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Sessió 39.2 

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i un minut. Presideix el president 

del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel secre-

tari general i la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del 

Govern i conseller d’Economia i Hisenda i els consellers de Salut, d’Empresa i Coneixement 

i de Polítiques Digitals i Administració Pública.

El president

Bon dia, diputats, diputades. Reprenem la sessió.

Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en 
l’àmbit rural

300-00174/12

I ho fem amb el desè punt de l’ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern so-
bre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural, interpel·lació presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per exposar-la, té la paraula 
la diputada senyora Assumpta Escarp. Quan vulgui.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president; bon dia, consellera; diputats, diputades, bé..., gràcies als que 
sou aquí, en aquest horari prime time, que sempre et dona molta tranquil·litat, (ria-
lles) però... 

Em permetran que faci una prèvia i després ja entro de seguida a la interpel·la-
ció, però volia fer una prèvia al voltant d’un vídeo que es va fer viral ahir. Un vídeo 
que converteix un CAP en un plató; per un debat lingüístic que res té a veure ni amb 
la professionalitat ni amb la dignitat dels facultatius –així ho vaig entendre jo–; ni 
amb la qualitat assistencial del propi centre. I em va sorprendre, perquè no he sentit 
què en pensa la consellera. I a mi, m’agradaria saber-ho; entre altres coses, perquè 
el vídeo va tenir algun like que a mi, personalment, m’ha avergonyit. I, a més, quan 
vostè, consellera, va anunciar fa uns dies que..., bé, fa uns mesos, que es facilitaria 
la contractació d’especialistes extracomunitaris. I per tant, clar, hi ha com una certa 
contradicció en tot plegat. En tot cas, ho deixo aquí, jo no hi entraré més, però sí que 
m’agradaria saber què en pensa, doncs, la consellera.

I entro en aquesta interpel·lació, en la que el Grup Socialista i Units per Avançar 
vol posar en aquest debat sobre el món rural, debat que hem tingut en el debat de po-
lítica general i últimament, també aquí: el tema dels serveis públics de proximitat. 
Perquè parlem del món rural, parlem de la despoblació, parlem de la necessitat d’un 
desenvolupament econòmic, però no parlem d’aquells serveis públics bàsics de pro-
ximitat, que ajuden a crear població; que ajuden a fixar-la. I, per tant, en aquest cas, 
hi volia entrar o reflexionar, en aquest debat, al voltant d’un servei públic de salut de 
proximitat, i el propi debat del món rural.

Mirin, me n’he anat a l’Atles de la nova ruralitat i diuen allò, diu: «Un fet que es 
considera decisiu en l’emigració en les zones rurals, durant tot el segle XX i que en-
cara que continua pesant a les àrees poc habitades és la manca d’uns serveis de pro-
ximitat, que es considerin bàsics, dels quals la població no pot prescindir.» Parla de 
comunicació, xarxa elèctrica, abastament d’aigua; però també determinats equipa-
ments com l’escola, el consultori mèdic, la farmàcia o fins i tot, l’església.

«En els darrers vint anys han millorat notablement la implantació de serveis, di-
rectament relacionats amb infraestructures físiques, han millorat els accessos via-
ris, l’estat dels carrers, l’electrificació, anem millorant les xarxes de comunicació, 
però les relacionades amb les infraestructures de tipus social, com ara la presència 
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de l’escola, l’atenció mèdica local, els serveis culturals i socials, en general, han va-
riat poc.

Podríem dir que, últimament, potser l’escola..., ha crescut l’interès i la qualitat de 
l’escola rural. En sanitat, en canvi –i continuo amb les paraules textuals de l’Atles de 
la ruralitat–, diu: «Esdevé molt complicat portar els especialistes als consultoris lo-
cals i hom es pot donar per satisfet que existeixi una mínima oferta d’especialistes i 
serveis mèdics al centre d’atenció primària de la ciutat més pròxima.»

Jo pensava, no?, com fer aquesta planificació i com plantejar-ho. Jo, si hi hagués 
un govern, un govern que realment exercís com a tal, doncs, se suposa que si fes 
una planificació sobre el món rural en aquest debat que ara hi ha obert i de zones de 
muntanya, hauria d’incorporar, en el seu si, tot el que fa referència a la planificació 
sanitària. I per tant, relacionaria les infraestructures i serveis sanitaris amb la mobi-
litat, la comunicació, l’accés a les noves tecnologies.

Però és que sumem a això, que tenim un sistema de salut absolutament condi-
cionat per les retallades, que pateix una manca de professionals sanitaris, sobretot 
facultatius, infermeria..., no s’han convocat places de MIR suficients; el tema de les 
jubilacions; i amb un futur que ens espera, de menys, perquè, realment, es produiran 
moltes jubilacions en els propers vuit anys. A aquesta manca de professionals hi hem 
de sumar –per entendre’ns– sobretot, en metges de família, algunes especialitats, 
l’atractiu que exerceixen els grans hospitals i centres urbans per als professionals.

En el fons, quan parles amb alguns d’ells et diuen: escolta, jo prefereixo un mal 
contracte a l’àrea metropolitana, que un mal contracte a l’àmbit rural; perquè com 
que no els donem cap altre tipus de facilitat, doncs, les coses es posen més complica-
des. Per tant, aquesta realitat posa en una difícil situació el model hospitalari i assis-
tencial rural actual. I, en conseqüència, el que podríem dir tot el sistema sanitari no 
urbà. Per altra banda, el manteniment dels serveis sanitaris de proximitat, caracterit-
zats per una atenció de qualitat, és fonamental a les zones rurals, perquè estem par-
lant d’una població envellida i sobreenvellida.

I m’ho he tornat a mirar, i el major índex d’envelliment i sobreenvelliment a Ca-
talunya el trobem als Pallars, a la Conca de Barberà i a la Ribera d’Ebre. Per tant, 
estem parlant de ple del que jo els deia. Si sempre diem que l’envelliment i la cro-
nicitat són els grans reptes dels propers anys, aquests dos reptes, aquest repte gran, 
quant a l’atenció sanitària, bàsicament el tindrem en el món rural.

Tindrem moltes més dificultats, perquè l’abordatge d’això és sanitari, és comuni-
tari i és de proximitat. I estem parlant d’unes zones que no tenen ni unitats de cro-
nicitat, ni especialitzacions. Tenim unes hores de professional a l’ambulatori local; 
això quan en tenen. Deien, des de Tremp –alta muntanya– l’altre dia: la sanitat, a les 
àrees rurals i de muntanya, és una qüestió de vida o mort i mai millor dit. La proxi-
mitat a l’hospital i al centre assistencial és un valor afegit. Sense una sanitat de qua-
litat i de proximitat, les dificultats de viure al Pallars, a les zones de muntanya, o a 
qualsevol de les que he esmentat, senzillament són insalvables per a molts ciutadans 
i ciutadanes.

El que fem és no garantir-los l’accessibilitat i, a més, posar-los amb una mobilitat 
obligada, amunt i avall, distant. Però el que està clar és que només amb serveis pú-
blics bàsics des de la proximitat lluitarem contra la despoblació. Que l’altre dia, a la 
discussió sobre el món rural, és el que dèiem, la gent se’n va; posem-los serveis pú-
blics i que la gent es pugui quedar.

La falta de metge s’agreuja, a més, amb la fugida constant dels que hi són –en 
aquest àmbit, eh?– la falta de metges cap a territoris més urbans, com deia abans. 
Però també que se’n van cap a altres comunitats autònomes, que han entès que pres-
tigiar el metge rural –no amb un copet a l’esquena, sinó amb incentius concrets i 
amb mesures específiques– fa que es fixin els metges rurals en aquest àmbit.

Lleida és l’àrea bàsica en què més metges marxen. Segons una enquesta de l’Or-
ganització mèdica col·legial de tot l’Estat, Lleida és capdavantera, fins a un 11,5 per 
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cent dels seus col·legiats de la província marxen a treballar fora, majoritàriament a 
l’Aragó. I com ja li vam dir fa un temps des d’aquest faristol, a l’Aragó paguen o co-
bren uns mil euros més al mes a metges de primària. 

A principis de l’any 19, els directors dels hospitals del Pirineu van fer públiques 
les dificultats que tenien per cobrir places d’especialista i d’atenció primària i dema-
naven solucions. Sabem que li van fer propostes per retenir talent, per millorar la 
capacitat de contractació dels centres, per més capacitat de gestió; però no han ob-
tingut cap resposta per part del departament i la sensació és que la situació continua 
deteriorant-se.

Jo crec que és urgent establir mesures de flexibilització, de millora, que captin i 
retinguin professionals que vulguin treballar en el món rural. L’altre dia algú deia: 
home, si els MIRs fessin una part del rotatiu a l’àmbit rural, potser coneixerien una 
altra realitat i seria molt més fàcil. Ens cal impulsar mesures de telemedicina i de 
noves tecnologies, de tecnologia. Hem d’atansar els centres i els professionals, so-
bretot els que estan més aïllats. I hem de lluitar contra una de les coses que els fa 
patir més, que és la seva solitud en la presa de decisions i això, jo crec que ho hem 
de poder facilitar.

S’ha de facilitar; s’ha de facilitar la formació permanent, la recerca i la docència. 
No podem tenir-los aïllats. I a més, consellera, tot això, doncs, anem reduint a la mí-
nima expressió els hospitals de segon nivell; i això ja no és un tema de qualitats, jo 
crec que és claríssimament per retallades, i així també tenen la sensació en aquests 
àmbits. És evident i tots tenim clar que l’alta complexitat s’ha de derivar. Si hi ha un 
cas d’alta complexitat, s’ha de derivar a Barcelona, a Lleida o a Girona, bàsicament, 
a Barcelona. Per això tenim bones infraestructures viàries i a més, ara tenim mitjans 
aeris; vull dir que això, tots ho tenim clar.

Però una cosa és la complexitat i l’altra és derivar-ho tot. És a dir que, en aquest 
cas, estem deixant els hospitals de segon nivell molt minvats. Fins i tot qualsevol in-
tervenció que es deriva, el preoperatori l’obliguen a fer a l’hospital on s’ha derivat, 
quan potser –per evitar un desplaçament– es podria fer a l’hospital de segon nivell i 
allà, per tecnologia, enviar-li al metge que opera.

És a dir, no posem facilitats, ni perquè els professionals es quedin, amb mesures 
concretes, específiques i més flexibles; i això vol dir que obliguem els ciutadans i 
ciutadanes, envellits –com deia– i sobreenvellits d’aquestes zones, a molta més mo-
bilitat i a renunciar al que és bàsic per a la població, que és a un servei públic de qua-
litat i a més, de proximitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per fer la resposta, té la paraula la consellera de Salut, senyora 
Alba Vergés, quan vulgui.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Bé, bon dia a totes i a tots. Diputada, en primer lloc i per deixar-ho així, ja que 
vostè ha fet una prèvia, doncs té en un comunicat del Departament de Salut i en una 
piulada feta des del meu compte personal el posicionament respecte al vídeo i res-
pecte a la problemàtica que vam dir. I per resumir-li, per no dir-li només això, allà 
expresso i expressa el Departament de Salut, que és la nostra responsabilitat que el 
català sigui llengua vehicular també en el nostre sistema sanitari, com ho ha de ser a 
tota la societat. I això és una responsabilitat cara als professionals i cara als usuaris 
que nosaltres tenim. I això és incompatible amb el fet que una queixa pugui esde-
venir en insults i amenaces als nostres professionals. Aquest és el nostre posiciona-
ment, claríssim, que la nostra feina és aquesta i així ho estem fent continuadament 
amb qui correspon, i això és absolutament incompatible de veure vídeos amb ame-
naces i insults als nostres professionals.
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Dit això i entrant de ple en la interpel·lació que vostè em feia, diputada, de l’àmbit 
rural. Dir-li que és absolutament pertinent, ho sap vostè, que nosaltres vam fer una 
aposta claríssima per totes les polítiques de professionals creant una direcció gene-
ral de professionals de salut nova que no existia, precisament per això, per poder 
planificar bé quines eren les necessitats de professionals tenint en compte les neces-
sitats de salut dels nostres usuaris, dels nostres ciutadans i ciutadanes. I això inclou, 
evidentment, l’àmbit rural.

Podem fer un diagnòstic, que vostè l’ha fet i que a més a més el puc compartir, 
del nostre país, que és divers, de la nostra responsabilitat també en poder mantenir 
l’equitat en els serveis en tot el territori del nostre país, diagnòstic també sobre els 
canvis demogràfics que ens estan impactant. Vostè ha parlat de l’envelliment, del so-
breenvelliment, i, dit això, és ben cert que tenim un 20 per cent de sobreenvelliment 
en les zones més rurals, que és un 4 per cent superior a la mitjana de les zones ur-
banes i també semiurbanes del nostre país. Cronicitats, comorbiditats i els aspectes 
socials són aquells conceptes que nosaltres parlem perquè realment són un impacte 
claríssim a les nostres necessitats de salut. Ens està augmentant l’activitat a tots els 
nivells assistencials, ens canvien els perfils en la demanda dels usuaris, en les ex-
pectatives de la ciutadania i tot això ens requereix poder adaptar el nostre sistema 
sanitari amb un vessant principal, que també l’hem posat com a prioritat d’aquesta 
legislatura, que és l’àmbit també de l’atenció primària com aquest eix vertebrador, i 
en l’àmbit rural es veu claríssimament, com aquella atenció de més proximitat que 
necessita també la nostra ciutadania. I no només de més proximitat, sinó de referèn-
cia, el fet de tenir una referència clara per a la nostra ciutadania.

Per tant, tot això que vostè ha compartit aquí i que, per tant, compartim i que 
vaig poder també explicar en la Comissió de Salut ens requereix, o ens demana i 
ens exigeix una reestructuració del model, i ho estem fent. En primer lloc, vostè tre-
ia tot l’àmbit professional. Jo dic: l’àmbit professional necessita aquesta planificació 
que nosaltres hem abordat creant aquesta direcció general i en el Fòrum de Diàleg 
Professional, també. Què estem intentant fer no només en el fòrum, sinó en el marc 
de tota la direcció general? Evidentment, ara i cada dia més es treballa d’una for-
ma multidisciplinària en què diferents disciplines intervenen a la salut dels nostres 
usuaris i, evidentment, fora de l’àmbit sanitari també, en referència a tot el que po-
dem fer per connectar-nos molt bé a la comunitat.

Nosaltres parlem que hem de fer un canvi de model per potenciar noves formes 
de treballar. I quan dic noves formes de treballar, dic noves formes de prestar el ser-
vei, però sense mai deixar de prestar el servei, tot el contrari, podem prestar el servei 
adequat a les necessitats de la gent. Per això potenciem la infermeria no només en 
l’àmbit de prevenció i promoció de la salut, que és clarament un àmbit que corres-
pon a infermeria, sinó també en el seguiment de pacients crònics per potenciar l’au-
tocura, per potenciar adherències al tractament i, sobretot, per fer aquell seguiment i 
aquell acompanyament d’unes malalties que són cròniques i que acompanyen la vida 
de les persones.

Hem fet el Decret d’acreditació de la professió infermera, que és un pas impor-
tantíssim que també vaig poder explicar a la Comissió de Salut, que permetrà que 
aquestes quaranta mil infermeres del nostre país puguin acreditar-se per indicar, per 
usar i per autoritzar la dispensació de medicaments i productes sanitaris que fan ser-
vir en la seva tasca habitual. I, a més a més, avançarem en la prescripció infermera 
de tot el que són els medicaments amb prescripció mèdica.

Pel que fa a la formació, hi ha hagut un moment que vostè ha dit que no forma-
rem o que no s’ha fet prou oferta d’especialitats. És l’oferta més gran que s’ha fet 
mai a Catalunya de les nostres especialitats: 1.432 professionals, més de 125 places 
més a les Terres de l’Ebre, per exemple, 22 places de l’atenció primària, són 4 qua-
tre més de les que s’havien ofertat mai; a Lleida, també; 1 més a Catalunya central, 
6 més de les que s’havien ofertat. Per tant, més que mai hem posat insistència en 
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aquesta formació d’especialistes i sobretot en com és aquest repartiment de la for-
mació d’especialistes en l’àmbit de diferents corones, no tot a la primera corona, ni 
a la segona, sinó ben repartits i competint els centres dins d’una mateixa corona per-
què no s’hagi de competir els de la tercera corona amb els de la primera corona, que 
vostè mateixa també ha dit que tenen un atractiu diferent.

La formació dels nous professionals..., se’n formaran més que mai i se’n forma-
ran més dels que es jubilaran. Però també hem debatut aquí, hem debatut a la Co-
missió de Salut, que no és una qüestió només de formar més gent de la que es jubi-
li, sinó que formem el nombre suficient i formem sobretot les capacitats suficients 
i els rols suficients per a les necessitats que tenim avui i en el futur? Aquesta és la 
pregunta que ens hem fet, aquesta és la pregunta que treballem en el Fòrum de Di-
àleg Professional amb tots els agents, aquesta és la pregunta que ens responem des 
de l’inici d’aquesta formació, que és amb acord amb les universitats. Per primera 
vegada treballem conjuntament amb les universitats perquè des de l’inici del grau 
d’aquesta formació puguem estar..., evidentment, tenint en compte aquestes neces-
sitats i fent una bona planificació de com formem els nostres professionals que tin-
drem en el nostre sistema..., que necessitem en el nostre sistema públic de salut.

Com podem fidelitzar els professionals al territori? Vostè m’ho preguntava. Més 
enllà dels acords de govern que eximeix el requisit de nacionalitat, i que per això 
també era important fer-los, s’està negociant i s’està treballant en el marc d’un grup 
de treball la remodelació de la borsa de treball entre l’ICS i els representants socials. 
Per què? Perquè tinguem la capacitat de puntuar aquesta proximitat al territori. Això 
ens evitarà mobilitats no desitjades, tant per als del territori que han de marxar a 
altres llocs perquè per criteri de puntuació no poden accedir a la plaça propera que 
ells voldrien, com per a persones d’altres territoris que venen a aquella plaça, sobre-
tot de l’àmbit més rural, i que la seva intenció primera és a veure quan surt una altra 
possibilitat per marxar i, per tant, es queden poc temps i genera una mobilitat que en 
l’àmbit rural ho pateixen especialment. Amb això volem garantir aquest arrelament 
de professionals al territori i, per tant, també la continuïtat assistencial.

