha fet la Generalitat, i això és indiscutible, no només des d’una perspectiva de 
la gestió estricta, sinó també del treball de tots els sanitaris, de totes les infermeres, 
de tots els metges..., quan hi ha una disponibilitat, per mínima que sigui, de vacunes, 
aquestes vacunes es traslladen a les persones malaltes i que necessiten precisament 
aquesta protecció especial. 

I s’ha fet tota una priorització que, des d’una perspectiva de salut i fins i tot des 
d’una perspectiva social, s’adequa a les necessitats més bàsiques, precisament per-
què siguin el màxim d’efectives aquestes vacunes en el que és la població i la nostra 
societat. En cap cas, el departament ha fet cap mena de plantejament especialment 
definitiu per situar el límit final d’aquesta pandèmia, com ho han fet altres responsa-
bles de salut de l’Estat, per exemple, sobretot pel que fa a tenir vacunat pràcticament 
el 70 o el 80 per cent de la població. 

En aquest cas, cal distingir molt clarament quina ha estat l’expressió i la respon-
sabilitat del Departament de Salut enfront, precisament, d’altres perspectives més 
triomfalistes, que els fets precisament estan demostrant que no serà possible. Ahir, 
clarament, la responsable de vacunes va dir públicament que pràcticament el mes 
de juny tindríem vacunada aproximadament un 35, un 40 per cent de la població. 
I aquesta dada sembla molt més factible i molt més objectiva que d’altres dades que 
s’han donat per part d’altres responsables de salut.

Gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. Acabat el debat, passarem a la votació.
Estem cridant a votació.
(Pausa.)
Passem a votar, en primer lloc, la validació del Decret 6/2021. 
Comença la votació. 
Aquest decret ha estat validat per 15 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. 
Passem ara a validar el Decret 8/2021. 
Comença la votació. 
Aquest decret ha estat validat també per 11 vots a favor, 1 en contra, 9 absten-

cions. 

Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i 
s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i 
homes

203-00081/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el darrer, que és el debat i 
votació sobre la validació del Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifi-
ca la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes.

Per defensar la promulgació d’aquest decret, té la paraula el conseller d’Interior, 
el senyor Miquel Sàmper, en nom del Govern. Endavant.

El conseller d’Interior (Miquel Sàmper i Rodríguez)

Moltes gràcies, president. Diputades, diputats, comparec avui davant de tots vos-
tès per presentar el Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la Llei 10/94, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i s’estableixen mesures 
correctores per tal d’equilibrar la presència de dones i homes, que va ser aprovat per 
part del Consell Executiu el passat 12 de gener.

El present decret llei pretén adoptar mesures urgents per tal d’afrontar el des-
equilibri existent entre dones i homes al Cos de Mossos d’Esquadra. Com vostès sa-
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ben, davant del dèficit estructural que pateix el Cos de Mossos d’Esquadra, des del 
Govern de la Generalitat vam procedir amb urgència a la creació de noves places, 
amb l’objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d’efectius acordat per la Junta 
de Seguretat de l’any 2006, i així cobrir les mancances estructurals que arrossega, 
agreujades, a més, per l’actual situació de crisi sanitària per la Covid-19. 

Es va aprovar el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s’autoritza la 
creació de 245 places del Cos de Mossos, que, sumades a les vacants ja existents 
derivades de jubilacions i altres situacions, permeten disposar de les places que s’in-
corporen a l’oferta d’ocupació pública fins a les 435 totals. La convocatòria d’aques-
tes noves places i la necessitat de revertir el desequilibri entre sexes que existeix en 
la composició de Mossos d’Esquadra –actualment les dones representen només el 
21 per cent– fonamenten aquesta modificació de la Llei 10/94, d’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu, el present decret 
introdueix una nova disposició transitòria setena de la Llei 10/94, d’11 de juliol, per 
tal de garantir que, en la resolució dels empats de puntuació en l’ordre de classifica-
ció dels aspirants, s’atengui a la necessitat de garantir l’equilibri entre dones i homes 
en la plantilla del cos.

Tots som conscients que encara hi ha molt camí per construir un món més iguali-
tari i cal tenir present que, si la proximitat i la voluntat del servei són uns dels valors 
propis de Mossos d’Esquadra, impulsar mesures per a la igualtat comportarà de ma-
nera implícita una millora del servei públic a la ciutadania des de diferents àmbits. 
Normalitzant la pertinença de la dona a l’organització es millorarà la seva percepció, 
atès que es veurà un reflex de la societat en la composició del Cos de Mossos d’Es-
quadra. S’incorporarà talent –en l’actualitat les dones tenen més formació acadèmi-
ca que els homes–, i es mostrarà la carrera policial com una professió de futur per a 
totes les dones. 

Es pretén revertir una situació en diversos àmbits policials: augment de dones a 
la plantilla, més presència en els llocs de comandament i normalitzar la presència de 
dones en determinades unitats, tradicionalment amb poca presència, com interven-
ció especial, subsòl, Tedax, per exemple.

Així mateix, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut d’autonomia, els poders pú-
blics han de garantir el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes en l’accés a l’ocupació. Aquesta mesura també és conseqüent amb les mesu-
res considerades efectives en l’àmbit europeu per tal de garantir el màxim d’igualtat 
en la composició de les plantilles policials, entre les quals destaquen especialment 
les que es focalitzen en els processos de selecció.

Cal recordar que, amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats de les 
persones que formen part del Cos de Mossos d’Esquadra i incloure la integració de 
la perspectiva de gènere en l’organització i en l’estructura interna per donar compli-
ment a les obligacions que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes, al novembre de l’any 19 es va crear la Unitat d’Igualtat i 
Equitat de la policia, i al juliol del 2020 es va constituir la Comissió per a la Igualtat 
de Gènere, que té com a funció principal, entre d’altres, l’elaboració i l’avaluació del 
pla d’igualtat del Cos de Mossos d’Esquadra.

L’actual convocatòria de 435 places s’ha publicat abans de l’aprovació de l’es-
mentat pla. En conseqüència –i per anar acabant–, i mentre no es pugui implementar 
adequadament el pla d’igualtat, i atesa la necessitat inajornable de garantir un major 
equilibri entre dones i homes en el Cos de Mossos d’Esquadra, atenent les necessi-
tats i transcendentals funcions d’aquest, l’adequat compliment de les quals reque-
reix una composició equilibrada quant al sexe de les persones que integren la seva 
plantilla i sempre amb ple respecte als principis constitucionals de mèrit i capacitat 
en l’accés a la funció pública, considerem una mesura necessària i proporcionada 
atorgar preferència a la selecció de les persones aspirants de sexe menys representat 
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quan aquestes es trobin en igualtat de criteris, pel que fa a la idoneïtat del perfil, amb 
les persones aspirants de l’altre sexe.

Per tot això exposat, els demano que votin a favor de la convalidació d’aquest de-
cret llei.

Moltes gràcies, president, diputades i diputats.

El president

Gràcies, conseller. Passem ara a les intervencions dels grups parlamentaris. I, en 
primer lloc, té la paraula, en nom del de Ciutadans, la diputada senyora Marina Bra-
vo. Quan vulgui, diputada.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, president. Diputados, diputadas, conseller, la presencia y visualización 
de mujeres en todos los ámbitos es fundamental; es fundamental para que puedan 
tener referentes y puedan visualizar todas las oportunidades que les da nuestra so-
ciedad. La modificación legislativa que se propone va en esa línea y además respeta, 
pues, todos los condicionantes y requisitos de mérito y capacidad que para nosotros 
son fundamentales. Así que desde nuestro grupo la vamos a apoyar.

Ahora bien, esta modificación es una gotita de agua en el desierto en el que están 
convirtiendo Cataluña en cuanto a igualdad, en cuanto a generación de oportunida-
des y, en definitiva, en cuanto a avance y progreso de nuestra sociedad. Nos esta-
mos quedando atrás en esto igual que en todo. Y no es algo que diga yo ni una sim-
ple percepción, los datos lo verifican permanentemente, tanto los datos económicos, 
como hemos hablado muchas otras veces, como aquí.