A part de tota l’oferta especialitzada i que nosaltres fem i que posem especial in-
sistència en l’àmbit rural, com podem donar amb tota la formació, com podem donar 
més valor, més pes al temps treballat en l’àmbit rural? Això és un debat que s’està 
tenint i que s’està treballant en un dels grups de treball del Fòrum de Diàleg Profes-
sional. Això és una discussió, una pregunta que nosaltres ens fem i que, sobretot, 
ens volem respondre. Perquè treballar en l’àmbit rural ens incorporaria dues coses: 
una és poder conèixer com és aquest àmbit rural en hospitals i en atenció primària, 
si no es coneix, moltes vegades és molt difícil que algú el vulgui demanar, si no és 
del territori; i, per altra banda, no només hi ha aquest conèixer, sinó que hi ha aquest 
factor d’arrelament que nosaltres estem buscant.

I en tercer lloc, i crec que m’hi esplaiaré molt més a la rèplica, vostè ha demanat 
flexibilització, ha demanat que els MIRs puguin passar per l’àmbit rural, i això és el 
que estem treballant. Tindrem una major presència dels estudiants del grau en l’àm-
bit rural, i això ja està consensuat i es treballa així, fent més atractiva l’especialitat 
des de les universitats. Les universitats hi estan d’acord, estan disposades a treballar 
en aquest sentit. I flexibilitzarem també les maneres de treballar i les maneres de 
prestar el servei en l’àmbit rural, que li explicaré també després a la rèplica.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, consellera. Per fer la rèplica, té la paraula de nou la diputada. Quan vulgui.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Gràcies, consellera. Estava convençuda que convergiríem, 
que coincidiríem en la diagnosi, perquè la diagnosi és la realitat i, per tant, el que és 
molt difícil és no explicar la mateixa realitat, i per a això hi està...
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Vostè, consellera, ha dedicat una bona part del temps a explicar aquests criteris 
generals que ens va explicar també en la Comissió de Salut al voltant del Fòrum del 
Diàleg Professional, al voltant de la prescripció a infermeria..., però jo m’havia fixat 
en aquesta interpel·lació i en la moció que presentarem amb propostes més concre-
tes, és a dir, en l’àmbit rural, és a dir, què farem a curt, a mitjà i a llarg termini per 
assegurar que la nostra població..., és a dir, per assegurar que hi ha una línia política 
en el Govern que coincideix la part de desenvolupament rural amb uns serveis pú-
blics de proximitat. I això em continua quedant com separat.

Jo li deia l’altre dia a la comissió, quan vostè va comparèixer: «Quin és el seu 
model, consellera?» És veritat, hem d’adaptar el nostre sistema i l’hem d’adaptar a 
una realitat, que és la cronicitat, és les pluripatologies, és una esperança de vida, per 
sort, més llarga, però la qual cosa vol dir que serem més, més grans, més malalts 
i tindrem més necessitats. Bé, aquesta és la realitat que tindrem. I, per tant, sobre 
això, quins són els canvis estructurals..., jo li dic que m’ho digui aquí, eh?, però que 
crec que sempre ens falta i que no hi ha manera.

Les places en el món rural..., a part de l’atractiu que tenen els àmbits urbans, per-
què tenen l’atractiu de veure, de compartir, d’estar més a prop dels centres hospita-
laris, de formar-te, de tenir una perspectiva de carrera professional, i això és el que 
falta en l’àmbit rural. Jo per això deia, potser, que posem mesures creatives amb es-
tades de formació, a no deixar sol el facultatiu o la infermera en les seves decisions. 
La garantia de l’equitat, per això és equitat i no igualtat, vol dir que nosaltres pu-
guem fer arribar amb diferents mecanismes els serveis que volem prestar i, per tant, 
aquest és un dels grans reptes. Si la primària és l’eix vertebrador, és evident que l’as-
sistència de proximitat en aquestes zones és molt més complicada.

Ens trobem davant de places que es poden denominar de difícil cobertura. Per 
tant, no sé si en el Fòrum de Diàleg Professional, que, és clar, ho aboquem tot aquí i 
encara no hem vist res, espero que..., vostè va dir el mes de novembre i jo crec que el 
mes de novembre, doncs, les coses..., tindrem alguna cosa. Però el que és cert és que, 
si hi han places de difícil cobertura, hem de buscar mecanismes perquè aquestes 
places s’omplin, les hem de determinar com a prioritàries i, per tant, hem d’establir 
mesures de flexibilització respecte a aquestes places, que poden passar per moltes 
coses. I, en aquest sentit, perquè vostè sap que no ens limitem a denunciar, sinó que 
volem obrir la reflexió i proposar mesures, perquè el que volem són solucions, per 
tant, sobre aquestes places hi poden haver mesures de flexibilització respecte a les 
mateixes contractacions.

Per exemple, dels MIRs que van sortir d’atenció primària –per cert, aquest any hi 
ha major oferta, però portem quatre anys amb les mínimes ofertes de MIRs, més de 
quatre anys, que hi han hagut mai a la història. Els MIR, si resulta que tots els MIRs 
de primària que han acabat aquest any, al maig d’aquest any, el quart any de resi-
dència i, per tant, han acabat el MIR, només un 50 per cent es queden a les places 
ofertades per l’ICS, vol dir que tenim un problema. Vol dir que el que estem oferint 
en aquests contractes no els soluciona..., ja ni tan sols en l’àmbit urbà, imagini’s en 
l’àmbit rural. Si resulta que estem oferint contractes d’un mes, dos mesos, que es-
tem oferint contracte de tres matins i una tarda, no facilita l’arrelament, que estem 
oferint contracte que acabem el divendres. I això és el que es dona i aquesta és la 
realitat que tenen els que han acabat, els R4, fins fa dos dies els dèiem R4, i aquesta 
és la realitat que tenen.

Per tant, ostres, doncs si aquesta és la realitat en l’àmbit urbà, no li dic ja en 
l’àmbit rural... Per tant, mesures de..., potser si oferim contracte d’un any en l’àmbit 
rural, hi ha algú que s’ho pensa. I dic un any, eh?, ja no dic un contracte i un interi-
natge normal, perquè això ja a l’ICS ja no li entra ni al cap i per tant... O mesures re-
tributives que ens permetin ser més creatius, que permetin facilitar que estiguin allà. 
O de veritat, mesures més creatives pel que fa a la formació, o fer estades de forma-
ció, facilitar molt més la mobilitat. 



DSPC-P 68
10 d’octubre de 2019

Sessió 39.2  9 

Crec, consellera, que ho fiem tot a un Fòrum del Diàleg Professional, ho fiem tot 
a un debat general que a mi em continua faltant un eix –un relat, eh?, que es diu ara– 
de quin és el seu model de serveis sanitaris que vol posar. I sobretot quin és el model 
que volen portar endavant de serveis sanitaris de proximitat. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per fer la contrarèplica és el torn ara de la consellera. Quan 
vulgui.

La consellera de Salut

Gràcies, president. Diputada, vostè em demana quin és el model i jo li dic: nos-
altres compartim molts dels aspectes que vostè diu. Diem: com aprofitem aquesta 
atracció que té Barcelona? Tenim la sort de tenir un país que és divers i tenim la sort 
de tenir un pol d’atracció per a professionals com és el de la ciutat de Barcelona i 
àrea metropolitana. Això què ens marca? Que tenim molta capacitat de resoldre els 
problemes que tenim avui en dia. I els estem resolent. 

Vostè ha sentit a parlar de les aliances estratègiques, que moltes vegades venien 
per coneixences de professionals, per necessitats urgents i per trucades entre cen-
tres que suposaven una prestació de professionals. Tot això ho estem estructurant, 
treballant des de les regions sanitàries, perquè tenim claríssim que els professionals 
–i vostè ho ha apuntat–, un dels aspectes que fa que triïn o no triïn una plaça és que 
no volen estar sols davant de la presa de decisions; volen seguir desenvolupant-se 
professionalment –i, per tant, això és un factor clau–; més enllà, que ja també n’hem 
parlat, de les condicions pròpies laborals i dels incentius i del tipus de contracte que 
podem fer, que per això teníem un pla d’estabilitat laboral, que posava sobre la taula 
catorze mil places d’estabilitat en l’Institut Català de la Salut, 3.300 d’elles eren d’in-
fermeria i les altres de diferents especialitats i també altres professionals. I això és el 
que estem fent per posar el marc idoni per poder treballar en les polítiques realment 
de planificació de professionals.

Però deixi’m dir-l’hi: en les aliances estratègiques, en les col·laboracions, que són 
puntals a partir d’ara d’aquest treball en xarxa..., que nosaltres demanem per al nos-
tre sistema sanitari, que doni oportunitats per fer recerca, que doni oportunitats per 
a unes interconsultes amb altres professionals amb una coneixença prèvia dels dife-
rents serveis, que fa que, per exemple, a la Vall d’Aran ara hi hagi persones que pu-
guin rebre el seu tractament oncològic a l’Hospital de Viella i no hagin de baixar a 
Barcelona. Això és el que han fet aquestes aliances estratègiques, que hi hagi servei 
de ginecologia i pediatria estable a l’Hospital de la Cerdanya gràcies a acords amb 
l’Hospital de Sant Pau, que hi hagi una aliança de la C-17, que va des de Vic a Sant 
Celoni, Granollers, Hospital Clínic; l’aliança de la C-16, l’Hospital d’Igualada amb 
l’Hospital del Mar i amb Bellvitge; l’Hospital de Vilanova amb Vall d’Hebron, que 
sempre han tingut relació. Hi ha un canvi important.

Noves contractacions. Tu pots dir a uns professionals: «Escolta’m, treballaràs i 
ajudaràs la població de l’Arnau de Vilanova, que és la teva població que tens assig-
nada, treballant tres dies, per exemple, a l’Arnau de Vilanova de Lleida, dos dies a 
la Vall d’Hebron. Però si aquesta persona té contracte de la Vall d’Hebron la seva 
mentalitat és que treballa per a la Vall d’Hebron i se’n va tres dies a l’Arnau de Vila-
nova de Lleida. Què fem ara amb aquests canvis? Aquestes persones tenen contrac-
te de l’Arnau de Vilanova de Lleida, per tant són treballadors, i hi treballen, a l’Ar-
nau de Vilanova de Lleida amb la possibilitat, i així és, d’anar dos dies, un dia, un 
cop cada quinze dies, allò que es pacti en cada servei..., per anar a la Vall d’Hebron 
per fer aquesta formació i aquest desenvolupament professional, per fer coneixença 
amb el servei de la Vall d’Hebron i, sobretot, per sentir que pot arrelar-se en un ter-
ritori i pot continuar estant absolutament lligat al que són els avenços més punters de 
la nostra medicina lligats a la Vall d’Hebron.
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Aquest és el canvi, aquest és el model, aquesta és la línia política del Govern, tre-
ballar per l’equitat, per les persones. I això vol dir que els professionals no és que es 
moguin, els professionals poden prestar servei a tot arreu, perquè l’important no és 
el lloc, l’important és el servei a les persones. I no cal dir totes les aliances, col·labo-
racions amb pediatria que hi ha en el nostre país en l’àmbit rural.

Nosaltres no ho donem tot al fòrum, sinó que el fòrum –i ho vaig explicar així– 
és un any de treball amb grups de treball que tenen identificats els reptes i que el 
4 de novembre treuen conclusions, que no són una carpeta que es tanca, aques-
tes conclu sions, sinó que són allò que ens permet continuar treballant amb base a 
uns consensos que ja s’han fet. 

El Fòrum de Diàleg Professional enceta grups de treball que es quedaran i que 
seran estables. I una manera de treballar diferent és utilitzar les noves tecnologies. 
Les noves tecnologies són aliades, ens canviaran la forma de treballar. I només vull 
posar un exemple...

El president

Consellera...

La consellera de Salut

...un exemple, per exemple –sí, acabo, president– de l’hospital de Tremp amb un 
projecte pilot que es diu «Salut a prop», que és una app de l’Hospital del Pallars, que 
ha desenvolupat per fer el seguiment dels crònics. És un exemple. 

Aquest és el model...

El president

Consellera, se li ha acabat el temps.

La consellera de Salut

...i, per tant, aquí l’hi vull explicar.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies.

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00179/12

La següent interpel·lació és sobre la salut mental, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Per exposar-la té la paraula la diputada senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. El 10 d’octubre es commemora arreu del món el Dia de la 
Salut Mental, enguany amb el lema de la prevenció del suïcidi. Vull començar la in-
tervenció saludant els representants de les associacions de salut mental i supervi-
vents del suïcidi que aquest matí ens acompanyen. Soc conscient que aquests són 
aspectes molt sensibles i segurament aquí hi deu haver persones que han patit una 
experiència de salut mental pròpia o propera. Vagi per davant el meu desig que tots 
abordem aquest tema des de la màxima sensibilitat i el total respecte.

Parlar del suïcidi ens acostuma a fer por, i de la malaltia mental, també. Junt amb 
la mort en si mateixa són els grans tabús de la nostra societat. El suïcidi i la malaltia 
mental estan molt silenciats i és necessari que escoltem més, sobretot les experièn-
cies en primera persona, històries de patiment, però també històries de recuperació 
i de superació, sense perdre de vista que no tothom que es suïcida està tenint una 
malaltia mental, més aviat el denominador comú són la desesperança i la desespe-
ració. El suïcidi ens qüestiona, ens interpel·la, i sovint no tenim respostes. Li faré 
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moltes preguntes, consellera. Espero que per a aquesta sí que tingui resposta, perquè 
seran molt més senzilles que les que ens venen al cap quan ens emmirallem davant 
d’aquestes vivències. Em permetrà que li faci aquestes preguntes, després de vint 
anys d’haver treballat com a psiquiatra en el sistema sanitari públic, que li transmeti 
algunes de les inquietuds d’usuaris, familiars i professionals que seiem a ambdues 
bandes de la taula en aquest model de salut.

Según la Encuesta de salud de Cataluña, veintitrés de cada cien catalanes pade-
cen algún sufrimiento sicológico, pero según la Central de Resultados solo tres de 
cada cien reciben atención en el sistema sanitario público. Veintitrés de cada cien lo 
necesitan y menos de tres de cada cien lo están recibiendo. Un problema que afecta 
absolutamente a todas las familias de Cataluña más o menos de cerca, y los especia-
listas solo atienden a uno de cada ocho de los que lo necesitan. ¿Se les ocurriría que 
esto pasara en algún otro ámbito de la salud?, ¿que se atendiera por ejemplo solo a 
uno de cada ocho de los que han padecido un infarto?

Según la Central de Resultados, en Cataluña, en la red de salud mental pública, 
los pacientes se visitan de media solo una vez cada dos meses –no lo digo yo, son 
datos de CatSalut. Visitas familiares, individuales, de grupo, psiquiatra, psicólogo, 
enfermera o trabajador social, todo junto, solo una vez cada dos meses. ¿A alguien 
se le ocurriría que si una quimioterapia ha demostrado eficacia dándola una vez 
cada tres semanas se diera solo una vez cada ocho semanas? Pues en salud mental 
no se hacen los tratamientos con la frecuencia, intensidad y duración que han de-
mostrado eficacia.

En salud mental no existe el concepto de lista de espera, pero no porque no exis-
tan, sino porque no se contabiliza de ninguna manera el tiempo entre que una perso-
na necesita un tratamiento y finalmente lo recibe. ¿Qué tal si empiezan a medir las 
necesidades en salud mental de los catalanes y cuánto tiempo tardan en cubrirlas, y 
plantean un plan para que todos los ciudadanos tengan garantizado el acceso a los 
tratamientos?

Teóricamente, la atención a los problemas de salud mental queda cubierta por la 
Seguridad Social. Digo «teóricamente» y le pregunto, consellera: ¿cuál es la cartera 
de servicios de CatSalut en salud mental? Porque todos tenemos claro que en temas 
dentales las extracciones de muelas entran y las ortodoncias quien quiera se las tiene 
que pagar. Pero en salud mental, ¿ir a un psicólogo entra por la Seguridad Social? 
¿Para todos los diagnósticos, solo para algunos? ¿Un adolescente con anorexia, si 
necesita ingresar, lo cubre la Seguridad Social? Porque hoy en día siquiatras de la 
Seguridad Social están haciendo derivaciones a centros privados –a quien se lo pue-
da permitir, claro. 

¿Se pueden imaginar que se rompen la cadera y desde la Seguridad Social les 
derivan a un hospital privado para que les operen, pagándoselo de su bolsillo? Pues 
esto está pasando en Cataluña hoy en día. Señores del Govern, esto tiene un nombre: 
lavarse las manos frente a quienes más lo necesitan. Muchos pacientes no pueden 
permitírselo, pero lo importante, señores del Govern, es que moralmente ustedes 
tampoco pueden hacerlo.

Las familias son el principal dispositivo de salud mental hoy en día. Las familias 
aguantan situaciones durísimas, son los cuidadores y acompañantes, y casi siempre 
con sesgo de género, porque con más frecuencia son las mujeres, las madres, las es-
posas, las hermanas las que hacen este acompañamiento y este soporte sin poder 
trabajar fuera de casa.

Mire, consellera, esto es lo que CatSalut nos pedía en el centro de salud mental 
en que yo trabajaba: atendíamos 4.500 pacientes; ¿sabe cuántas visitas familiares 
nos pedía al año?, solo 1.600 visitas familiares y grupales. O sea, que, si no hubié-
ramos hecho ninguna terapia de grupo, que por supuesto sí que las hacíamos, para 
atender a 4.500 familias, con este contrato, solamente se veían media hora una vez 
cada tres años. Una vez cada tres años, media hora; era la atención que CatSalut nos 
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pedía. Por supuesto hacíamos muchísimas más, pero no porque CatSalut lo garanti-
zara.

Y aprovecho para saludar también desde aquí a todos los profesionales que desde 
sus consultas están haciendo en el sistema sanitario hoy en día mucho más de lo que 
se puede. (Aplaudiments.)

A ver, consellera, ¿de verdad éste es un model d’èxit? ¿Para cuándo, de verdad, 
un verdadero modelo de abordaje biopsicosocial, comunitario, integrando los recur-
sos sanitarios y sociales, basado en la psicoeducación y en la psicoterapia, más allá 
de las intervenciones mayoritariamente farmacológicas? Cosas que en otros países 
son presentes aquí son psiquiatría-ficción porque su Govern está para otras cosas. 
¿Para cuándo, que los usuarios sean parte activa en la toma de decisiones de sus tra-
tamientos? ¿Para cuándo que se les tenga en cuenta para evaluar los resultados en 
salud? Si no evaluamos, consellera, podemos repetir el mantra del model d’èxit, pero 
todos sabemos que no es verdad.

Consellera, en 2017 en Cataluña intentaron quitarse la vida más de tres mil per-
sonas y quinientos cuatro, según el Idescat, lo consiguieron. (L’oradora mostra un 
gràfic a la cambra.) Mire, consellera, esta es la evolución de los suicidios en los úl-
timos diez años en los que se han publicado datos. ¿Ve la tendencia? ¿Tienen algún 
plan de prevención del suicidio? Porque otras comunidades autónomas, como el País 
Vasco, la Comunidad Valenciana o Galicia, sí que tienen. De cada diez personas que 
se suicidan hay seis que no se han atendido nunca en la red de salud mental por-
que falla la detección y porque la enfermedad mental solo es uno de los factores que 
pueden dar lugar al suicidio.

La prevención empieza en la educación. Hay programas aplicables en las escue-
las que han demostrado eficacia en disminuir el malestar y en Cataluña no se están 
aplicando. El Codi risc suïcidi es un programa de detección de casos de riesgo, pero 
no es un programa de prevención. Una vez que las personas con riesgo se han detec-
tado, ¿cómo garantizan que van a recibir una verdadera intervención de prevención? 

El Programa de prevención del suicidio de Sant Pau i el del Taulí son programas 
pioneros de éxito reconocido, pero ¿qué pasa con los catalanes de Terres de l’Ebre, 
o los de Sant Celoni? ¿Cómo garantiza el soporte a los supervivientes del suicidio? 
Mejor dicho, ¿CatSalut garantiza el soporte a los supervivientes del suicidio? ¿O los 
afectados tienen que organizarse en asociaciones para tener los tratamientos que 
CatSalut no les da? La Asociación de Supervivientes del Suicidio y también otros 
grupos de usuarios, como el colectivo LGTBI, en centros como el Casal Lambda; 
pacientes con trastornos del espectro autista y sus familias, que tampoco encuentran 
las intervenciones que necesitan en la red pública, ni sanitaria ni educativa. Cada 
vez más asociaciones están alzando la voz ante esta situación. Pese al peso del estig-
ma, su clamor está ahí. 

El estigma tiene que ver con el miedo, con la vergüenza, con la culpa que aún se 
asocia a los problemas de salud mental en nuestra sociedad. Y la lucha contra el es-
tigma empieza por la Administración, porque la Administración atiende a los pro-
blemas de salud mental como hace con otros problemas médicos.

La salud mental es la hermana pobre de las especialidades médicas en su sistema 
sanitario y, de esta manera, están contribuyendo institucionalmente al estigma so-
cial que ya padecen las personas con este tipo de problemas.

Consellera, mientras preparaba esta intervención, me acordaba de muchos nom-
bres, rostros e historias, las vidas de los pacientes que he atendido durante estos 
años y su sufrimiento. También mi impotencia, cuando me pedían ayuda, cuando 
sabía que lo que pedían era justo y necesario y ni yo ni mi equipo se lo podíamos 
dar por falta de medios. Nuestra rabia y nuestra frustración, cuando no habíamos 
podido hacer suficiente para que alguien no se quitara la vida y me acordaba del do-
lor de las familias. Desde aquí, mi más sincero apoyo a todos ellos.

(Aplaudiments.)
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Pero también me venían las palabras que daban sentido a nuestra profesión, 
cuando alguno de los supervivientes agradecía que, gracias a nuestro trabajo, la vida 
hubiera vuelto a tener sentido.

Por eso entré en política, consellera, porque los programas de excelencia de su 
departament, si no hay profesionales para aplicarlos y se aplican con calidad, son 
solo palabras vacías y, para pasar de las palabras a mejorar la vida de las personas, 
hace falta responsabilidad, hace falta dejar sus otras prioridades a un lado y, señores 
del Govern, poner dinero y poner de verdad a las personas en el centro de sus políti-
cas, porque, con sus políticas, están a tiempo de hacer que la vida de muchas de es-
tas personas vuelva a tener sentido.

(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gracias, diputada.
Per a la resposta, té la paraula la consellera de Salut, la senyora Alba Vergés.

La consellera de Salut

Bé, bon dia, de nou. En primer lloc, gràcies diputada, per aquesta interpel·lació 
de salut mental. Jo crec que vostè té raó en una cosa, és a dir, la salut mental és poc 
present sempre, intentem parlar-ne molt les persones que hi creuen i que hi creiem, 
però continua sent poc present en els debats i en aquestes tribunes públiques, i con-
tinua sent tabú, continua estant absolutament estigmatitzada en la nostra societat 
i nosaltres podem contribuir a fer que això deixi de ser així. Per tant, li agraeixo 
molt aquesta interpel·lació, avui, que és Dia mundial de salut mental. L’Organització 
Mundial de la Salut aquest any el dedica, com vostè ha dit, a la prevenció del suïcidi, 
que és segona causa de defunció entre la població més jove, i ho dedica amb un lema 
que diu que cada quaranta segons una persona al món es suïcida i el lema de l’OMS 
és «40 segons per actuar».

Nosaltres intentem fer això i treballem intensament des del Departament de Sa-
lut, precisament, per actuar. Per això, l’esforç que s’ha fet els últims anys en les polí-
tiques de salut mental ha sigut un esforç mai vist, perquè, si li puc reconèixer alguna 
cosa, és que calia fer un impuls en salut mental que havia estat impulsat també per 
mateixos professionals en altres àrees del nostre sistema de salut, que és gran, que 
és complex, i calia en salut mental poder-ho fer i n’estem recollint els fruits, s’estan 
veient els canvis, perquè es va establir com una prioritat del Departament de Salut i 
continua sent una prioritat del Departament de Salut.

Una injecció de 70 milions d’euros en salut mental és un injecció forta, però no 
ens soluciona de per si tots els problemes.

Jo no he vingut aquí a fer un missatge d’èxit ni de triomfalisme, vostè també ho 
ha dit, és un missatge de responsabilitat. Estem al capdavant del Departament de 
Salut, tenim una responsabilitat vers la salut de tothom i la salut mental no queda 
exempta d’això. Però sí que vull reconèixer tota la feina dels professionals que por-
ten anys fent i insistint perquè avui, cada dia, puguem estar millor, perquè van im-
plantar, el 2014, el Codi de risc suïcidi, amb el 2016, una consolidació a tot el territo-
ri, que deixi-m’ho dir, perquè jo crec que s’ha de dir, és pioner no només a tot l’Estat, 
sinó que és pioner en l’àmbit europeu. Ens estan cridant perquè siguem exemple, des 
del ministeri ens tenen com a referents i, per tant, el Codi risc suïcidi que atén tam-
bé totes aquestes persones que han fet temptativa i que estem intentant –i que això 
és l’objectiu principal– disminuir-ne la mortalitat per suïcidi, augmentar la supervi-
vència i, sobretot, vostè ha dit que el Codi risc suïcidi no comporta prevenció, sí que 
comporta prevenció, prevenir la repetició de temptatives en suïcidi. 

Vostè sap que, quan hi ha hagut una vegada de temptativa en suïcidi, la probabi-
litat que n’hi hagi moltes més al darrere és molt gran i, per això, el Codi risc suïcidi, 
un dels seus objectius, precisament, és aquest. El 2019, el 87,9 per cent dels casos 
atesos van fer un sol intent, gràcies al seguiments exhaustius posteriors, perquè és la 
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nostra responsabilitat, i vostè ho ha dit, és la nostra responsabilitat i tenim un regis-
tre que no el té ningú, que és pioner. Per tant, nosaltres treballem absolutament en 
aquesta línia.

Què més hem fet? Doncs, l’atenció primària no pot quedar deslligada de salut 
mental. Salut mental no només s’atén i no només s’ha d’atendre en l’àmbit estric-
tament de salut mental, sinó que havíem d’acostar a l’atenció primària, perquè hi ha 
una comorbiditat en la nostra població molt important entre problemes i trastorns de 
salut mental amb altres problemes, que també s’han d’atendre i els hi hem de donar 
recursos a la primària perquè ho puguin fer. Acostar salut mental a la primària i fer 
aquest desplegament ha costat moltíssim, però això dona eines a la nostra primària 
per ser més resolutiva, per donar respostes a la nostra ciutadania i mai deslligades de 
l’àmbit de salut mental, tot al contrari, absolutament lligades i coordinades en l’àm-
bit de salut mental, amb una nova eina simplificada també per detectar conductes 
suïcides, l’ECAP amb un 24 per cent d’usuaris de l’atenció primària que tenim, que 
tenen problemes de salut mental i això és una evidència; per tant, no podem dir «la 
primària no pot atendre i això només traspassa a l’àmbit de salut mental».

I, sí, diputada, salut i escola, vostè ho ha dit, salut i escola, educació secundària, 
principalment, perquè és on hi ha major risc d’aquesta conducta suïcida.

Programa de salut penitenciària, que és una població que, normalment, ens acos-
tumem a deixar, com quan volem discutir sobre universalitat de la salut i ens deixem 
persones fora, persones que tenen també tots els drets i, sobretot, solucions també 
que ens aporta la tecnologia per poder fer aquest seguiment més acurat que vostè diu.

Vostè parlava, nosaltres, 2017, hem atès 66.501 persones, amb una mitjana de 6,3 
visites l’any. Vostè em parlava del nombre de visites, un cop cada dos mesos, evi-
dentment, en els trastorns més greus, allò són mitjanes, en els trastorns més greus la 
intensitat és més gran, però el nombre de visites, per nosaltres, no és avui un indi-
cador de qualitat, no és avui un indicador que ens serveixi. Allò que vostè m’ense-
nyava del contracte, no?, la manera que contractem no és, avui, allò que ens serveis 
per mesurar si estem atenent bé les persones i si aportem la qualitat suficient, si, com 
vostè deia, també tenint en compte la primera persona, la primera persona i el seu 
entorn i les seves famílies. Per això estem treballant en nous indicadors de la cen-
tral de resultats perquè tinguem la capacitat de mesurar aquests resultats. No és una 
qüestió de comptar les visites en els CSMA o en els CSMIJ, per sort, tenim molts al-
tres dispositiu de salut mental i de tot el teixit, no només del nostre sistema sanitari, 
com he explicat de l’atenció primària, sinó del teixit comunitari que ens ha d’ajudar 
en aquest model comunitari d’atenció a les persones amb trastorn mental.

Moltes persones van al CAP. Canviem el concepte d’aquell centre de dia on per-
sones amb trastorn mental van a fer activitats per serveis de rehabilitació. Posem en 
el centre la persona, posem en el centre el concepte de rehabilitació. Hi ha possibi-
litat, hi ha possibilitat de recuperació, hi ha possibilitat de recuperació de les perso-
nes, els hem de donar l’oportunitat d’aquesta recuperació.

Vostè ho sap perfectament, perquè és professional d’aquest àmbit i jo no li dona-
ré cap coneixença extra en aquest sentit, perquè vostè ho sap més que mai, hem de 
donar aquestes oportunitats a les persones, se les mereixen, perquè aquestes perso-
nes en el seu projecte de vida hi porten un gran esforç personal per superar aquests 
problemes, hi porten un gran esforç de les famílies per superar aquests problemes i 
els hem de dir, el primer missatge és: «Hi pot haver recuperació, us en podeu sortir 
també de tots els problemes de salut mental, però també d’intents de suïcidi us en 
podeu sortir i pot arribar un dia que podeu ser feliços i que podeu no tenir altre cop 
aquest pensament.»

Jo crec que el programa de suport a la primària que hem fet és clau per entendre 
aquest abordatge i aquest canvi de model. El 25 per cent, l’any 1990, el 25 per cent 
de l’atenció que es feia era comunitària en salut mental; avui, és el 62 per cent –avui, 
és el 62 per cent. Obrir aquest canvi de model, d’aquesta atenció institucionalitzada 
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a l’atenció comunitària, acostant-nos a l’atenció primària és imprescindible. Revisar 
la cartera dels CSMA i dels CSMIJ. Hi estic absolutament d’acord i en això estem 
treballant.

Quina és aquesta cartera de serveis? Com ha de tenir en compte la persona i els 
seus familiars? Com han de ser aquestes visites? Aquestes visites són visites, són un 
temps assignat a una persona o són visites que donen eines a la persona i al familiar 
perquè, entre visita i visita, quan està en altres serveis i està acompanyada per al-
tres serveis, tingui eines per estar també continuant el seu tractament? Doncs, estem 
treballant també en això. Estem treballant en la millora de com passem del CSMIJ 
al CSMA, perquè no hi hagi un decalatge ni un abandonament de la persona. Crec 
que això és el millor favor que podem fer a les persones i a les famílies, que és tre-
ballar intensament en això, no sortir a fer cap missatge de triomfalisme, sinó sortir 
a dir: escolta, ens hi posem, ens hi deixem el coll i ens hi deixem la pell. Tenim tot 
un equip de gent treballant en salut mental que s’ho creu i tenim molt abordatge a 
fer, per exemple, en l’autisme i, per això, estem revisant també el Pla director d’au-
tisme, amb una cartera de serveis també de majors d’edat i estem estudiant, sobretot, 
l’evolució de la malaltia mental, per saber si cal incorporar nous perfils competen-
cials, perquè, així, donem resposta a totes les necessitats que tenen aquestes perso-
nes, també ho fem des de la Direcció General de Professionals, també fem aquests 
debats des de la nova Direcció General de Professionals.

Continuo en la rèplica meva.

El vicepresident segon

Gràcies, consellera.
Per a la rèplica, té la paraula la diputada senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Consellera, la inversión a la que hace referencia es un eslogan. Se hable de lo que 
se hable, la salud mental la sacan a relucir como si fuera un chicle, que se estira, se 
estira, se estira y sirve para apagarlo todo.

Primero, mire (l’oradora mostra un full a la cambra), aprovecho que está aquí el 
señor Aragonès, está bien que lo vea. En esta gráfica puede verse la evolución de la 
inversión en salud mental en los últimos diez años. En el año 2016, estábamos exac-
tamente igual que en el 2009, esto es un documento de CatSalut.

Segundo, este dinero que han proporcionado en 2017 se ha utilizado sin garanti-
zar ni la equidad ni las necesidades de cada territorio.

Y tercero, lo que es más grave, esta es la central de balances (l’oradora mostra 
un full a la cambra), también es un documento de CatSalut. Aquí se publican los 
resultados económicos de los catorce grandes proveedores de salud mental, ¿vale? 
Atienden casi la mitad de la población a nivel de centros de salud mental infantoju-
venil y de adultos y más de la mitad de la hospitalaria. En este documento suyo pone 
que en el año 2017 han recibido 12 millones de euros, más que en 2016, no 70. Doce 
millones de euros. ¿Dónde están los otros 58, consellera? Porque, a los proveedores, 
no han ido.

Me habla de los programas pioneros, de verdad, que son programas de exce-
lencia, tanto el Codi risc suïcidi como el Programa de atención a la prevención del 
suicidio de Sant Pau. Pero, de verdad, que el Codi risc suïcidi no es un programa 
de prevención, por favor, es un programa de detección precoz y de derivación a los 
CSMA. ¿Qué hace el profesional cuando le llega un paciente un el CSMA y tiene un 
primer hueco en la agenda de aquí a dos meses? ¿Cómo lo aseguran? Porque en la 
Dreta de l’Eixample sí que han puesto media jornada de sicólogo y media jornada de 
siquiatra para atender a los pacientes de la Dreta de l’Eixample, pero media jornada 
de sicólogo y media de siquiatra, menos de cuarenta horas a la semana. ¿Qué pasa 
con todo aquel que no vive en la Dreta de l’Eixample? Esto no es una distribución 
justa y equitativa de los recursos, ¿vale?
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No me ha hablado nada de prevención. Este es su plan interdepartamental de sa-
lud pública. (L’oradora mostra un full a la cambra.) Aquí, están las líneas de trabajo 
de la prevención de todas las enfermedades. Hay seis páginas que hacen referencia 
a la prevención de enfermedades mentales, de adicciones y de suicidios; seis pági-
nas nada más. ¿Para cuándo un plan de prevención interdepartamental, transversal? 
¿Cómo van a hacerlo?

Le he preguntado por la evaluación de resultados. La única evaluación que hay 
ahora mismo es el Plaensa, que es una encuesta de satisfacción que pregunta si el 
centro está limpio, si cogen el teléfono, si la gente es amable, pero no es una en-
cuesta de evaluación de resultados. Que le expliquen la diferencia entre lo que es la 
evaluación de resultados, porque realmente ahora mismo, en CatSalut, somos ase-
gurados cautivos. Que le expliquen lo que es ser asegurado cautivo, porque nuestra 
opinión no se evalúa, da igual si nos sirven o no nos sirven las visitas de los centros 
de salud mental; da igual si nos sirven o no nos sirven las visitas en toda la red de 
centros sanitarios, porque no se evalúa.

Me habla de la atención comunitaria. A ver, el Enapisc, el programa de atención 
comunitaria de atención primaria está muy bien y claro que era un paso que había 
que hacer, pero es que la atención comunitaria en salud mental va mucho más allá 
de la atención primaria. Hacen falta plazas en los serveis de rehabilitació, de rehabi-
litació prelaboral, en pisos, en clubs sociales. Hacen falta plazas. No solamente hace 
falta diseñar un programa muy bueno de atención comunitaria.

Segundo, los documentos lo sostienen todo; podemos tener aquí el PIAISS, el 
Enapisc, todos los programas punteros, que lo son, pero si no contratamos –si no 
contratan– profesionales para que conviertan los papeles en mejorar la vida de las 
personas, no hay nada que hacer. Llevan años reorganizando las tareas para con los 
mismos profesionales poder atender a más pacientes. Y la reorganización de los cir-
cuitos claro que mejora la eficiencia, pero no se puede exprimir, exprimir y exprimir 
a los profesionales. Lo que hacen falta son recursos.

Todo el mundo sabe que, cuando una manta es demasiado pequeña, no puede ta-
par los pies y la cabeza a la vez. Y la manta de los recursos de salud mental es tan, 
tan, tan pequeña que por mucho que presuman, la realidad les desmiente. Nos repi-
ten que no hay dinero, que no hay presupuestos. Su compañero, el conseller Bosch, 
tiene presupuesto para seguir abriendo chiringuitos, para dar paseos por el mundo 
hablando mal de España y para pagar los lobbies en el extranjero. Sus compañeros 
de gobierno pueden ir todas las veces que hace falta, cada dos por tres a Waterloo, 
y Puigneró puede desarrollar e implementar estructuras de estado virtuales para la 
república digital. Así que o le están tomando el pelo con lo que no hay dinero, o nos 
lo están tomando a todos.

(Aplaudiments.)
Solo una cosa más, presidente, solo una cosa más. Consellera, el suicidio es una 

muerte evitable. Pongámonos a trabajar. 
(Aplaudiments.)

El president

Per fer la contrarèplica, té la paraula la consellera. Quan vulgui.