Miren, hoy en día, en el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, el 79 por ciento son 
hombres y el 21 por ciento, mujeres. Seguramente, hay muchos cuerpos de policía 
que aún tienen cifras peores, no les digo que no, pero miren cuál ha sido la evolu-
ción en Cataluña: en 2008, el 19,57 por ciento eran mujeres; Catalunya era puntera y 
se encontraba dos puntos por encima de la media europea. Eso era 2008. Doce años 
después, ahora mismo, estamos en ese 21 por ciento. Hemos avanzado únicamente 
un 1 y medio por ciento en doce años, y hemos pasado de ser punteros y estar dos 
puntos por encima de la media europea a tener una de las cifras más bajas de toda la 
Unión. Y eso no son cifras mías, eso son cifras del Instituto de Seguridad Pública. 
A 1,5 puntos cada doce años, necesitaríamos más de ciento cincuenta años para lle-
gar a unas cifras de en torno al 40 por ciento. En este caso, sin duda alguna la deja-
ción de funciones es evidente, y no se puede negar.

En la propia exposición de motivos se habla de que era obligatorio ese plan de 
igualdad desde 2015. Yo les pido que echen la vista atrás y piensen en todo lo que 
han hecho desde 2015 –piensen en todas las leyes que han aprobado, en todas las re-
soluciones que se han aprobado en este Parlament– y miren si no han podido encon-
trar ni siquiera un huequito para aprobar este plan de igualdad desde 2015. La propia 
modificación legislativa habla, de hecho, de que esta modificación estará en vigor 
hasta que se apruebe este plan, pero ustedes desde luego han tenido muchas otras 
prioridades en este tiempo. Ni Catalunya ni ninguna otra sociedad puede permitirse 
no contar con el 50 por ciento de su talento, de su valía, sencillamente porque son 
mujeres. Pero, ¿qué podemos esperar de este Govern que cree que puede, directa-
mente, no contar con el 50 por ciento de sus ciudadanos sencillamente porque quie-
ren seguir siendo catalanes y españoles?

Y más allá, ¿qué podemos esperar de este Govern que permanentemente pone a 
los Mossos al pie de los caballos? Lo hemos visto en el pasado, lo habíamos visto 
ya en otras ocasiones, en años pasados, y lo estamos viendo de forma muy dramá-
tica estos días. Estamos viendo acciones extremadamente violentas en las calles, y 
son acciones que, de hecho, incluso se alientan desde miembros de los partidos que 
apoyan a este Govern. Y lo que hemos podido ver es que el Govern, lejos de correr a 
condenar las acciones violentas, como hubiera sido esperable, a lo que sí que corrie-
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ron fue a cuestionar el trabajo de los Mossos d’Esquadra. Desde luego, eso no va a 
hacer que las niñas en Cataluña tengan mejores oportunidades, y es que, además, es 
algo que no puede tolerarse en democracia.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula el diputat senyor David Pérez. Endavant.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Senyores, senyors diputats, el primer que voldríem fer 
seria manifestar novament el nostre recolzament i escalf a tots els servidors públics 
que estan treballant per mantenir la normalitat després d’aquests escenaris de desor-
dre públic, especialment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, però també 
a les policies locals i, lògicament, als Mossos d’Esquadra, i especialment, dins dels 
Mossos d’Esquadra, a les unitats Brimo i ARRO. I volem manifestar que estem con-
vençuts, absolutament convençuts, que aquest recolzament i escalf el tenen de la im-
mensa majoria de la societat catalana. Avui hem vist una notícia: com es produïa un 
aplaudiment de manera anònima i solidària a aquestes unitats.

Un cos de Mossos que també estem convençuts que veuen amb una certa per-
plexitat i incomprensió com el seu conseller triga set dies en recolzar públicament 
el cos, com els responsables de la Generalitat, en plena crisi d’ordre públic, obren el 
debat del model policial. Això és una barbaritat i no es pot fer, en cap cas, en calent. 
No es poden enviar els Mossos a posar fre als qui destrossen i cremen el mobiliari 
urbà, als que saquegen establiments, cremen vehicles, i després participar d’aquest 
relat que la violència prové dels Mossos. És absolutament intolerable i es poden sen-
tir traïts. És molt difícil treballar en aquestes circumstàncies. No, la policia ens pro-
tegeix i la policia exerceix aquesta funció de garantir la nostra seguretat i la nostra 
tranquil·litat. És aquesta línia blava entre l’ordre i el desordre. És aquesta línia blava 
entre l’ordre i el conflicte i el pillatge.