La consellera de Salut

Gràcies, president. Diputada, ja està. És a dir, per una vegada –per una vega-
da– em pensava que serien capaços, en el Dia Mundial de Salut Mental, de no treu-
re l’absurditat dels seus arguments sempre del conseller Bosch, de les delegacions a 
l’exterior (aplaudiments), que gasten molts menys recursos dels que destinem a salut 
per a la gent, per a tothom –per a tothom–, porti llaç groc i els molesti molt o no por-
ti llaç groc i els molesti molt. I estic segura que els professionals que estan allà, de la 
salut mental, no els deu haver agradat que vostè faci això avui.
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Vostè, diputada, ho ha dit –vostè, diputada, ho ha dit–, la prevenció és una clau 
de l’èxit –la prevenció és una clau de l’èxit. Per tant, hem d’atacar els principals fac-
tors de risc d’aquesta prevenció. I en el suïcidi, que és allò que estem parlant, el lema 
del que va aquest any el Dia Mundial de la Salut Mental, un 60 per cent de les per-
sones que tenen comportament o que han intentat suïcidar-se tenen un problema de 
salut mental, una de cada quatre persones patirà en algun moment de la nostra vida 
un problema de salut mental. I això ho hem de repetir, perquè això ens ajuda a lluitar 
també contra l’estigma que aquí hem parlat. 

La depressió, que és un 20,8 per cent en dones, un 12,2 en homes, és la primera 
causa de suïcidi. Des del 2005 formem part de l’Aliança Europea contra la Depres-
sió. Aquest país té molt clar com treballar de cara a la seva gent, té molt clar que no 
val deixar la gent enrere, té molt clar que treballa per un sistema universal de la sa-
lut. On eren els seus vots quan aquí votàvem la Llei d’universalització? On eren els 
seus vots? Vostès volen deixar gent a fora del sistema sanitari, i nosaltres prioritzem 
a tothom, absolutament a tothom, perquè governem per a tothom.

Hem liderat el projecte iFightDepression Tool, que és una eina d’autogestió a 
través d’internet que està treballant perquè hi estigui tothom. Perquè –és el que 
deia abans– la tecnologia, al final, les noves eines, al final, ens han d’ajudar a po-
der acompanyar les persones. No només treballem en campanyes d’informació en 
col·laboració amb professionals de primària, en col·laboració amb altres agents, amb 
les escoles, amb els serveis socials, fins i tot amb la policia, sinó que intervenim en 
grups de risc –que vostè sap que tenim programes pioners quan el risc és evident i 
en trastorns mentals greus, i, a més a més, hem encetat un programa d’alta comple-
xitat en salut mental–, sinó que treballem aquests factors de prevenció.

L’altre factor important..., el primer és la depressió, el segon és el consum o la 
dependència a l’alcohol o a les drogues, que és un 25 per cent en homes. I, per això, 
treballem en la nova llei d’addiccions que posarà molt èmfasi en això.

El tercer, esdeveniments vitals estressants són la tercera causa. És de justícia que 
tothom tingui un programa de vida. I, per tant, quan algú ha tingut un cop a la 
vida, perquè hi ha gent que té cops i té mala sort, l’hem de poder acompanyar junts, 
com una tribu –com una tribu. (Remor de veus.) La societat és això, voler enfortir 
la societat és això. Volem comportar-nos com aquella societat que acompanya les 
persones que en algun moment poden estar vulnerabilitzades. Perquè, les persones 
amb trastorns mentals, no les acompanya únicament el sistema de salut, no les ha 
d’acompanyar únicament el sistema de salut, sinó que les ha d’acompanyar la comu-
nitat. I en això estem intentant treballar: que el sistema de salut i la comunitat siguin 
una sola cosa i no vagin una d’esquena a l’altra.

Per això, el model de salut mental comunitari és important. Per això hem acon-
seguit que el 13,5 per cent són hospitalitzacions després de l’intent autolític i el 86,6 
per cent són atesos en l’àmbit comunitari. Per això fem un seguiment ambulatori, 
per això el 70 per cent que realitzaven la primera visita el 2014..., era el 55 per cent i 
el 87 per cent ho fan en termini. Això és important –això és important.

És important posar èmfasi en la recuperació, posar èmfasi en aquesta recupe-
ració de les funcionalitats de la vida diària per acompanyar la gent en aquesta vida 
diària, teixir una xarxa de recursos que acompanyi la gent al llarg de la seva vida i 
fer un abordatge en l’atenció comunitària de qualitat, orientat a la recuperació i la 
inclusió social. I per això treballem amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies donant suport als CRAEs i als CREIs amb el projecte Acompanya’m; amb 
el Protocol en salut mental de persones migrades i refugiades, amb la línia telefò-
nica a la infància que tenen ells; treballem amb Justícia, treballem amb Educació, 
com li he pogut explicar abans; treballem també amb el Departament de Cultura per 
identificar com la cultura també ens pot ajudar en el tractament de la patologia men-
tal. I, evidentment, no deixarem de treballar mai, mai, mai, sobre l’estigma que té la 
nostra societat...
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El president

Consellera...

La consellera de Salut

...envers els trastorns mentals.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies.

Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals 
300-00176/12

La següent interpel·lació és sobre la vulneració dels drets fonamentals, presenta-
da pel Grup Parlamentari Republicà. Per exposar-la, té la paraula la diputada senyo-
ra Marta Vilalta. Quan vulgui. 

Marta Vilalta i Torres

Bon dia. Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, vicepresident del Go-
vern, vivim un moment d’excepcionalitat i que, malauradament, aquesta excepcio-
nalitat cada cop es fa més sostenible en el temps. Cada dia trobem mostres de la de-
gradació del sistema democràtic de l’Estat espanyol, de com es limiten els drets, els 
drets fonamentals, de com se salten la divisió de poders, de com s’utilitza de forma 
arbitrària, al seu judici, aquesta justícia.

Estem a les portes de la sentència. Això són els rumors que se’ns fan arribar. 
I davant d’un judici injust com el que hem vist, només podem esperar, malaurada-
ment, una sentència injusta. Per això serà una hora greu, no només per a les persones 
empresonades, per a les persones que han estat injustament jutjades, sinó perquè la 
sentència el que voldrà fer és posar límits a la democràcia. El que la sentència ens 
dirà a tots plegats, a tota la ciutadania, és quins són els límits de la democràcia i on 
estan els límits dels drets més fonamentals. I això és molt greu, perquè afectarà a 
tothom, no només a una sèrie de persones que puguin defensar la independència del 
nostre país o la república catalana; afectarà i vulnerarà els drets de tothom, pensi 
com pensi i parli el que parli, sigui independentista o no.

Alguns ens diuen que aquí hi ha un problema de convivència. Res més lluny de 
la realitat, de la veritat. És un problema de democràcia de l’Estat espanyol. És un 
problema de les conviccions profundament democràtiques i de la llarga actitud del 
vèncer en lloc del convèncer de l’Estat espanyol. És un problema de regressió de 
drets civils i de drets polítics, perquè ja se sap que, des de la seva òptica, per la unitat 
d’Espanya, tot s’hi val, que la unitat d’Espanya està per sobre de tot.

Aquesta degradació del sistema democràtic de l’Estat no és un fet nou. Hem 
sortit moltes vegades a aquest faristol a denunciar exemples que així ho acrediten. 
Aquesta setmana n’hem tingut novament més mostres. Hem vist com el Govern de 
l’Estat espanyol fa un abús flagrant de la presó preventiva amb la petició de la fisca-
lia de prorrogar de forma excepcional el captiveri de Jordi Cuixart i de Jordi Sàn-
chez, els líders de les principals entitats sobiranistes del país.

En qualsevol estat de dret del món que vulgui ser modern i que vulgui ser avan-
çat, dos persones de la trajectòria cívica, pacífica i política dels Jordis, amb la seva 
tradició democràtica, no estarien en presó, no estarien empresonats. 

En qualsevol país democràtic i que se sàpiga plenament democràtic del món, 
dues persones que han fet de la seva bandera..., del pacifisme i la lluita des de la de-
mocràcia i des del civisme i des de les conviccions, una raó de ser, mai haurien estat 
jutjats ni empresonats.
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I si tot això és així, juntament, malauradament, amb la resta de companys pre-
sos i preses polítiques, és perquè l’únic objectiu d’aquesta presó preventiva és actuar 
amb venjança; amb venjança davant una causa general. I tota justícia moguda per 
ànims de venjança per definició no pot ser mai justa, i si hi ha venjança, no hi ha res-
pecte pels drets fonamentals.

Aquesta mateixa setmana, un col·lectiu de juristes també ha denunciat la vul-
neració dels drets fonamentals dels nou independentistes detinguts el 23 de setem-
bre, i empresonats set d’ells. S’han vulnerat els seus drets a la presumpció d’inno-
cència, s’han vulnerat els seus drets a la defensa, no se’ls va informar dels fets pels 
quals se’ls investigava, se’ls va negar l’atenció jurídica a què té dret qualsevol detin-
gut, se’ls va mantenir en una situació d’incomunicació injustificada. Es va filtrar a 
determinats mitjans de comunicació la informació d’un cas que suposadament està 
sota secret de sumari. El que evidencia que el principal objectiu d’aquest operació 
policial era i és criminalitzar el conjunt de l’independentisme. I així, potser, anar 
preparant aquest relat de violència perquè ajudi a legitimar unes sentències que es-
tan al caure contra els processats de l’U d’Octubre.

Com poden demanar que confiem en aquesta justícia que és profundament injus-
ta, que està carregada de vulneració de drets fonamentals de forma flagrant? Com 
ens poden demanar que confiem en aquesta justícia? Una justícia que, per cert, ahir 
va ratificar les penes contra els joves d’Altsasua pel fet d’haver fet una baralla de bar, 
se’ls va rebaixar una miqueteta, una vergonya de seguir mantenint unes penes tan al-
tes simplement per perseguir uns joves per ser qui eren i per pensar el que pensaven.

(Aplaudiments.)
Podem continuar amb més exemples, perquè ahir mateix el Tribunal Suprem va 

rebutjar el recurs presentat per la defensa d’Oriol Junqueras en el qual demanava 
aplaçar la sentència sobre el procés a l’espera que el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea es posicioni sobre la seva immunitat com a eurodiputat. Una clara vulne-
ració novament dels seus drets, que provoca indefensió, en aquest cas concret, i que 
alhora esdevé i té com a conseqüència, tot plegat, el segrest dels vots de la ciutada-
nia, dels milers de ciutadans, de catalans i catalanes, que el van escollir perquè fos 
la seva veu al Parlament Europeu. Com tot aquells que van fer confiança al president 
Puigdemont o a Toni Comín. Han segrestat la veu i els vots de totes aquelles perso-
nes que van votar determinades opcions polítiques en les passades eleccions al Par-
lament Europeu.

I això és totalment contradictori amb el fet de que un estat es vulgui erigir com 
a referent internacional de la democràcia. Veiem abús de la justícia, veiem indefen-
sió per part de certes persones i també la limitació de la llibertat d’expressió amb 
l’anunci aquesta mateixa setmana, novament, de les prohibicions que ens diu la Jun-
ta Electoral que no podem dir, que els mitjans de comunicació no poden dir expres-
sions com «presos polítics» o «exiliats» als mitjans de comunicació.

La funció de la Junta Electoral, que hauria de ser garantir el funcionament cor-
recte de les eleccions i fer que tothom s’hi pugui presentar en igualtat de condicions, 
però nosaltres el que ens trobem aquí és una junta electoral que no actua quan es 
titlla de terroristes o de violents els milers de catalans que defensen pacíficament la 
independència de Catalunya. Llavors no. Però a l’hora de dir «presos polítics» o a 
l’hora de dir que són exiliats polítics, llavors sí que està prohibit. Però cada vegada 
que sentim com mitjans de comunicació ens titlla de terroristes i de violents, això 
està perfectament acceptat. Vergonya! Vergonya!

Tot plegat són exemples de que ens fan viure en una anomalia –en una anoma-
lia–, en aquest cas veiem la censura als mitjans de comunicació, hem vist les vul-
neracions diverses que els he explicat, podríem comentar també la notícia d’aques-
ta setmana de com veiem que s’estan enviant cossos i forces de seguretat de l’Estat 
espanyol a Catalunya. El ministre Marlaska està realitzant aquests dies, replicant 
l’estratègia de Juan Ignacio Zoido d’ara fa dos anys, sota les amenaces ahir del «Ho 
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tornarem a fer», en aquest cas, amenaces d’ahir del cap de la Guàrdia Civil de Ca-
talunya. Què ens vol dir, amb ho tornaran a fer? Que tornaran a exercir la violència 
davant de la ciutadania de Catalunya? És això el que ens van estar dient ahir? Quina 
vergonya! D’amenaces, de vulneracions de drets i d’amenaces per veure que se’ns 
tornaran a vulnerar aquests drets.

Vull acabar la meva intervenció fent referència a una altra notícia, novament, que 
vam conèixer aquesta setmana, segons la qual organitzacions internacionals de drets 
humans denuncien serioses irregularitats durant el judici de l’U d’Octubre. Són la 
Federació Internacional de Drets Humans i la Xarxa Euromediterrània de Drets Hu-
mans, EuroMed Rights. Segons les dues entitats, s’han vulnerat el principi de con-
tradicció durant el judici de l’U d’Octubre utilitzant proves d’altres procediments 
que no han estat conclosos, recolzant-se en testimonis estereotipats, sense garantir el 
respecte dels drets de defensa. I per això, conclouen que aquest judici no ofereix les 
garanties necessàries per qualificar-lo com a just. Una sentència, un informe, aquest 
que han fet aquestes dues entitats, que és demolidor i que hauria de fer trontollar els 
fonaments de qualsevol democràcia, els fonaments dels poders judicials espanyols, 
i que, de ben segur, esdevindrà un referent a l’hora de seguir aquesta causa, que ens 
caldrà seguir, a l’hora de seguir aquest camí cap a la justícia europea.

Vicepresident, cada vegada que un dret és trepitjat, la democràcia s’esquerda, i 
ja són molts exemples, massa exemples de com tenim drets polítics civils vulnerats 
a casa nostra, a Catalunya. Quan demanem la república catalana, quan defensem un 
país nou i just és precisament també perquè volem garantir la defensa i l’exercici de 
tots els drets més fonamentals i, per tant, superar aquesta vulneració de drets fla-
grants a la qual ens té instal·lats l’Estat espanyol.

La pregunta és per què tenen tanta por a la democràcia? Per què han decidit 
apostar per la repressió en lloc d’apostar per la paraula, en lloc d’apostar per la de-
fensa dels drets. Estem assistint al fracàs de la política i nosaltres no hi volem contri-
buir. Davant d’aquells que volen utilitzar aquest Parlament com a plató de televisió 
preelectoral –i aquesta setmana n’hem tingut un exemple–, nosaltres volem utilitzar 
aquest Parlament i tots els parlaments del món on tinguem representació per fer po-
lítica. Reclamem fer política. Sabem que la solució passa per una construcció demo-
cràtica que doni resposta a través dels drets més fonamentals als anhels de la ciuta-
dania. Volem que s’aturi aquesta repressió, perquè no tot s’hi val.

Davant d’això, i en nom del grup republicà, l’instem, li demanem, vicepresident, 
al Govern de la Generalitat que exigeixi aquests drets fonamentals de tota la ciuta-
dania, que treballi per garantir aquests drets civils i aquests drets polítics per a tot-
hom, que denunciï aquestes arbitrarietats... (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo, president, que denunciï aquestes arbi-
trarietats judicials i la persecució de la llibertat d’expressió. No li demanem impossi-
bles ni dicotomies, vicepresident; li demanem que entre la dicotomia... 

El president

Diputada...

Marta Vilalta i Torres

...–acabo–, entre la dicotomia entre repressió o drets i llibertats no facin com 
l’Estat espanyol i estiguin al costat dels drets i les llibertats per a la ciutadania, per 
a tothom.

Moltes gràcies

El president

Gràcies, diputada.
(Aplaudiments.)
Per respondre a la interpel·lació, té la paraula el vicepresident, senyor Pere Ara-

gonès.
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El vicepresident del Govern

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats..., diputada, certa-
ment estem en una hora greu, en què la defensa d’allò que és obvi, la defensa dels 
drets i les llibertats, la defensa dels drets fonamentals està en primera línia del nos-
tre dia a dia. I ho està perquè veiem com en multitud d’àmbits hi ha una clara vul-
neració d’aquests drets i llibertats fonamentals, que, a més, persegueixen una nor-
malització, crear un nou statu quo de persecució de la dissidència política amb noves 
formes, amb noves formes allunyades del marc de drets i de llibertats que a alguns, 
a les facultats de dret, ens havien ensenyat.

Vostè ha fet referència a un informe, l’informe de la Federació internacional 
de drets humans i d’EuroMed Rights sobre el judici del Tribunal Suprem sobre 
l’U d’Octubre, un informe que no deixa marge de dubte. Ja sabem que aquest judici 
de cap manera el podem qualificar de just, independentment de quina sigui la sen-
tència, perquè ja és injust pròpiament amb el propi desenvolupament de com s’ha fet 
aquest procediment. I en això s’hi detalla també l’informe de la Federació Internaci-
onal de Drets Humans.

És una constatació més de que l’estat de dret, a l’Estat espanyol, quan fa referèn-
cia a aquells que qüestionem la unitat de l’Estat o qüestionem la forma de govern 
com és la monarquia, fa aigües. És una taca més a l’expedient de la democràcia de 
l’Estat espanyol i és un motiu més el qual sumem als molts que ja tenim per persistir 
en la construcció d’una república catalana com a nou estat de drets i llibertats.

L’informe que vostè esmentava ens diu literalment, aquest informe que vam 
conèixer ahir, que «Sota l’aparença d’una organització perfecta, falta l’element 
essencial de qualsevol judici: el principi de contradicció, que hauria de permetre a 
cada part expressar-se i treure a la llum la veritat dels fets al·legats.» Aquest informe 
critica les condicions en les que es van examinar les proves –tots ho sabem–: visua-
lització de vídeos sense poder fer comentaris, arribada de proves d’altres procedi-
ments judicials, fragmentació de procediments; que qüestiona el dret a la defensa i 
que posa en qüestió també, aquest informe, les condicions en les que es van realitzar 
les audiències als testimonis, amb discursos repetits, amb expressions exactament 
iguals per part de testimonis que suposadament no es coneixien que posen en dubte 
l’espontaneïtat i veracitat de les seves declaracions.

També criticaven, com esmentava ara mateix, la multiplicitat de procediments 
en diferents jurisdiccions, en diferents àmbits: en el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el Jutjat d’Instrucció número 13, a l’Audiència Nacional, al Tribunal 
Suprem, en la que diferents tribunals intenten, amb procediments diferents sobre 
uns mateixos fets, saber quins són els fets provats, fet que genera una clara indefen-
sió en l’àmbit de les defenses i en què la centralització per part del Tribunal Suprem 
ha estat tardana i incompleta.

Entre d’altres també, aquest informe considera que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez 
no haurien d’haver estat jutjats al Tribunal Suprem, sinó jutjats pel Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya.

És un informe clar, contundent, que fins i tot arriba a posar de manifest la incom-
prensió compartida que un partit polític d’ultradreta pugui exercir d’acusació parti-
cular. Perquè cal dir-ho, de forma clara i contundent, que en aquest cas el sistema 
judicial espanyol ha actuat amb la connivència de la ultradreta, de la ultradreta que 
s’ha assegut als escons, que s’asseu als governs gràcies als acords d’alguns grups 
parlamentaris i que s’asseu en els tribunals al costat de l’advocacia de l’Estat i al cos-
tat de la fiscalia i el Tribunal Suprem.

Però la Federació Internacional de Drets Humans i EuroMed Rights van més en-
llà de considerar que no es compleixen les condicions per a un judici just a causa de 
l’absència de debat contradictori, a les múltiples i repetides violacions dels drets a 
la defensa, a la multiplicitat de procediments i a la utilització de documents d’altres 
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investigacions que encara no han acabat, que són inconcluses, pel que la defensa no 
havia estat informada.

Aquestes entitats ens diuen que durant els fets de setembre i octubre de 2017 
constaten el que ja sabem tots, que no hi va haver cap tipus de violència, perquè, si 
no, com podria passar que un estat veu com hi ha una rebel·lió indirecta davant dels 
seus propis ulls i no intervé i ho fa al cap d’un mes? Ho fa al cap d’un mes un cop 
ja construïda l’arquitectura jurídica amb aquell famós títol de document que se li 
va esca par a la Fiscalia General de l’Estat de «más dura será la caída», que demos-
tra una clara connivència dels diferents elements del poder judicial espanyol i de la 
Fiscalia General de l’Estat per bastir judicialment el que és una persecució política.

Tots sabem que les manifestacions van ser massives, cíviques i pacífiques, que no 
hi ha cap indici que ens permeti parlar ni de rebel·lió ni de sedició.

Fa dos anys d’aquells fets. En aquests dies vivim tots en un compàs d’espera, es-
perant aquesta sentència sobre els processats per l’organització de l’U d’Octubre. 
I no ens cansarem de dir que l’única sentència justa és l’absolució, perquè aquí no hi 
ha hagut delicte. Però no ens enganyem, estem davant d’un judici que ja ha estat in-
just independentment de quina sigui la sentència, perquè ja ha estat injust, com deia, 
pel mateix procediment, per la fragmentació de la causa i per com han tingut les 
condicions en les que les defenses han pogut portar a terme la seva activitat.

Hi ha qui es mira des d’aquest Parlament, quan debatem aquestes qüestions, com 
si això fos un problema només dels independentistes, però quan es vulnera el dret a 
defensa d’un acusat en qualsevol tribunal d’un estat, es vulnera el dret a defensa de 
tothom. Perquè en un estat de dret és fonamental que es garanteixi el dret de defen-
sa, el dret a la contradicció en un judici. La presumpció d’innocència moltes vegades 
salta pels aires, i salta pels aires mitjançant una construcció mediàtica en la que al-
guns grups polítics s’hi abonen amb tota la seva força.

Aquesta injustícia, conjuntament amb tota la limitació de drets que vostè ha anat 
desgranant al llarg de la seva intervenció i que jo doncs comparteixo, és el que ens 
enerva, és el que ens indigna, és el que indigna també aquesta societat i és el que 
ens empeny a mobilitzar-nos i a actuar també institucionalment com a demòcrates 
que veiem amenaçats els nostres drets civils i drets polítics.

Una indignació a la qual cal sumar la que ens provoquen les paraules d’ahir del 
màxim responsable de la Guàrdia Civil, que pren part política, que fa un posiciona-
ment polític, quan resulta que es demana neutralitat a les administracions; es dema-
na neutralitat per part de la Junta Electoral a uns governs que estan escollits per la 
ciutadania en base a uns programes polítics, però aquesta Junta Electoral calla –ca-
lla– davant d’uns comandants de la Guàrdia Civil que prenen partida a favor d’una 
determinada ideologia (alguns aplaudiments), i és un vergonya. És una vergonya!

Ja sabem que el «todo por la patria» s’assembla a l’«Ahora España», ja sabem 
que el «todo por la patria» s’assembla molt a l’«Ahora España» de determinats par-
tits que ara el fan servir en campanya, però que la manera de fer és el late motiv d’al-
tres grups parlamentaris. Ja ho sabem això. Però que es porti a terme d’aquesta ma-
nera tan clara, tan diàfana, realment és vergonyós.

Per tant, nosaltres fem una crida, fem una crida que la ciutadania que se senti in-
dignada davant d’aquesta sentència ho faci amb serenitat, es mobilitzi cívicament, 
pacíficament, com ha fet sempre aquest país, com hem fet sempre. Com ho hem fet 
per defensar una causa que és justa i les causes justes només necessiten el civisme 
i el pacifisme per ser defensades, i fer-ho massivament i transversalment. Com ho 
van ser aquestes manifestacions del 20 de setembre, com ho va ser l’U d’Octubre, 
en què l’única violència la van exercir els que ahir es condecoraven entre ells a la 
caserna de Sant Andreu de la Barca; aquella va ser l’única violència que va haver-hi 
l’U d’Octubre. Com la manifestació, la gran mobilització del 3 d’octubre, en què 
gent amb estelades i amb banderes espanyoles va sortir al carrer a defensar la pau i 
a defensar el dret a votar i a defensar que els seus veïns, tinguessin la ideologia que 
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tinguessin, per votar ningú els havia d’anar a picar per molt uniformats de verd o de 
blau que anessin.

Per tant, tot demòcrata ha de sortirà manifestar-se per mostrar la seva indignació 
i el sentiment d’injustícia, perquè aquesta causa va més enllà de l’independentisme: 
com deia, quan es vulnera el dret a la defensa d’uns detinguts, es vulnera el dret a la 
defensa de tots. I ens trobem davant d’un poder judicial que ha demostrat en aquest 
cas que està al servei d’una terminada ideologia política de l’Estat i no al servei de 
la justícia.

El que avui passa amb l’independentisme serà la vara de mesurar per a totes les 
dissidències polítiques, és més, per a totes les alternatives polítiques al pacte del 
1978. Per tant, com a govern d’aquest país ens pertoca contribuir a canalitzar políti-
cament tot aquest descontentament, també amb propostes institucionals, a treballar, 
com deia, pel respecte dels drets fonamentals, per la garantia dels drets civils i polí-
tics i per una justícia independent i de qualitat, com vam saber fer a la massives, cí-
viques i pacífiques manifestacions del 3 d’octubre. I així ho seguirem fent.

Moltes gràcies, senyora diputada, senyores i senyors diputats.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, senyor vicepresident. Entenc que no hi ha rèpliques en aquest torn.

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu
300-00177/12

Per tant, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, el 13 punt de l’ordre del dia, 
que és la interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu, que presenta 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I per exposar-la té la paraula el diputat 
Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Bon dia, honorable consellera, vicepresident, diputades, dipu-
tats; bé, molt bon dia a tothom. Bé, fa pocs dies vam estar aquí pel debat de política 
general, fa encara menys dies vam estar aquí pel debat de la fracassada moció de 
censura, però fa pocs dies també que vam commemorar els dos anys també del refe-
rèndum del dia U d’Octubre. 

Si haguéssim de fer un mapa de paraules sobre el que va representar el referèn-
dum de l’U d’Octubre, podríem tindre en un cantó un mapa de paraules que hi po-
dríem conjugar perfectament les paraules de «referèndum», «votar», «urnes», «pa-
peretes», «democràcia», «autodeterminació», «mobilització», «voluntat popular», 
«mandat democràtic», que conjugarien un mapa de paraules, una foto fixa. Però 
també podríem conjugar un altre mapa de paraules que va significar també el dia 
U d’Octubre, que es podria conjugar amb paraules com «porres», «repressió», «per-
secució judicial», «repressió política», «violència policial», «presó», «exili», que 
conformen una altra foto fixa. 

Cap d’aquests dos mapes de paraules conjugats entre si haurien de poder trobar 
cap mena d’encaix, perquè en teoria un mapa i l’altre haurien de repel·lir-se, hau-
rien de ser totalment incompatibles. Si a això hi sumem que en aquest segon mapa 
de paraules, més negatives, hi ha la voluntat també d’instal·lar un relat paral·lel a ni-
vell econòmic per tal de fer alarma i ser un caràcter més catastrofista i apocalíptic, 
conjuguem doncs que després de dos anys és potser un bon moment perquè la pu-
guem interpel·lar a vostè, consellera, perquè ens pugui explicar, analitzar, donar da-
des i posar en valor quins han sigut els efectes reals de l’impacte del referèndum de 
l’U d’Octubre en l’economia catalana i en el nostre teixit productiu.
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Les imatges, doncs, de l’U d’Octubre van deixar com a evident un concepte, que 
quan preparàvem la interpel·lació no teníem previst i no sabíem el que ahir va de-
clarar al discurs el general de la Guàrdia Civil, que va traure pit de la violència po-
licial exercida l’U d’Octubre i que avui, curiosament, hi ha molts silencis d’aquells 
que sense arguments acusaven els Mossos d’Esquadra de policia política. I avui, en 
canvi, de moment no se sent res en funció del discurs de la Guàrdia Civil d’ahir. Va 
ser el més reprovable, malintencionat, lamentable..., una vergonya, com deia el vice-
president, i en qualsevol cas ens ha de fer pensar. Si no fos perquè són cossos poli-
cials armats i amb poder –i s’ha demostrat– per poder actuar... Fa una mica de res-
pecte lo que són capaços de fer i sobretot lo que són capaços de dir.

La cantarella sobre els efectes econòmics va ser, doncs, important. S’ha dit tam-
bé que amb una tirallonga d’arguments buits i mancats de realitat s’ha esgrimit, 
doncs, un relat paral·lel de catàstrofe a l’economia catalana. S’ha dit que l’economia 
catalana s’enfonsava, que milers d’empreses fugien en massa de Catalunya, s’ha as-
segurat que ningú volia seguir invertint en el nostre teixit productiu, i que el procés 
polític era perjudicial per a les empreses i per al nostre país. En definitiva, s’ha vol-
gut associar els avenços del moviment independentista a una suposada i greu afecta-
ció en l’economia del nostre país.

Malauradament, en els últims dos anys també hem hagut de veure encara coses 
més greus que els discursos difamatoris contra la nostra economia catalana. En tot 
aquest temps també hem vist com el Govern espanyol s’ha dedicat a intentar per-
judicar de forma deliberada aquella economia catalana, que en principi és la que 
s’hauria també de protegir; l’exemple més evident va ser..., què va ser? Va ser, doncs, 
el llavors president Mariano Rajoy aprovava de pressa i de corrents un reial decret 
llei, el 15/2017, de 6 d’octubre, per tal d’afavorir el trasllat de les seus socials d’em-
preses fora de Catalunya. Ens volien ajudar? Ens volien protegir?

És, per tant, extremadament molt i molt greu que un govern fomenti i inciti les 
empreses a abandonar el seu territori, que diu que pretén defensar. I que alguns 
grups d’aquesta cambra celebrin mesures com aquesta diu molt de com ignoren, 
menystenen el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, quan sembla que 
aplaudeixen que es puguin quedar sense feina.

També són molt greus diverses difamacions i informacions periodístiques que 
expliquen les maniobres d’altes esferes institucionals de l’Estat per tal de pressionar 
empreses i directius, perquè aquests realitzin aquests canvis de domicili, així com 
els moviments per retirar dipòsits i inversions a Catalunya.

En qualsevol cas, també aquests últims dies hem pogut veure a la premsa com, 
per exemple, una vintena de grans empreses que van moure la seva seu social sim-
plement van fer un canvi d’adreça –només van fer un canvi d’adreça–, i s’ha pogut, 
també, mínimament acreditar que s’han registrat en despatxos que es troben buits o 
pràcticament buits i deserts, sense haver-hi desplaçat ni un sol treballador.

Podem dir, doncs –i em sembla que és clar i evident–, que hem assistit a una 
pràctica reiterada del joc brut per part de l’Estat. Un joc brut amb l’única voluntat 
d’atacar no només els drets polítics i socials dels catalans, sinó també d’atacar direc-
tíssimament l’economia catalana. Un joc brut que, a sobre, ha estat aplaudit i enco-
ratjat per alguns grups parlamentaris i alguns partits polítics, a qui no els deu preo-
cupar gaire la salut del nostre teixit empresarial i econòmic, grups o partits polítics 
que deuen esperar que augmenti l’atur, o que deuen esperar que les empreses puguin 
desaparèixer del nostre país, i que la inversió estrangera s’oblidi de Catalunya per 
generar nous llocs de treball. Això no deu ser important.

Per tant, com he dit, amb aquest mapa de paraules de l’U d’Octubre..., ho hem 
dit, eh?, un mapa de paraules propositives, de voluntat popular, de votar, d’urnes, de 
democràcia, de mobilització; un altre mapa de paraules de repressió, violència po-
licial, porres, etcètera, també un relat paral·lel fals sobre el teixit econòmic... Volem 
preguntar-li, consellera, amb aquesta interpel·lació, una sèrie de coses, de qüestions.
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Primer de tot, ens agradaria molt que ens pogués valorar i que ens pugui donar 
xifres i valorar, passats dos anys d’aquest referèndum, quin ha estat l’efecte real del 
moviment independentista en l’economia catalana.

Segon: quin impacte real han tingut els moviments de les seus socials sobre l’ac-
tivitat productiva i sobre l’ocupació.

També estaria bé que ens pogués explicar què n’esperem –què n’esperem– de 
l’economia catalana, i si realment podem contradir, i per tant, diguem-ne, no afir-
mar, que l’economia catalana, en aquests dos anys, s’ha enfonsat.

I que volem saber, també, que ens pugui explicar què ha passat amb les exporta-
cions, quins indicadors hi ha, i també com ha evolucionat la inversió estrangera. Què 
hi ha, doncs, en definitiva, de veritat o de mentida en els que diuen que les empreses 
han fugit en massa del nostre país.

El nostre grup, el Grup de Junts per Catalunya, l’interpel·lem doncs per això, per 
voler saber quina és l’evolució de l’economia catalana en aquest últim període dels 
dos anys, des de la celebració del referèndum de l’U d’Octubre, i també, natural-
ment, perquè és important mirar endarrere però també mirar cap endavant, quines 
són les perspectives immediates a nivell de futur.

Consellera, li fem aquesta interpel·lació amb la voluntat d’intentar generar i 
transmetre allò que hem de fer els responsables polítics, que és intentar instal·lar un 
discurs i un relat de país que ajudi, doncs, que millori l’economia productiva, que hi 
hagi més exportacions, que hi hagi captació d’inversió, que al final..., que la imatge 
de Catalunya quan es projecti en el món sigui una imatge que realment pugui en-
grescar projectes i molts futurs, i que la gent de Catalunya vegi en el seu país un bon 
lloc per poder emprendre, desenvolupar-se i també guanyar-se bé la vida. 

Per tant, defugir de vegades aquestes informacions apocalíptiques que no ajuden 
a ningú –a ningú–, ni políticament ni res –a ningú–, i com que no ajuden a ningú 
tenim l’obligació, com a grups parlamentaris i com a govern, d’intentar explicar les 
veritats per poder articular un debat conjunt que ens permeti afrontar el futur amb el 
màxim optimisme possible. 

Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Per respondre la interpel·lació, té la paraula ara la consellera 
Maria Àngels Chacón.

La consellera d’Empresa i Coneixement (Maria Àngels Chacón i Feixas)

Moltes gràcies, vicepresident. Conseller, diputats, diputades... Diputat, efectiva-
ment l’evolució de l’economia productiva a Catalunya ha estat un dels recursos més 
utilitzats per tal d’intentar associar l’exercici de drets i llibertats al de crisi.

Simplificant, s’ha vingut a dir: aquests que volen votar, que volen decidir sobre 
com ha d’evolucionar –perquè les lleis evolucionen i perquè els marcs jurídics evolu-
cionen– l’autogovern de Catalunya, a aquests els cauran les deu plagues d’Egipte i se 
sumiran..., s’abocaran a la foscor absoluta. Doncs mirin, l’U d’Octubre no va perju-
dicar l’economia catalana. De plagues, no en van caure del cel, sinó que en van cau-
re de l’Estat espanyol, i els en repassaré quatre.

Una: inversions –inversions o no inversions de l’Estat espanyol, o les execucions 
de les inversions pressupostades. Fets insistents denunciats no només per la Gene-
ralitat, sinó també per entitats socioeconòmiques com Foment o la Cambra de Co-
merç; i n’és un dels exemples més visibles, per exemple, el Corredor Mediterrani.

En segon lloc, el Decret llei 15/2017, que ara el diputat hi feia referència. De-
cret llei..., de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos 
dentro del territorio nacional. Ni la modificació de la Llei de sociedades –un decret 
llei de l’any 2010– ni el senyor Rajoy, que va estar en el Govern des de desembre 
del 2012, havien detectat la urgent necessitat de preservar un principi: el principi de 
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llibertat d’empresa. Curiosament, fins a octubre de 2017 no hi havia cap urgència a 
preservar aquest principi. Aquest decret, que permetia obviar la junta general d’acci-
onistes de les empreses per decidir el canvi de domicili social, i la seva corresponent 
inscripció en el Registre mercantil, va ser un dels fets més rellevants.

Nosaltres, ni articles a diaris ni rumors: l’any passat el departament va elaborar 
un informe sobre els efectes del trasllat de seus socials –no de plantes de producció: 
sobre els efectes del trasllat de seus socials– i vam comptabilitzar que d’octubre de 
2017 a juliol de 2018 3.700 CIFs, el 0,59 del teixit empresarial català –un teixit em-
presarial constituït per més de 620.000 empreses–, doncs, va optar per aquest canvi 
de seu social. Aprofito –aprofito– per expressar també a totes aquelles empreses que 
van decidir canviar el domicili de la seva seu social que estan convidades a tornar a 
Catalunya, perquè volem atreure empreses, perquè el nostre ecosistema empresarial 
segueix tenint prou actius per ser competitiu.