I em va agradar molt com el vicepresident es va referir als Mossos d’Esquadra: 
«servidors públics». Per a alguns és una peça més de l’estat del benestar, amb la sa-
nitat, l’educació, els serveis a les persones i la seguretat. I volem millorar el nostre 
sistema de salut? Parlem-ne. Volem millorar el nostre sistema de seguretat? Par-
lem-ne aquí en seu parlamentària. Però, es miri com es miri, apedregar o llançar 
ampolles als nostres servidors públics no es pot fer sota l’excusa de que el que volem 
fer és millorar el sistema. On s’han de canviar els models policials és precisament 
aquí en el Parlament, i això es fa amb arguments. 

Parlem del decret. En el transcurs del darrer Ple ordinari, celebrat el 15 de de-
sembre, el Govern va portar a la cambra el decret que autoritzava la creació de pla-
ces per al Cos de Mossos d’Esquadra. Nosaltres ja el vam definir fent avinent al Go-
vern que consideràvem el decret com una bona notícia, però també una oportunitat 
perduda. És una oportunitat perduda per avançar en el camí de la presència de la 
dona i de la paritat en el si del Cos de Mossos d’Esquadra. Val a dir que la paritat no 
és un objectiu en si mateix, sinó que és l’objectiu d’un model policial modern, efi-
cient, proper, i l’assoliment del qual requereix precisament la paritat. 

Per tot plegat li vàrem reclamar que passés de les bones paraules als fets, i li và-
rem proposar que no deixés passar aquesta oportunitat de la convocatòria per avan-
çar en el camí de la paritat. Nosaltres vam proposar, per a les policies locals, deter-
minar una modificació legislativa per determinar el nombre de places reservades per 
a dones, que en cap cas podria ser superior al 40 per cent. Però ens hem trobat que la 
proposta que vostè ha fet, malgrat uns titulars de premsa amb la finalitat de garantir 
la igualtat efectiva entre homes i dones en la plantilla del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, és una mesura pràcticament irrellevant. 

Hem de dir: accedir en aquestes categories en cas d’empat quantes dones benefi-
ciarà? Segurament una. I si l’empat es produeix entre dos homes, no. I si l’empat es 
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produeix entre dos dones, tampoc. Una dona, per a una promoció. Potser he llegit 
malament el decret, però és únicament en cas d’empat. Per a una promoció interna? 
Molt bé. En el millor dels casos beneficiarà una dona. Per tant, resulta que el Govern 
ens proposa canviar la Llei de la policia per, com a molt, incorporar una dona més a 
la promoció. Una mesura, en qualsevol cas, ineficaç, que en el millor dels casos per-
metrà incorporar una dona en cada promoció, i una mesura ineficient que no canvi-
arà la Llei de policia. 

Per tant, en síntesi, el que avui ens proposa convalidar no té res a veure amb el 
que el Grup Socialistes i Units per Avançar li vàrem proposar al darrer Ple. I per tot 
això, senyor conseller, ens abstindrem en aquest decret. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores, senyors diputats.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula la diputada Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Abans d’entrar en el decret, el senyor Pérez deia ara: «Per a 
nosaltres la paritat no és un objectiu en si.» Doncs per a vostès no, però per a nosal-
tres sí; considerem que és una qüestió de justícia, d’igualtat d’oportunitats. Que òb-
viament quan hi ha paritat funciona millor el cos, funcionen millor totes les institu-
cions, està clar; però no només això, és que també hi ha una part de la població, que 
és més de la meitat, que també té dret a accedir en igualtat d’oportunitats als diferents 
càrrecs i, per tant, per a nosaltres la paritat sí que és un objectiu en si mateix. 

Ja centrant-nos en el que fa al decret. Per un costat, posar en relleu que fa sis anys 
que esperem un pla d’igualtat en el Cos dels Mossos d’Esquadra. Per tant, anem 
tard, i no entenem que haja passat una legislatura més sense aquest pla d’igualtat. 
Pensem que no pot esperar ni un dia més. I, pel que fa ja en concret a aquest decret, 
amb tot el respecte, ens sembla que el paper ho aguanta tot, però que és una presa de 
pèl. I nosaltres hi votarem en contra. Per què? Doncs perquè estem parlant d’un de-
cret que tindrà un impacte mínim. 