Tercera: l’article 155. Aquesta interpretació... perquè és una interpretació, i va ser 
una interpretació sui generis de l’article 155 de la Constitució espanyola, paraigua 
de la destitució del Govern legítim de la Generalitat de Catalunya i de la interven-
ció dels diferents departaments. En el nostre en concret –poso dos petits exemples– 
va obstaculitzar la convocatòria de programes d’Acció i no va permetre, per exem-
ple, que fóssim presents al patronat de la Mobile World Capital.

Quatre: el relat d’inestabilitat política. El relat estrella, dirigit a generar pèrdua de 
confiança en Catalunya, però repetir moltes vegades les proclames catastrofistes no 
les converteix en realitat. Diuen que després d’abjurar de la visió heliocèntrica del 
món davant el Tribunal de la Santa Inquisició Galileo Galilei va dir: «Eppur si muo-
ve!» Doncs malgrat totes aquestes actuacions de l’Estat, que han buscat perjudicar 
l’economia catalana, els principals indicadors ens fan veure la realitat de l’evolució 
d’aquesta economia.

Mostrem-ne alguns: el PIB. Catalunya acumula cinc anys de creixement de PIB; 
el 2018 va créixer un 2,6 per cent, amb un ritme superior a l’espanyol i a l’Eurozo-
na; el segon trimestre de 2019 ha crescut un 2 per cent, igual que a Espanya i supe-
rior a la mitjana europea.

Creixement de la base empresarial: l’1 de gener de 2018, el nombre d’empreses 
amb seu a Catalunya va augmentar en 9.300 empreses; el primer trimestre d’aquest 
2019 s’han creat un 3,3 per cent més de societats mercantils –10.043– respecte al 
2018, mentre que a Espanya les creacions cauen un 1,8 per cent.

Tercer: indústria, que acumula ja cinc anys de creixement. L’any 2018, el VAB 
industrial català va créixer per cinquè any consecutiu; la indústria representa el 20,7 
per cent del VAB a Catalunya.

Ocupació. El 2018 hem viscut el cinquè any consecutiu de reducció de la taxa 
d’atur, i valorem especialment l’augment de l’ocupació en sectors com l’alta tecnolo-
gia, amb un creixement del 6,6 per cent, que es manté el juny de 2019 en un 5,9 per 
cent.

Cinquè: rècord d’exportacions i d’empreses exportadores regulars. Catalunya 
concentra ja una quarta part de les exportacions de l’Estat, un 25,1 per cent; el juliol 
de 2019 és ja un 25,6 per cent.

Sisè: pol d’atracció d’inversions estrangeres, especialment tecnològiques. Ens 
han reconegut com a millor regió d’Europa on invertir. A Catalunya tenim més de 
8.642 empreses filials estrangeres i seguirem treballant des del Govern, des d’Acció, 
des de Catalonia Trade & Investment, per atreure inversions. L’any passat, vuitan-
ta-quatre projectes atrets per les oficines d’Acció van generar el 7 per cent de l’ocu-
pació a Catalunya.

I l’aposta per la innovació. Catalunya continua liderant el nombre d’empreses in-
novadores a l’Estat i atreu el 2,7 per cent dels fons d’innovació concedits per la Co-
missió Europea en tan sols un 1,5 de la població.
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I creixement, per exemple, també en nombre de turistes. Aquest 2019, de gener 
a agost, la despesa acumulada –despesa acumulada, és això el que ens interessa– ha 
superat ja els 15.000 milions d’euros.

Com veuen, els principals indicadors econòmics de Catalunya mostren xifres po-
sitives. En aquest sentit, crec que és legítim preguntar-nos fins a on podria arribar 
l’economia catalana, imaginem fins a on podria arribar l’economia catalana, si tin-
gués un estat propi en lloc d’un estat que li anés en contra. I vull ressaltar especial-
ment aquest punt, perquè crec sincerament que, més enllà de les diferències po-
lítiques de tots els aquí presents, hauríem de coincidir almenys en una qüestió: la 
defensa de l’economia productiva de Catalunya. Defensar el teixit productiu i l’acti-
vitat econòmica a Catalunya no és defensar cap opció política independència sí, in-
dependència no, és defensar el benestar de tots i cadascun dels ciutadans.

Per tant, és d’una gran irresponsabilitat que hi hagi grups en aquesta cambra que 
contribueixin i animin a la repressió econòmica de Catalunya amb els seus discur-
sos. Apocalíptics, són discursos apocalíptics molt allunyats de la realitat. i ens hem 
de preguntar si aquests grups estan disposats a empobrir tots els catalans, també els 
seus votants, amb l’únic objectiu de defensar el seu posicionament polític sobre la 
independència de Catalunya. Realment cal enfonsar l’economia d’un país per treu-
re’n rèdit electoral? Pel bé de tots, reflexionin, si us plau.

Generar ocupació de qualitat i potenciar l’ecosistema innovador del nostre teixit 
productiu és també fer política social, fer empresa és fer país. Se’ns presenten molts 
condicionants externs, el Brexit, la polarització Estats Units - Unió Europea, Estats 
Units - Àsia, però tenim mols i molts reptes a superar des del Departament d’Em-
presa i Coneixement per seguir treballant. Perquè seguirem treballant per acompa-
nyar les pimes en aquesta nova indústria de 4.0 per executar el Pacte nacional per a 
la indústria, que té un 87 per cent d’execució en aquest any, per seguir impulsant els 
clusters, les start-ups, la internacionalització de les empreses, la innovació, la facili-
tació de l’activitat empresarial, la captació d’inversions, etcètera.

Amb molts d’aquests reptes damunt la taula, crec que no cal sumar-hi dificultats 
innecessàries amb discursos catastrofistes, sense sentit i que no responen a la reali-
tat. Aquest Govern i aquest departament estan plenament compromesos a fer de Ca-
talunya un país d’oportunitats.

Eppur si muove. Sí, la nostra economia productiva es mou. E tuttavia continuerà 
a muoversi. I tanmateix se seguirà movent.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, consellera. Entenc que tampoc no hi ha rèplica.

Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT
300-00178/12

Per tant, passam al catorzè punt de l’ordre del dia, que és la Interpel·lació al Go-
vern sobre el projecte IdentiCAT, presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i, per exposar-la, té la paraula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bon dia, diputats, diputades. Conseller, consellera, avui des de Junts per Cata-
lunya, aquest grup parlamentari vol adreçar una interpel·lació respecte al projecte 
IdentiCAT, però abans d’entrar pròpiament en el projecte, crec que fa falta el context 
de per què la Generalitat es planteja aquest projecte.

El sociòleg Castells, l’any 2003, ens deia ja el 2003 que la revolució actual gi-
rava entorn de les tecnologies del processament de la informació i la comunicació. 
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Ara som al 2019 i, davant d’aquesta revolució que Castells, al 2003, ja anunciava, 
el Parlament de Catalunya s’hi va sentir interpel·lat. Per què? Doncs perquè el Par-
lament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 22 de novembre de 2018, donar 
suport al Pacte nacional per a la societat digital. Però a més a més d’aquesta inter-
pel·lació a la qual el Parlament va votar, també van tenir lloc a Barcelona, el 21 de 
febrer de 2019, es va presentar al Col·legi d’Advocats de Barcelona, en marc del 
II Congrés Digital World Congress, la Carta de Barcelona per als drets de la ciuta-
dania en l’era digital.

Del catàleg de drets, n’hi ha moltíssims, però en destacaria l’article 2. L’article 2 
del Catàleg de Barcelona per als drets de la ciutadania en l’era digital es titula «El 
dret a la identitat digital». I cito: «Totes les persones tenen dret al desenvolupament 
lliure de la pròpia personalitat en els entorns digitals i que es garanteixi la identitat 
digital a partir de la personalitat. En aquest sentit, totes les persones tenen dret que 
la seva identitat digital sigui sempre activa i sigui interoperable en entorn digital.» 
I a més a més, en aquesta carta nascuda a Barcelona hi havien altres drets digitals 
com el dret a la seguretat, el dret a la llibertat, el dret a l’oblit, el dret a la igualtat de 
l’accés a l’entorn digital el dret a la ciutadania digital. Però destacar que, de manera 
expressa, es parlava del dret a la identitat digital.

Parlàvem de Castells, parlàvem del Col·legi d’Advocats, però si agafem l’acadè-
mia i les revistes més innovadores en aquest àmbit, per exemple, Harvard Business 
Review o l’MIT Technology, el Review, també. L’any 2017, i 2015, i 2013, hi ha mol-
tíssims articles sobre el repte de la identitat digital per part d’aquesta societat tecno-
lògica i com les administracions públiques i els governs han de liderar.

Per tant, nosaltres tenim aquesta realitat, aquest repte tecnològic i per això li 
volem preguntar respecte al Govern i quines són les seves polítiques. Per què? Per-
què el setembre de 2019 es va licitar la fase inicial d’un nou sistema d’identifica-
ció que ens ha de servir als ciutadans perquè puguem realitzar tràmits per internet 
amb l’aval de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que la Generalitat apoderi 
els ciutadans amb la custòdia aplicant el Reglament general de protecció de dades. 
Aquesta és la informació que teníem del projecte i, per tant, la que nosaltres volem 
que vostè ens desenvolupi.

Aquests reptes de la transformació digital ens incideixen en les nostres vides i, 
per tant, el Govern de la Generalitat ha de liderar el progrés, ha d’impactar també en 
les nostres vides garantint drets i llibertats, perquè són les bases d’una societat de-
mocràtica. Miri, alguns diputats, la setmana passada, estàvem a la inauguració del 
curs acadèmic de la Universitat de Girona i la periodista Fallarás ens demanava mè-
todes d’identificació més que dades, doncs anem a mètodes d’identificació per enten-
dre l’abast del dia a dia, del nostre dia a dia digital.

I poso uns exemples. Ens llevem al matí, abans teníem un despertador i ara se-
gurament tenim el mòbil on queden guardades les dades de quina hora ens llevem. 
Però, a més a més de tenir guardada l’hora que ens llevem, té guardat a quin lloc 
ens aixequem, possiblement a vegades a Brussel·les, a l’exili. Però, a més a més, aga-
fem el transport públic i paguem amb el mòbil, amb targeta de crèdit que tenim al 
mòbil, doncs, l’abonament del transport públic, per tant, també consten dades de 
quants abonaments comprem, de quin ús en fem. Després ens desplacem a fer una 
mamografia, previ avís amb un missatge al mòbil d’una revisió que segurament ens 
fa mandra a totes les dones i que ens consta en un historial clínic quina és la revi-
sió que hem fet nosaltres. Però segurament, quan anem a l’hospital, necessiten unes 
altres dades que estan en una altra base de dades de l’hospital que formen part tam-
bé de la nostra intimitat. Totes aquestes nostres dades, nosaltres no en tenim cap 
tipus de titularitat. A més a més, sortim del metge i ens desplacem a la biblioteca i 
lloguem uns llibres, per exemple, uns contes i uns llibres de lectura, per tant, queden 
també gravats quins són també els nostres hàbits de lectura i quins són els nostres 
interessos. I quan sortim de la biblioteca, doncs ens mirem el Twitter, piulem, al Fa-
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cebook posem una notícia i tot això és una suma d’informació nostra a la xarxa. I fi-
nament, i ja acabo amb aquestes dades d’identificació, recullo els nens al col·legi i les 
mares, com ens passa a totes, ens avisen pel grup de WhatsApp que no he llegit les 
notícies de la propera festa d’aniversari. Tot això forma part de la nostra identitat di-
gital, tot això són dades. I finalment al vespre, em connecto a l’ordinador per seguir 
el curs d’idiomes a l’Escola Oficial d’Idiomes que tenen els meus exàmens, tenen les 
meves notes i les meves pràctiques. Tot això són interaccions digitals.

Afirmava Josep Maria Ganyet que «el benestar digital és un concepte relativa-
ment nou que estudia la relació de les persones amb la tecnologia». I tot això que 
he explicat, segurament ens facilita i ens ajuda, la tecnologia. Però també deia el 
mateix Josep Maria Ganyet: «Les nostres dades donen forma a la nostra identitat.» 
I, per tant, aquí crec que és on rau la necessitat d’aquest projecte que lidera la Ge-
neralitat de Catalunya i que nosaltres li demanem informació. Per què? Perquè el 
Govern ha de liderar la salvaguarda dels drets digitals, com també ho fa dels drets 
civils i polítics, i els digitals formen part dels reptes.

I vull acabar, aquest projecte IdentiCAT, el qual a vegades aquí al Parlament o 
amb altres declaracions hem vist, per ser suaus, conseller, algun tipus de dubte sobre 
la seva necessitat o els seus objectius.

Aquests dies, estudiant, he vist que el Govern canari –poc sospitós també– entén 
el dret a la identitat digital també com un projecte important per a la seva ciutadania 
i, de fet, hi ha en el seu bloc, a la seva pàgina web, tot un detall d’informació respec-
te a aquest punt.

Per tant, jo crec que més enllà de les falsedats, i el diputat Solsona abans hi feia 
referència –i m’ha agradat molt– que el grup parlamentari ha de rebatre aquest re-
lat fals que moltes vegades s’imposa, també des de les polítiques digitals. Perquè el 
Govern canari, i aquest és el primer que trobo, però crec que en trobaria molts més, 
també fa referència a aquest dret, a aquest dret a la identitat digital.

Per tant, conseller Puigneró, expliqui’ns al Parlament de Catalunya quins són els 
objectius, quines són les característiques d’aquest projecte, els terminis, perquè, com 
va dir vostè fa temps, Catalunya és una terra de revolucionaris digitals, també les 
start-ups que tenim en temes tecnològics i digitals i, per tant, com que som una ter-
ra de revolucionaris digitals, també necessitem un govern que hi doni solidesa amb 
projectes que salvaguardin aquests drets digitals.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, per respondre la interpel·lació, té la paraula el 
conseller Jordi Puigneró.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Gràcies, president. Diputada, diputats, la diputada s’hi ha referit extensament, al 
context que vivim, jo només ampliaré una miqueta aquest context des de la perspec-
tiva que, evidentment, constatem i no només, diguéssim, al nostre dia a dia, sinó que 
diferents organismes mundials, des del Fòrum Econòmic Mundial, constaten que vi-
vim en una revolució digital que ens canviarà les vides, que ho canviarà tot. De fet, 
estem davant també del que són nous drets emergents, drets que segurament en el 
segle passat no ens plantejàvem, però no només drets en l’àmbit digital. Si parlem, 
per exemple, en l’àmbit climàtic, segurament també ara plantejaríem el dret a res-
pirar un aire net, qüestió que, segurament, plantejada en el segle passat, ens hauria 
semblat quelcom potser surrealista. En tot cas, en aquests nous drets que apareixen 
en l’àmbit digital, caldria fer esment que n’hi han tres segurament de fonamentals.

El primer és, evidentment, el dret a l’accés. Aquest hi portem treballant durant 
un temps, hem de garantir a tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, 
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igualtat d’oportunitats en l’accés a internet. A més a més, ja no només un accés, sinó 
un accés de qualitat a internet.

El segon dret emergent en aquest àmbit és el dret a disposar d’un entorn ciberse-
gur. Si no tenim un entorn cibersegur en aquest àmbit que utilitzem cada dia, com 
molt bé ha explicat la diputada, és molt probable que els nostres ciutadans i les nos-
tres empreses, doncs, vaja, tinguin recances a l’hora d’utilitzar-lo, no s’hi sentin se-
gurs i, per tant, això ens faci perdre competitivitat en aquest món digital. Per tant, 
també hem de posar instruments en aquest sentit.

I, finalment, el tercer gran dret, que és garantir al ciutadà poder esdevenir un 
ciutadà digital. I aquí podríem parlar de multitud de coses, podríem parlar de la for-
mació en l’àmbit de competències digitals, però sobretot hauríem de parlar d’iden-
titat, com molt bé ha explicat la diputada. Garantir la identitat digital als nostres 
ciutadans passa a ser, segurament, el primer gran dret i el més rellevant en l’àmbit 
d’aquesta nova ciutadania digital.

I en aquest model de com gestionarem la tecnologia, de com gestionarem les 
dades en el segle XXI, estem veient com estan apareixent al món dos grans models. 
Per una banda, el model americà, en el qual les dades i la tecnologia la governen, 
eminentment, les empreses amb una voluntat al darrere de rèdit econòmic. Es busca 
en les dades dels ciutadans fer negocis. Aquesta és la realitat. I, a l’altre cantó, tenim 
un model, que jo crec que encara és pitjor, que és el model xinès, on es busca clara-
ment..., on l’Estat és qui governa i controla la tecnologia i les dades dels ciutadans 
i, per tant, té una voluntat de control de la ciutadania. Jo crec que els europeus es-
tem obligats a posar un tercer model a sobre la taula, i és un model on la tecnologia 
i les dades les governin els ciutadans. I crec que aquest projecte, aquest projecte que 
plantegem amb IdentiCAT entronca clarament amb aquesta filosofia. 

De fet, el que entronca és sobretot amb una voluntat d’empoderament del ciutadà, 
aquell valor tan republicà que és fer confiança en la gent, alguns segurament voldran 
qüestionar i de fet ja estan qüestionant aquest projecte des del principi. Jo em pre-
gunto si el qüestionen perquè tenen por, eh?, que apoderem la gent. No sé si aquesta 
és la por que realment hi ha darrere d’alguns partits i d’alguns grups quan expliquem 
aquesta voluntat. No sé si la por que tenen és que siguem un país avançat, un país 
que innovi també en l’àmbit digital. Catalunya sempre ha estat a l’avantguarda en 
explorar nous models en diferents àmbits, tant en l’àmbit industrial com també ara 
en l’àmbit digital. Per tant, potser deu ser que saben que quan aquest país apodera 
la seva gent aquest és un país imparable. I potser realment el que els fa por és això. 
Però, si us plau, no vagin en contra de l’apoderament, no vagin en contra de la inno-
vació. Això és bo pel nostre país.

I ja els hi avanço, eh? –ho dic perquè, senyor Gragera, segurament m’ho pregun-
tarà en la propera comissió–, escolti, això no és un DNI catalán –ja l’hi dic ara aquí 
en seu parlamentària, no cal que m’ho pregunti–, no és un DNI catalán, és un pro-
jecte d’identitat digital autosobirana, el que se’n diu self-sovereign identity, que s’està 
desenvolupant en molts àmbits al món; és un nou model d’entendre la identitat, és un 
model en el qual li donem al ciutadà les seves dades d’identitat, l’apoderem amb les 
seves dades. De fet aquesta manera d’entendre aquest nou model està basat..., i ho fa 
possible una nova tecnologia, una tecnologia distribuïda, la DLT, distributed ledger 
technology, en la qual es basa el blockchain, i que permet, entre altres coses, en pri-
mer lloc que, pel que fa a les identitats, es fomenti i es redueixi..., perdó, es redueixi, 
en aquest cas, el risc dels robatoris massius d’identitats. Perquè el fet de que no hi 
hagi una autoritat d’identitats central i que les identitats estiguin distribuïdes afavo-
reix, precisament, i redueix aquest risc de robatoris massius. Per tant, fa més segura 
en aquest sentit la identitat de les persones.