Estem parlant que només en els casos d’empat és prioritzaria la dona, quan vos-
tès saben, per un costat, que s’havia d’haver avançat en el pla d’equitat i que si ara hi 
ha una nova promoció i no s’hi arriba amb el pla d’equitat, hi ha altres mecanismes 
que ja s’estan aplicant en altres administracions, com pot ser l’Ajuntament de Barce-
lona, on sí que s’estan prenent mesures que realment tenen impacte per aconseguir 
aquesta paritat, quan a més veiem que no només en tot el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, sinó que principalment en el cas dels comandaments hi ha un greuge compa-
ratiu que és abismal en el cas de les dones. Què estan fent a l’Ajuntament de Bar-
celona? Doncs estan reservant una quota de places per a les dones en les següents 
convocatòries de la Guàrdia Urbana, amb l’objectiu de tindre, per un costat, una 
quota de gènere i, alhora, salvaguardar els principis d’igualtat, de mèrit i de capaci-
tat en l’accés a la funció pública com a eina més eficaç per poder equilibrar la pre-
sència de dones. 

Per això li dic, amb tot el respecte: em sembla que aquest decret, amb aquesta 
modificació que té un impacte tant tan tan limitat, no deixa de ser un intent de ren-
tar la cara a una qüestió de fons, que és que no s’estan prenent mesures de calat per a 
garantir aquesta paritat. Nosaltres considerem que és un pedaç; ni tan sols un pedaç, 
és un petit pedaç; que tindrà una incidència mínima; que calen mesures més ambi-
cioses. I per això nosaltres hi votarem en contra, perquè pensem que és que el paper 
tot ho aguanta, però que, realment, a quantes persones beneficiarà?

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat Vidal Aragonés. Endavant.
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Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, president. Conseller, per avançar: nosaltres hi votarem a fa-
vor, però pensem que s’han de fer algunes consideracions de profunditat. Hi votem a 
favor, evidentment, perquè de la significació de la norma, que diu «empats» –en plu-
ral, per cert–, el que pot significar és que hi hagi dones que, davant d’aquest supòsit, 
tinguin l’accés per davant d’altres persones, en aquest cas homes. Però volem dir que 
això es dona ara, però no és el que regula la norma que avui validarem. Perquè amb 
la norma que avui validarem això també podria ser aplicable en homes. I li posem 
un exemple. Si això ens ho presentessin per a les escoles bressol, nosaltres hi vota-
ríem en contra, perquè facilitaria que homes poguessin tenir un millor dret que les 
dones. I, per tant, volíem explicar això com una consideració necessària.

I una altra: ens sembla molt de mínims, la mesura –molt de mínims. Això sí, 
com pot tenir una petita afectació, nosaltres hi votem a favor o hi votarem a favor. Sí 
que pensem que on s’ha d’actuar no és únicament en els empats, sinó en tots aquells 
determinants que el que venen a significar és que les dones acaben tenint una pitjor 
situació per arribar a un concurs o a una oposició. I, per tant, remoure tots els obsta-
cles que construeixen el patriarcat és el que nosaltres consideraríem oportú.

I volem fer una altra consideració que ningú està valorant. Diu la norma també 
«mentre que no s’aprovi el pla d’igualtat». Conseller, ens perdonarà, però això no 
guarda relació amb que s’aprovi o no s’aprovi el pla d’igualtat. La norma s’aprovarà, 
i és igual el que passi després al pla d’igualtat. I, a més, per dos qüestions. Primer, 
que avui s’aprovi això no valida per a res que vostès –i ho diem d’una manera con-
tundent– no hagin complert encara amb les obligacions derivades del Reial decret 
901/2020, que els diu: pla d’igualtat, negociació amb els que estan legitimats, repre-
sentació unitària o sindical, i negociació col·lectiva efectiva. Per tant, no significa 
que crido a qui em dona la gana i veig si arribo o no arribo a un acord. Crido a qui té 
legitimació activa i haig d’arribar, sí o sí, a un acord. I vostès avui no estan complint.

I els avancem una altra cosa. Tampoc l’Ordre d’Interior 22/2020 significa una 
validació d’això; el que s’incorpora com a Comissió d’Igualtat de la Direcció Gene-
ral de la Policia té unes funcions que no substitueixen el pla d’igualtat.

I, miri, conseller, dit tot això sobre el decret que ens porta a validar, semblaria 
que vostè vindrà a comparèixer la propera setmana en aquesta Diputació Permanent. 
Doncs miri, ja li avancem, perquè vostè s’ho pugui apuntar, alguna de les qüestions 
que li preguntarem la setmana que ve, perquè tingui temps per preparar-ho i ens en 
doni resposta. Conseller Sàmper, ja li hem preguntat..., Samper, disculpi. Ja li hem 
preguntat... Com apareix oficialment, jo em refereixo, però no tinc cap problema en 
dir-li Sàmper. Jo li he preguntat i aquest subgrup parlamentari li ha preguntat per 
què el Govern prioritza dedicar de vint mil a trenta mil euros en un desnonament, 
protegint el dret a l’especulació, i no dedicar això a l’habitatge. Ens agradaria una 
resposta.

Conseller, també, el simple incompliment d’una norma de confinament sense que 
signifiqui desobeir l’ordre d’un agent significa una sanció? I no li demanem ja el que 
fa el departament, sinó què n’opina vostè, quina és la seva opinió.

També, que ens expliqui per què els Mossos d’Esquadra van condecorar 423 mos-
sos, que són els que van donar resposta repressiva a les manifestacions que vam dur 
a terme quan vam protestar legítimament contra les sentències contra l’independen-
tisme a l’octubre del 2019. Perquè ens entengui tothom: per a aquells i aquelles que 
ens van «matxacar». Ens vol explicar per què estan condecorats i condecorades, con-
seller? 

També, que ens expliqui si ha expulsat ja a qui espiava la CUP i que es pugui re-
conèixer o negar que es fa espionatge a la dissidència política.

També, conseller, la darrera setmana s’ha dut a terme pels Mossos d’Esquadra, el 
Cos de Mossos d’Esquadra, el que s’anomena «la tàctica Sherwood»? També ho pot 
apuntar i la setmana que ve ens contesta.
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I ens agradaria que ens digués si pensa que és compatible amb un estat de dret 
que hi hagi una norma que no podem conèixer. I li’n posem l’exemple. Norma, ins-
trucció, en tot cas, regulació de drets o d’obligacions. Coneixíem per la seva inter-
venció el dissabte nit-vespre –de fet, era nit més que vespre–, en un programa de la 
televisió pública catalana, que les bales de foam s’han de disparar a l’abdomen. Ens 
pot dir si és compatible amb l’estat de dret que nosaltres no puguem accedir a aques-
ta normativa que ho regula? Per vostè és compatible o no és compatible amb l’estat 
de dret?

També, que ens digui, conseller, quants expedients han obert en relació amb l’ac-
tuació de Gran de Gràcia el dissabte per la nit. Si vol, li concreto més els carrers, 
però jo crec que vostè sap perfectament de què li estic parlant.

I la darrera de les qüestions, que segurament la hi preguntarem la setmana que 
ve. Per vostè és violència quan hi ha danys contra les coses, conseller? Això és vio-
lència? I no l’hi pregunto com a jurista, sinó com a conseller. I si això és violència, 
què significa, per tant, que li facin perdre, que li treguin, que deixin sense un ull una 
dona?

Li preguntem tot això, perquè de tot el que li hem preguntat vostè és el màxim 
responsable polític.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula ara la 
diputada senyora Marta Vilalta. Endavant.

Marta Vilalta i Torres

D’acord; moltes gràcies, president. Sobre el decret. Comencem posicionant-nos 
sobre el decret. Evidentment, a favor. És un pas positiu; així ho creiem, perquè recull 
una acció positiva en favor de la feminització del Cos de Mossos d’Esquadra, que és 
una necessitat imperiosa.