Però, a banda, també redueix el risc de l’efecte big brother, aquest efecte que 
tenim en aquest cas a la Xina. Nosaltres no volem un model en el qual els nostres 
ciutadans se sentin controlats, se sentin, per dir-ho així, vigilats pel seu Estat. Per 
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tant, fixi-s’hi vostè, estem fomentant un model que redueix el risc de robatoris de 
les identitats, redueix el risc del big brother; és a més a més també un model en el 
qual..., i li dona al ciutadà les possibilitats i les capacitats de decidir amb qui com-
parteix la seva identitat i quines dades de la seva identitat. I a més a més també per-
met i fomenta la possibilitat de que aquesta sigui també una eina de desenvolupa-
ment econòmic. Per tant, estem innovant en un camp molt important i en el fons el 
que estem produint és aquell efecte en el qual el que diem és que el ciutadà esde-
vindrà el cinquè poder, eh? Fins ara estàvem habituats als quatre poders clàssics, als 
tres clàssics més el control de la premsa; doncs bé, amb això el que fem realment és 
crear un cinquè poder. I això a nosaltres no ens espanta.

Això és fer república digital? Doncs, miri, segurament que sí, perquè nosaltres 
basem el nostre concepte republicà en confiar en les persones, en donar poder a les 
persones, perquè la república que volem, la república per la qual treballem és aque-
lla que apodera, no aquella que tracta els seus ciutadans com a mercaderia digital, o 
que els controla, o que els oprimeix, o que els reprimeix. La república que volem no 
està al núvol, està a les mans dels ciutadans d’aquest país. I IdentiCAT és una eina 
per fer-ho possible.

I com ho farem? Doncs miri, la diputada abans crec que no..., estem en aquests 
moments en un procés d’inici de la licitació, eh?, per tant estem fent els tràmits ad-
ministratius per tal que la licitació pugui sortir en les properes setmanes. El nostre 
objectiu és que aquest sigui un projecte que, un cop licitat, eh?, es pugui desplegar 
durant l’any 2020. La nostra voluntat és que segueixi aquest model d’innovació en el 
que són aquestes noves tecnologies distribuïdes, que apoderen el ciutadà. I crec que 
a més a més, i no ho dic jo, ha estat molt ben rebut per la comunitat no només inter-
nacional, sinó també nacional, des de la perspectiva de que és un projecte clarament 
que imbrica innovació en un àmbit digital tan important com és el de donar als nos-
tres ciutadans una eina, un instrument per poder utilitzar en l’àmbit de les xarxes.

I ja per acabar –ho dic perquè això també sé que els preocupa sempre a alguns 
diputats–, escolti, és un projecte absolutament legal –absolutament legal–; està em-
parat no només amb la Llei de protecció de dades en l’àmbit europeu i també en la 
seva transposició en l’àmbit espanyol, sinó que a més a més també està emparat amb 
el Reglament eIDAS europeu. De fet, la mateixa Comunitat Europea fomenta aquest 
tipus de projectes.

Per tant, si us plau, deixin de posar sota sospita qualsevol projecte que impulsem 
des d’aquesta conselleria en l’àmbit de la innovació, senzillament perquè el desco-
neixen, senzillament perquè, d’alguna manera o altra, «escolti, com que no sabem 
què estan fent, segur que estan intentant aquí subvertir l’ordre establert». Escolti, 
de cap manera. Aquesta conselleria el que vol és innovar en un àmbit tan important 
com és l’àmbit digital, posar instruments a les mans dels nostres ciutadans perquè 
puguin treballar i operar en aquest món digital tan important i que, com molt bé ha 
explicat la diputada Geis, cada dia és més present en les nostres vides, quan com-
prem, quan ens comuniquem, quan, diguéssim, doncs, ens formem, en l’àmbit de 
l’oci. I per tant aquest Govern té l’obligació, i aquest Parlament també, d’ajudar a que 
aquest tipus de projectes tirin endavant, donar-los suport. I esperem, per tant, que el 
2020 els ciutadans de Catalunya disposin ja d’aquest nou instrument, que serà fona-
mental i cabdal pel desenvolupament personal i econòmic d’aquest país.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer 

Gràcies, conseller. Entenc que tampoc hi ha rèplica... (Pausa.)
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 
2019-2020

302-00137/12

Per tant, passam al punt quinzè de l’ordre del dia, que és la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020, presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Per defensar-la té la paraula la diputada 
Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bon dia. Moltes gràcies, president. Conseller, diputades i diputats, ja fa gairebé 
un mes que començàvem el curs escolar, i aquest curs, doncs, també va començar 
sense massa res a celebrar, malauradament, sense cap tipus de millora o solució per 
l’infrafinançament que fa anys que pateix el servei públic d’educació a Catalunya, 
sense revertir les retallades executades el 2012, que encara arrosseguem. Recordem 
que estem a la cua d’inversió educativa a l’OCDE, estem també molt lluny del 6 per 
cent que marca la mateixa Llei d’educació de Catalunya. I, per tant, un curs més que 
començàvem sense cap novetat en aquest sentit. I també sense finançament en l’eta-
pa educativa importantíssima que és l’etapa zero-tres anys, on des del 2012 que el 
Govern de la Generalitat no hi destina ni un euro, malgrat la seva importància, que 
està més que acreditada i reconeguda per molts experts, l’impacte que té sobre les 
desigualtats, l’impacte en la millora de l’èxit educatiu en un futur i també sobre la 
conciliació de les famílies i especialment de les dones. Per tant, ni un euro en aques-
tes llars d’infants públiques, tot i que sí que es finança, i a més a més per diferents 
administracions, les llars d’infants privades d’iniciativa social.

I aquest curs també començava sense desplegar un model d’escola d’educació in-
clusiva, sense revertir tampoc les retallades en aquest àmbit. Justament aquesta set-
mana coneixíem dades, donades pel mateix departament, dels professionals que for-
men part dels equips d’atenció psicopedagògica a les escoles, els que donen servei 
als infants amb necessitats educatives específiques. I si en aquesta darrera dècada 
hem tingut l’increment només de quinze persones en aquesta plantilla dels EAP a tot 
Catalunya, en aquest mateix període l’alumnat amb necessitats educatives especials 
s’ha més que duplicat, és a dir, s’ha incrementat en setanta mil nens i nenes. I això 
fa evident, doncs, les retallades encobertes i l’atenció insuficient a l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, precisament per manca de personal de suport, i també 
la sobrecàrrega de molts professionals que han d’atendre cada dia més nens i nenes 
amb trastorns d’aprenentatge diversos.

Per cert, que avui m’agradaria, com és el Dia Mundial de la Dislèxia, doncs, sa-
ludar els professionals que treballen dia a dia per superar les dificultats d’aprenentat-
ge de molts dels infants que atenen, també les seves famílies, perquè en molts casos 
després d’uns anys de fracàs escolar es disparen les alarmes. Doncs això no pot ser, 
hem de posar molts més recursos perquè en el dia a dia..., i sobretot perquè hi hagi 
una detecció precoç de moltes d’aquestes dificultats, de molts d’aquests trastorns, 
perquè es puguin començar precisament els tractaments quan toca i molt abans les 
programacions específiques, i evitar també que molts d’aquests nens i nenes acabin 
recaient en fracàs escolar.

I aquest curs també ha començat sense un nou decret de menjadors –encara és 
vigent el de l’any 96, que és fins i tot anterior a la LEC–; sense cap certesa de comp-
tar amb una normativa a curt termini que blindi aquest espai de menjador en el sen-
tit que formi part del projecte educatiu dels centres, que ha de ser inclusiu, que ha de 
comptar amb els recursos per atendre molts d’aquests nens i nenes amb necessitats 
educatives específiques, que ha de donar garanties de seguretat a infants que tenen 
alguna malaltia crònica, com la relacionada amb la ingesta del gluten, o que ha de 
ser un espai educatiu, encara que no sigui lectiu, de qualitat. I, per tant, un incom-
pliment més. 
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I aquest curs també ha començat sense establir clarament quins són els criteris de 
coresponsabilitat que han de complir els centres, tant els públics com els de titulari-
tat privada, sense fer una distribució de recursos en funció de les necessitats de cada 
escola o institut, i, per tant, seguim tenint un finançament lineal en general, que no 
té en compte la complexitat o les necessitats que han d’assumir els diferents centres.

I tampoc massa passos determinats contra la segregació que patim, que ens afec-
ta molt més que a altres comunitats autònomes, o fins i tot més que a altres regions 
europees. Necessitem tenir aviat resultats de la comissió que impulsa el síndic, tam-
bé amb el Departament d’Educació, i que reuneix bona part de la comunitat educa-
tiva. Necessitem un nou decret d’admissió, un decret de concerts també abans que 
finalitzi l’any. No necessitem més anuncis de voluntats o declaracions d’intencions, 
necessitem fets i necessitem conèixer els continguts d’aquests decrets. Necessitem, 
per tant, mesures per reforçar l’estabilitat de plantilles de molts centres d’alta com-
plexitat.

I aquest curs també comença, doncs, sense desplegar la Llei de formació profes-
sional, que és de l’any 2015, sense haver definit un model de formació professional 
de país amb el territori, sense un mapa d’oferta i de demanda formativa clar, sense 
haver regulat la figura de l’aprenent o sense haver regulat la figura de l’empresa en 
cas de formació professional. I, per tant, tampoc sense una estratègia decidida en la 
lluita contra l’abandonament escolar prematur.

I, per tant, doncs, sí que aquest curs comença amb alguns programes pilot que 
afecten pocs centres, que celebrem, no?: la incorporació de l’educació sexual i afec-
tiva a les escoles que s’ha de fer en els propers tres anys, el reforçament de compe-
tències orals, però malauradament amb les mateixes mancances i assignatures pen-
dents que els darrers cursos i que detallava.

En educació, doncs, fa anys que estem en el dia de la marmota. Dèiem que amb 
aquesta moció el que volem és denunciar aquests incompliments del Govern de la 
Generalitat en matèria d’educació i així també la seva innacció, i instar-lo a iniciar 
el proper curs havent abordat els reptes que tenim pendents, que entenem que són 
prioritaris per encaminar-nos precisament cap al sistema educatiu que necessitem 
tenir a mitjà termini.

Un govern que no pot garantir com començarà el curs que ve té un problema. 
La societat que pateix aquest Govern té un problema pitjor. I per això esperem que 
aquesta moció s’aprovi i que comencem el curs 2020-2021 amb un govern que tingui 
molt més clar cap a on ha d’anar i cap a on fer-ho.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. Ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula en 
primer lloc la diputada Concepción Abellán, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Gràcies, president. Fa poques setmanes ha començat un nou curs escolar aquí a 
Catalunya, i aproximadament 1.300.000 alumnes s’han incorporat a les aules, i ho 
han fet amb 670 docents més i 53 persones professionals d’atenció educativa; lluny, 
molt lluny dels càlculs que fan els sindicats, que parlen de 3.200 fins a 8.000 docents 
necessaris per a garantir una educació pública inclusiva de qualitat. Ho han fet en 
el marc d’una despesa pressupostària que no ha revertit les retallades i que han sos-
tingut funcionaris i funcionàries, veient reduïdes i vulnerades les seves condicions 
laborals. Senyor Bargalló, ho han fet els funcionaris que segons vostè «estan “apa-
lancats” de puta mare mare» mentre fan classe als més de mil barracons existents a 
Catalunya i s’esforcen per assimilar un decret d’escola inclusiva sense cap acompa-
nyament pressupostari. L’hi vam dir el dimarts en comissió, l’hi tornem a dir aquí: 
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senyor Bargalló, es pot ser conseller d’Educació si no es confia en el cos docent?, 
es retractarà públicament de les seves paraules? Qui no confia en el cos docent, que 
han sigut els qui han aguantat el sistema educatiu a pols malgrat les retallades, no 
creiem que pugui ser conseller d’Educació.

Un cop dit això, passem a valorar pròpiament la moció. Diputats i diputades del 
PSC, els donarem suport a tots els punts de la moció excepte a un, on ens abstin-
drem. I ens abstindrem perquè tot i compartir moltes de les seves demandes creiem 
que estan lluny de ser mesures transformadores cap al nostre objectiu final, que és 
una escola pública i de qualitat per a tots i per a totes, una escola que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats i que estigui a l’origen de la mobilitat social. Creiem que els 
esforços del Govern i les demandes de l’oposició haurien d’estar destinats a trencar 
amb la triple xarxa educativa a Catalunya. No només cal trencar els concerts amb es-
coles que discriminen per sexe, que només faltaria, sinó assimilar gradualment tots 
els concerts a l’escola pública. Les dades són molt clares: hi ha un increment notable 
de demanda d’escolarització pública; s’han vist obligats a fer un decret exprés per a 
rescatar concertades amb problemes; els centres concertats tenen un alumnat amb 
una renda familiar molt per sobre de la mitjana i es situen, amb preferència, a barris 
de rendes altes on acullen un mínim vergonyant d’alumnat d’origen migrant. De ve-
ritat hem de seguir finançant la segregació amb un pressupost públic sota mínims?

Fa pocs mesos vam firmar un pacte contra la segregació escolar, el principal pro-
blema educatiu a Catalunya. Vam firmar el pacte expressant la necessitat d’acom-
panyar-lo de mesures reals. La seva mesura real és que les concertades assumeixin 
alumnat de rendes baixes? No és més senzill garantir una escola pública forta i per a 
totes? Volen mesures reals? Doncs mirin: qüestionem la lliure elecció de centre, ma-
trícula viva a totes les escoles, acabem amb els copagaments que segreguen dins la 
mateixa xarxa educativa, abaixem les ràtios, posem a disposició de les escoles per-
sonal especialitzat en l’atenció a la diversitat, creem un projecte pedagògic sòlid amb 
la comunitat educativa. Però no fem trampes: no es tracta només de garantir que les 
famílies amb rendes baixes tinguin dret a l’escolarització, es tracta de que els infants 
tinguin dret a la mateixa escolarització independentment del seu origen econòmic, 
social i cultural; es tracta de que l’educació no faciliti l’estratificació social, sinó la 
seva mobilitat, que no estigui a l’origen de la segregació, sinó de la cohesió. Està a 
les seves mans. I per fer-ho calen aquestes mesures i d’altres molt més valentes.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del Grup Parlamentari Republicà, i té 
la paraula el diputat Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Molt bon dia, conseller. Vicepresident, diputats, diputades... Senyora Abellán, se-
nyora Niubó, vostès han repassat una sèrie de dades d’inici de curs. Jo també els 
recor do que comencem aquest curs amb una altra dada, que el comencem amb pres-
supostos prorrogats, i vostès crec que en tenen part de responsabilitat. 

La moció que avui ens proposa és una moció que s’ha votat per enèsima vegada, 
i sempre arribem a les mateixes conclusions. I, malgrat les diferències, vostè, senyo-
ra Niubó, sap que compartim bona part del model. Vostè sap perfectament el que es 
pot fer i el que no es pot fer amb una pròrroga pressupostària, i per tant vostè n’és 
conscient, i vostè també sap quines són aquelles propostes que s’incorporen a la pro-
posta de pressupostos, i en bona part de les quals coincidim.

Per tant, podem jugar al gat i a la rata d’una forma contínua, però res canviarà, 
per molt que ho votem i per més cops que ho votem. I, per tant, l’hi transmeto i l’hi 
tornaré a transmetre: necessitem uns pressupostos per dur a terme totes aquestes ini-
ciatives, tots aquests objectius en els quals coincidim. I vostès haurien de sentir-se 
responsables, almenys per treballar-los i, si s’escau, per votar-los.
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Ho vaig fer en comissió i avui ho torno a fer. Podríem entrar a fer un debat me-
nut, de política menuda, però penso que el que cal en aquests moments és fer un de-
bat a distància, una distància entesa amb el bon sentit de la paraula, una distància 
que ens permetria parlar de model, que ens permetria parlar de grans acords, que 
ens permetria prendre decisions de forma estructural i que ens permetria evitar mo-
cions i propostes de resolució en comissions que al cap i a la fi es converteixen en un 
calaix de peticions puntuals que no resolen d’una forma estructural la situació que 
tenim en aquests moments.

Però això ho dic perquè tenim marge. Jo crec que tenim marge de maniobra i 
tenim marge de negociació. I el temps ens diu que hem arribat a acords. I estic se-
gur que avui, si no estiguessin en campanya electoral, hauríem arribat a més acords. 
Però la situació és la que és. En tot cas, li agraeixo la bona predisposició i també 
agraeixo que no hagi acceptat algunes de les esmenes que s’han presentat d’altres 
grups parlamentaris.

Pel que fa a la moció, un primer gran bloc, amb el qual estem totalment d’acord: 
el desplegament del Decret de l’escola inclusiva. Totalment d’acord. Hi estem d’acord 
no només perquè ho diguem nosaltres o perquè ho defensi el Govern, sinó perquè ho 
diu la LEC, ho diu la LEC d’una forma clara. Perquè, a més a més, forma part del 
model que defensem des d’aquest grup parlamentari i des del mateix Govern. Perquè 
nosaltres entenem que el sistema educatiu ha de resoldre dos grans objectius –i tam-
bé ho vaig dir en comissió–: per una banda, reduir les desigualtats o igualar les des-
igualtats, i, per altra banda, potenciar les diversitats. I, per tant, en la línia de donar 
suport per al desplegament de l’escola inclusiva, recordar-li que aquest any..., de fet 
des del 2017 fins al 2019, hi ha hagut un increment de 650 professionals pel que fa a 
l’escola inclusiva.

Pel que fa a la lluita contra la segregació escolar i desigualtats, ha quedat evident 
que donem suport al pacte del síndic i que a més a més el departament ha explicitat 
en moltes ocasions que d’aquelles conclusions que s’extreguin del pacte del síndic 
se’n farà una valoració i es prendran decisions. Però, a més a més, hi han hagut una 
sèrie d’orientacions en els processos de preinscripció, com és una planificació activa 
de les oficines municipals d’escolarització, com limitar la matrícula viva per alum-
nat de necessitats educatives especials, en centres on hi hagi una elevada concen-
tració amb problemàtiques socials, nous criteris d’inscripció, d’admissió; publicació 
de tota aquella informació important a l’hora d’inici de curs, les quotes de centre, 
especialment a les concertades; el fet de que s’estigui treballant amb un nou decret 
d’admissió, que inclourà les conclusions del Pacte contra la segregació escolar, o, per 
altra banda, doncs, uns nous criteris per a la renovació de concerts educatius, que, 
com he dit molts cops, aquests concerts o aquests centres donin una resposta a la de-
manda territorial, facin una funció totalment social, de cohesió social, i, finalment, 
que garanteixin la coeducació.