Per tant, creiem que és aquest pas positiu. Li donarem suport. Però també creiem 
que no n’hi ha prou, i això crec que el conseller també ja ho ha dit en la seva inter-
venció. Per tant, cal seguir en la feminització del Cos de Mossos d’Esquadra. I això 
no només passa per incrementar el nombre de dones que hi participen, que integren 
el cos –que també, òbviament–, sinó que també cal que s’incorporin en els coman-
daments, cal augmentar també la formació en feminisme, cal la formació també en 
com s’aborden les violències masclistes, cal també adoptar la perspectiva de gène-
re de forma global i de forma integral dins del Cos de Mossos d’Esquadra i, evi-
dentment, que s’acabi el desplegament..., el desenvolupament, en aquest cas, del pla  
d’igualtat, i després el seu desplegament. Per tant, hi ha moltíssima feina a fer.

En tot cas, considerem que aquest és un pas positiu. I no només així, sinó neces-
sari, el decret, perquè, certament, en aquesta nova convocatòria d’oposicions que 
s’està preparant, doncs en les bases ja s’hi pugui incorporar aquest mecanisme d’ac-
ció positiva. I, per tant, per això hi votarem a favor.

També volem fer diverses consideracions, més enllà de l’objecte del decret. Vo-
lem denunciar, en primer lloc, la barbaritat democràtica d’aquest Estat, que el que fa 
és condemnar a la presó els rapers per les lletres de les seves cançons. En aquest cas 
tot el suport a Pablo Hasél, també a Valtònyc en el seu moment, i, per tant, l’exigèn-
cia de la seva llibertat.

Ens reafirmem i constatem la més absoluta defensa dels drets, dels drets més fo-
namentals: de la llibertat d’expressió, de la llibertat i el dret també de manifestació, 
el dret de protesta. En un país, en una societat democràtica, en un estat de dret, s’han 
de poder garantir tots els drets més fonamentals. I això ho hem de fer i ho hem de fer 
possible. I justament perquè estem defensant els drets i les llibertats per a tothom, 
el que fem i el que denunciem i volem denunciar i creiem que hem de denunciar són 
justament els abusos que es produeixen en determinats àmbits.
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Abusos, per exemple, que es produeixen en el marc de les actuacions també poli-
cials, que s’han produït i que si s’han produït, s’han d’investigar, s’han de sancionar i 
s’han d’evitar, perquè creiem que no hi caben en aquest Cos de Mossos d’Esquadra, 
en aquesta policia democràtica actualitzada que volem i que necessitem per al nos-
tre país. Però també abusos en l’àmbit..., en la participació, en la protesta, perquè, 
certament, accions de saqueig no són llibertat d’expressió o no són només dret de 
protesta.

Justament per tot això, nosaltres no volem ni podem criminalitzar, òbviament, 
la protesta; és legítima, és útil, és necessària també per avançar i per reivindicar 
certament els drets. Però tampoc volem ni podem criminalitzar el Cos de Mossos 
d’Esquadra en el seu conjunt, perquè el volem democràtic, el volem fort, el volem re-
presentatiu, el volem adaptat al segle xxi, volem que sigui respectat i que tingui les 
actuacions proporcionals com es mereix el mateix cos i com es mereix la ciutada-
nia del nostre país. I, per tant, si hi ha males praxis, evidentment, s’han d’investigar, 
s’han de sancionar i s’han d’acabar.

Per tot això, evidentment, caldrà fer un debat sobre el model de seguretat i d’or-
dre públic al nostre país; ens hi comprometem, crec que hem sigut molts els que ja 
hem parlat en aquest sentit aquests últims dies. Però també sabem que calen mesu-
res més en el curt termini, no només deixar-ho tot en el debat que podrem tenir en 
l’àmbit parlamentari en els propers mesos i, per tant, també accions més immediates 
que haurem de saber concretar.

I sobretot –i per últim, però no menys important, en aquest sentit–, hem de po-
der atendre les causes i no només les conseqüències del que pot passar als carrers o 
del que s’està exigint o protestant. Causes: la vulneració de la mateixa llibertat d’ex-
pressió, en aquest cas, doncs, per la condemna d’aquells que simplement a través de 
cançons han expressat la seva opinió, però també altres causes, com la manca d’ex-
pectatives o oportunitats dels i les joves del nostre país, poder combatre l’atur, poder 
garantir l’emancipació juvenil... Generar oportunitats, això també és el que ens ha 
de conjurar als que estem representant el poble de Catalunya aquí en aquest Parla-
ment i òbviament des del Govern. Generar oportunitats, generar respostes, generar 
esperança i generar certeses en moments..., i en un context absolutament difícil com 
el que vivim. Però ho hem de poder fer i estem, òbviament, disposats a treballar-ho, 
a fer-ho i a fer, bàsicament perquè aquesta és la nostra feina.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, finalment, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula la diputada senyora Gemma Geis. Endavant.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bon dia, altre cop, president. Diputats, diputades, nosaltres, òbviament, dona-
rem el nostre posicionament favorable a la convalidació d’aquest decret llei. Escol-
tant la diputada Albiach, em sorprèn que no ens donin suport en aquest decret llei. 
De fet, ahir repassava un article d’un sociòleg, publicat a la revista Estudios Políti-
cos, el professor Orteaga, sobre les polítiques de discriminació positiva. Era un ar-
ticle molt interessant, perquè explicava tota l’evolució de les polítiques de discrimi-
nació positiva en els diferents àmbits que s’han fet polítiques públiques. I, per tant, 
des de l’acceptació que es poden tenir visions diferents i de l’impacte, de l’eficiència, 
crec que hagués estat positiu també que s’haguessin sumat a aquesta mesura. Perquè 
val a dir que quan parlem del Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos de Mossos d’Es-
quadra està integrat per 16.827 homes i dones, i d’aquests 16.827, hi ha 3.548 dones. 
Per tant, una mesura de discriminació positiva envers les dones crec que és absolu-
tament necessària i que fa falta anar molt més lluny. I segur que el conseller Sàmper 
està compromès amb aquesta necessitat, amb aquest pla d’igualtat, però..., que té un 
fonament també internacional: l’article 4 del Tractat d’Amsterdam estableix, en el 
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marc del dret comunitari, la discriminació positiva com un instrument de lluita con-
tra les discriminacions. I entenc que és un respecte al principi d’igualtat de tracte en 
els sexes, admetent aquesta validesa d’aquesta discriminació absolutament positiva 
i necessària. Nosaltres entenem que fa falta avançar en aquestes polítiques, ens les 
creiem, i, per tant, qualsevol decret llei o política directa en aquest sentit tindrà el 
suport de Junts per Catalunya.

I sí, el tema dels Mossos d’Esquadra, quin és el model de policia democràtica 
que volem per al segle xxi, serà un dels temes de debat a la propera legislatura, que 
crec que va ser a instàncies del mateix conseller, que el va posar sobre la taula. I te-
nim molt clar que en aquest marc d’aquest model de policia del segle xxi, el paper 
de les dones és important. De fet, ahir parlava..., li vaig preguntar a una mossa d’es-
quadra de Sarrià de Ter, la Mònica, una de les primeres mosses d’esquadra, a més 
a més doctora, quina consideració tenia d’aquest decret llei, perquè, més enllà del 
que podem nosaltres opinar políticament... I em va dir textualment: «Ja no només 
un tema matemàtic o d’aritmètica, és també una necessitat per tal que entrin noves 
formes de pensament, nous enfocaments, noves perspectives que venen definides pel 
gènere. Ens han dirigit des de sempre homes i crec que si realment es vol innovar i 
canviar certes dinàmiques i certes operatives, cal que arribin, als escalafons jeràr-
quics més alts, les dones. No només aigua nova, sinó aigua d’una altra font.» Per 
això, Junts per Catalunya hi vota a favor.

El president

Gràcies. Gràcies, diputada. 
Acabat el debat, passarem a la votació. 
(Pausa.)
Estem cridant a votació.
(Pausa llarga.)
Bé, passem a la votació del Decret 1/2021.
Comença la votació.
Aquest decret ha estat validat per 17 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.
No hi han més punts a l’ordre del dia. 
Per tant, s’aixeca la sessió d’aquesta Diputació Permanent. Gràcies.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i quatre minuts.


	Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista
	Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants
	Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19
	203-00084/12

	Decrets llei 2/2021, 7/2021 i 9/2021
	203-00082/12, 203-00087/12 i 203-00089/12

	Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana
	203-00083/12

	Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu secto
	203-00085/12

	Decrets llei 6/2021 i 8/2021
	203-00086/12 i 203-00088/12

	Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes
	203-00081/12