Pel que fa a l’espai migdia, totalment d’acord, un espai migdia que ha d’estar in-
corporat al projecte educatiu de centre i que, a més a més, ens permeti repensar els 
horaris de l’escola que en aquests moments, en funció de la realitat territorial o so-
cial, poden tenir una diversitat i no sempre hi ha una solució salomònica. 

Pel que fa als punts on no acabem d’estar d’acord, ens diu que cal incrementar la 
inversió pública. Evidentment. Votin els pressupostos. Però el departament ja ha de-
mostrat que amb pressupostos prorrogats es poden fer moltes coses. En la comissió 
es va demostrar l’increment de recursos i professorat en aquest exercici.

Finalment, i per acabar, és evident que compartim les necessitats. És evident 
que el departament ha fet una feina ingent i que vostès moltes vegades no recorden. 
Jo els convido a fer aquesta mirada àmplia i a fugir de la política menuda. Estem 
immersos en unes eleccions. Vostès tenen l’oportunitat de ser partícips d’un govern 
de dretes a l’Estat o de treballar per una proposta progressista. Vostès tenen l’opor-
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tunitat de treballar per uns pressupostos o donar l’esquena a famílies, professorat i 
centres. Aprofitin l’ocasió.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Consellers, diputades, diputats, el Grup del PSC ens planteja, 
com bé ha comentat el diputat Solé, una moció sobre incompliments. D’entrada, la-
mentar, lamentar les esmenes no acceptades. Entenem que eren esmenes que li do-
naven més coherència i que la situaven més en el terreny de la realitat, en el terreny 
del possible. 

Jo definiria tres grans blocs, en aquesta moció: un primer bloc, referent als re-
cursos econòmics. Vostè parla de revertir l’infrafinançament que pateix l’educació 
pública. Obro parèntesi: entenc que es refereix al Servei d’Educació de Catalunya. 
M’està dient que sí; per tant, queda aclarit. Òbviament que volem revertir l’infrafi-
nançament, com volem desplegar, i cal desplegar, el Decret d’escola inclusiva; com 
volem, i cal, tornar a participar en el sosteniment de les escoles bressol. Òbviament. 
De forma immediata? Ens encantaria. És obvi que ho farem, o ho intentarem fer, en 
la mesura del possible, quan tinguem un nou pressupost. Hi estem treballant. Això 
sí: un nou pressupost que seguirà tenint les limitacions imposades per l’infrafinan-
çament endèmic de la Generalitat.

Millores del sistema, un segon bloc en el qual compartim la necessària millora 
de la formació professional, ampliar l’oferta pública. S’està fent. Però, això sí, tam-
bé adaptant l’oferta al conjunt de les necessitats socials i territorials i empresarials. 
I una millora de l’FP que ha de tenir en compte també abordar-ho de forma conjun-
ta, global, amb el que és la reforma dels ensenyaments postobligatoris.

Espai de migdia, reforma horària, servei de menjador escolar. Hi som –hi som–, 
ho compartim, i és evident que això ha d’acabar de quedar-se travat, ben travat, en el 
nou decret de menjadors escolars. 

I un tercer bloc, de corresponsabilització, eh?, corresponsabilització, d’una ban-
da, en el paper dels ens locals, que efectivament han de tenir un paper important, 
i que necessitem nous models de governança, més compartida, més propera, però, 
això sí, sense oblidar que en darrer terme l’autoritat educativa és el Departament 
d’Educació de Catalunya. Com també corresponsabilització en la lluita contra la 
segregació escolar, en la qual tenim un marc compartit, que és el Pacte contra la se-
gregació escolar, on efectivament aquest objectiu de corresponsabilització ens in-
terpel·la a tots, als centres públics i concertats, en una escolarització equilibrada, i 
al mateix departament, en el que és la implementació de les mesures consensuades 
dins del pacte.

Deixi’m dir, però, que, per abordar el problema de la segregació escolar, tal com 
vostès plantegen, és imprescindible abordar i resoldre el problema de l’infrafinan-
çament que afecta a tot el sistema i que esdevé la principal barrera per aconseguir 
una corresponsabilització real i efectiva de tot el Servei d’Educació de Catalunya. 
I fixi’s que he parlat de Servei d’Educació de Catalunya i no de pública i concerta-
da. I ho emfatitzo perquè precisament crec que en la lluita contra la segregació es-
colar és necessari i necessitem també superar aquesta dicotomia pública-concertada 
i referir-nos al Servei d’Educació de Catalunya com un tot, com un tot en igualtat 
de drets i deures entre tots els agents que l’integren, corresponsabilitat i finança-
ment just, com un tot on tots i totes estiguem compromesos en els principis d’equi-
tat, igualtat d’oportunitats, compromesos en una educació de qualitat, compromesos 
també en la diversitat del país. És a dir, un servei d’educació de Catalunya que sigui 
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un reflex de la societat, plural, una societat amb una llarga tradició d’iniciativa so-
cial, també en l’àmbit educatiu, el qual n’és i n’ha de continuar sent un dels seus pi-
lars, des de la corresponsabilitat, òbviament; una corresponsabilitat que ens interpel-
la a tots, que ens hem d’exigir totes i tots.

I, per tant, aquesta corresponsabilitat, i anant al significat de la paraula, que sig-
nifica distribució equitativa de responsabilitats..., jo també els convidaria a ser cor-
responsables, corresponsables en resoldre l’infrafinançament endèmic de la Genera-
litat. Vostès tenen claus importants a Madrid. També corresponsabilitat per aprovar 
els nous pressupostos, que millorin el finançament del nostre sistema educatiu. Cor-
responsabilitat també, si em permet la llicència, per presentar mocions amb volun-
tat de consens i de plantejar solucions que siguin reals i possibles. Perquè la corres-
ponsabilitat només s’exerceix des de la responsabilitat, en el seu cas, en el nostre i 
en el de tots els grups que formen part d’aquest hemicicle des de la responsabilitat 
política.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació té la paraula la diputada Sonia Sierra, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días, diputados, diputadas, con-
seller. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de esta moción a la señora 
Niubó, que nos demuestra una vez más cómo el sistema educativo catalán dista mu-
cho de ser ese model d’èxit del que presumen los nacionalistas. De hecho, la moción 
es un recordatorio de todas esas mociones que hemos ido aprobando y que no se 
implementan, porque lo del mandat democràtic del Parlament, para los separatistas, 
pues, es simplemente cuando les viene bien.

Ciudadanos va a dar apoyo a esta moción, y hemos presentado una única en-
mienda, en la que se pide o la dimisión o el cese del señor Bargalló. Porque el señor 
Bargalló la semana pasada le dijo a unos sindicalistas que por él no habría funcio-
narios, y que un tanto por ciento de los funcionarios eran unos apalancados que vi-
vían muy bien. Bueno, en realidad él no dijo «muy bien»; él utilizó una expresión 
bastante vulgar, bastante soez, que yo no voy a repetir en sede parlamentaria. Pero 
lo que es evidente es que no puede estar al frente de una conselleria una persona que 
desprecia así a los funcionarios. Es evidente que no puede estar al frente del Depar-
tamento de Educación una persona que muestra semejante desprecio por su propio 
cuerpo de funcionarios. Y es evidente que no puede estar al frente de la educación 
de Cataluña una persona que utiliza un lenguaje tan vulgar y tan soez para dirigirse 
a los sindicalistas. Que luego tenemos que estar aguantando todo el día que los se-
ñores separatistas nos intenten dar lecciones de buenas maneras y saber estar, pero a 
nosotros no nos engañan porque ya los conocemos y sabemos cuáles son sus mane-
ras cuando se creen que las cámaras no les están grabando.

(Aplaudiments.)
Miren, los funcionarios son servidores públicos, y si los servicios públicos fun-

cionan es porque ellos se dejan la piel para que sea así, y en nombre de Ciudadanos 
quiero mostrar mi agradecimiento a todo el personal sanitario, a todo el personal de 
justicia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en definitiva, a todos los 
funcionarios que trabajan cada día para que este país funcione, y muy especialmente 
para los maestros y los profesores. Los maestros y los profesores llevan años sopor-
tando las consecuencias de los recortes, llevan años trabajando más horas por menos 
dinero, llevan años trabajando en situaciones más complicadas y con menos recur-
sos, y el señor conseller, en lugar de agradecerles su esfuerzo, se dedica a faltarles 
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al respeto y a llamarlos «apalancados». Esto es una ofensa que nosotros no vamos a 
permitir.

Miren, yo prácticamente toda mi vida he trabajado y he estudiado en la escuela 
pública, y estas palabras del señor Bargalló son un insulto a los funcionarios pero es 
un insulto también a la educación pública, porque los funcionarios trabajan en la edu-
cación pública, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a la educación pública, 
agradecimiento por todo lo que me ha dado y que me permite estar hoy aquí, y agra-
decimiento también a todos mis compañeros, a esos profesores de instituto y de uni-
versidad con los que he trabajado y que cada día dan lo mejor de sí. Esos profesores 
de los que he aprendido tanto, porque se aprende mucho de la experiencia de los más 
antiguos y del ímpetu de los más nuevos. Porque eso es lo que yo me he encontrado 
en los centros en los que he trabajado. Yo no me he encontrado a esos apalancados de 
los que habla el señor conseller. De hecho, les aseguro... (Aplaudiments.) Les aseguro 
que es imposible apalancarse en una clase con treinta alumnos de la ESO.

Sin embargo, el Partido Socialista ha preferido pasar por alto esta ofensa a los 
funcionarios y no me ha aceptado la enmienda, una enmienda que, de haber sido 
aceptada, seguramente habría salido aprobada. Pero claro, es que el PSC no le puede 
hacer eso a sus socios separatistas, porque no olvidemos que gobiernan con ellos en 
muchos ayuntamientos, en la Diputación de Barcelona, y ahora además se sientan 
con ellos en ese chiringuito infame que es el Diplocat. (Aplaudiments.) Pero bueno, 
imagino que ya están preparando futuros tripartitos y no me han querido aceptar la 
enmienda.

La verdad es que los señores socialistas están cada día más cómodos con los se-
paratistas y los separatistas cada día más cómodos con los socialistas. Solo hay que 
ver los elogios que les han dedicado el señor Torra y la señora Budó. Que, por cier-
to, si a mí me dedicaran elogios personas tan hispanófobas como el señor Torra y 
la señora Budó, me preocuparía bastante. Y solo hay que ver también que el señor 
Bargalló, el martes, en la Comisión de Educación, en lugar de contestar las pregun-
tas sobre los espías en los patios de los colegios, como era su obligación, se dedicó a 
recomendarnos insistentemente el libro prologado por una alcaldesa socialista.

Desde luego, menudos méritos está haciendo el PSC esta semana, salvando al se-
ñor Torra de una moción de censura (remor de veus) y al señor Bargalló de la dimi-
sión. Lamentamos profundamente que el PSC haya vuelto a hacer de PSC y le haya 
salvado la papeleta al señor Bargalló... (Veus de fons.)

El president

Diputada...

Sonia Sierra Infante

Si no son capaces ni de defender a los funcionarios, poco podemos esperar de 
ustedes.

Muchas gracias.
(Aplaudiments.)

El president

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Subgrup Parla-
mentari de la CUP Crida Constituent, el diputat senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Des de l’escó. Bé, aquesta és una moció que recapitula diver-
ses mocions i propostes de resolució anteriors ja aprovades en aquest Parlament, i a 
propòsit de la qual, però, nosaltres volíem posar també l’accent en sis qüestions que 
ens sembla que aquesta moció no recull, o no recull de forma suficient.

En primer lloc, posar també en el centre les reivindicacions i demandes dels pro-
fessionals i de les professionals de l’educació, que des del nostre punt de vista són 
absolutament justes i absolutament inseparables de la cerca d’una millora en el mo-
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del educatiu. La qualitat de treball dels professionals i de les professionals de l’edu-
cació és absolutament indestriable de la millora del sistema educatiu.

En segon lloc, i en un context de baixada demogràfica, seguir plantejant que, da-
vant d’aquesta davallada demogràfica, la solució no és tancar línies de P3, sinó que 
la solució és disminuir les ràtios. Si disminuïm les ràtios, ens aproparem als estàn-
dards adequats, millorarem la qualitat educativa a les aules i també facilitarem que 
els docents i que les docents puguin desenvolupar millor la seva tasca.

En tercer lloc, una amenaça que ens sembla evident en el marc del Decret de di-
reccions de plantilles i autonomia de centres de liberalització o de mercantilització 
del sistema educatiu públic, per un cantó posant en qüestió la funció pública i per 
una altra banda també amb l’amenaça de privatització de serveis que suposa la llei 
Aragonès.

També volem assenyalar la qüestió de l’ensenyament d’adults. És una qüestió que 
no apareix en aquesta moció, un ensenyament d’adults que corre perill d’extinció i 
que cal reivindicar.

I, per últim, la segregació escolar. Estem en un país amb aproximadament un mi-
lió d’alumnes en el sistema de titularitat pública, però prop de nou-cents mil si sumem 
concertada i privada. Per tant, prou, el miratge que en aquest país el sistema educatiu 
és sobretot de titularitat pública, i això és per definició una maquinària de producció 
de segregació escolar i social de manera estructural. Fins que no revertim aquest siste-
ma i convertim el nostre sistema educatiu en un sistema públic, universal i gratuït ba-
sat fonamentalment en la titularitat pública, la segregació serà inevitable. Per això ens 
abstindrem al punt 9 d’aquesta moció i, en canvi, votarem a favor de la resta.

Gràcies.

El president

Diputat... Gràcies. En nom ara del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula el diputat senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Desde el escaño. Nosotros creemos que esta moción, en tér-
minos generales, es asumible, ya que fundamentalmente busca garantizar los com-
promisos y obligaciones que tiene el Departamento de Educación. Ahora bien, so-
mos conscientes de que en una situación de prórroga presupuestaria, pues, es difícil 
que el Departamento de Educación pueda garantizar estos compromisos y obliga-
ciones que tiene con el sistema educativo. No obstante, compartimos que, efectiva-
mente, se debe corregir la infrafinanciación del sistema, pasando también porque se 
deben priorizar las cuestiones que afectan a la escuela inclusiva, o garantizar tam-
bién, por ejemplo, el servicio de guarderías y ahorrando el coste que los ayunta-
mientos tienen que asumir en esta cuestión, sin olvidarnos tampoco de que, efectiva-
mente, se debe ampliar la oferta de FP o garantizar el servicio de comedor en todos 
los institutos de Cataluña.

Únicamente, no obstante, no compartimos del todo el punto noveno, ya que en-
tendemos que con la excusa de la segregación, pues, pudiera entenderse que, una 
vez más, hay un intento, por parte de la izquierda, de atacar el modelo de escuela 
concertada, y creemos nosotros que la obligación del Departamento de Educación 
es tratar en igualdad tanto a la escuela pública como a la escuela concertada, para 
garantizar el derecho de todos los padres, de todos los padres, a elegir libremente la 
educación de sus hijos, y porque vemos que veladamente el Partido Socialista inten-
ta introducir, con la excusa, insisto, de evitar la segregación en la escuela, la cuestión 
de la escuela concertada, nosotros este punto no lo vamos a apoyar.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de la diputada Esther Niubó de nou per posicio-
nar-se sobre les esmenes.
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Esther Niubó Cidoncha

Bé, gràcies, en general a tots els grups, pel suport a la proposta. Deia el diputat 
Bernat Solé que això s’ha votat moltes vegades. Efectivament, ja ho deia, és que som 
al dia de la marmota. Ho hem votat l’oposició i ho hem aprovat, ho hem aprovat amb 
transacció del Govern, ho hem aprovat de totes maneres; el tema és que no es fa. És 
a dir, moltes paraules i no veiem res. I, efectivament, tenim una pròrroga pressupos-
tària, però és que des del 2012 hem votat uns quants pressupostos, i estem pitjor que 
estàvem el 2010.

Hi ha temes que efectivament tenen a veure amb recursos. Quan tu vols recursos 
per a inclusiva, vol dir recursos i vol dir pressupost, però és que hi ha moltes coses 
que es poden fer sense recursos.

El decret de menjadors, no es podia aprovat, el decret de menjadors? No podíem 
haver aprovat i desplegat la llei de formació professional? No podíem haver comen-
çat a desplegar el decret d’escola inclusiva en el que fa la transferència de centres 
d’educació especial a centres de recursos i de suport a l’ordinària? Hi ha moltes co-
ses que també es podien haver fet sense pressupostos.

Però en tot cas compartim, està clar, la necessitat d’una millora del finançament, 
la necessitat de fer una injecció molt important d’inversió en l’escola pública, per al 
0-3, per a la inclusiva amb recursos, per a temes d’FP, per anar en contra de la se-
gregació.

I també volem reconèixer l’infrafinançament de l’escola concertada. És a dir, si 
volem una escola que no segregui per motius de renda, no volem que les famílies 
aportin quotes desorbitades, vol dir també poder garantir la gratuïtat i vol dir més 
recursos.

En el tema de Ciutadans, nosaltres ja ho vam dir l’altre dia, el reconeixement mà-
xim a la feina que fan els professionals dia a dia de l’educació, els que acaben aguan-
tant el sistema d’educació de les retallades, malgrat la manca de recursos, malgrat 
la càrrega administrativa. Però, ara bé, nosaltres no salvarem... Qui va salvar el Go-
vern o va donar confiança al Govern va ser aquella moció de censura de dilluns, fra-
cassada, una moció fracassada. (Alguns aplaudiments.) I, en tot cas, el senyor Girau-
ta, amb les seves paraules de concòrdia, no són el que més contribueix a determinats 
serveis d’unitat de país. (Alguns aplaudiments.)

Però en tot cas, nosaltres volem posar èmfasi en la corresponsabilitat. Qui com-
pleix amb els objectius de servei públic ha de tenir un finançament; qui no compleix 
amb aquesta corresponsabilitat, doncs, no ha de tenir el finançament.

I, en tot cas, dir als grups que m’ha fet un exemple de responsabilitat, que exigien 
al Grup Socialista aquesta responsabilitat, no tinguin dubtes.

El president

Diputada...

Esther Niubó Cidoncha

Si haguessin vostès votat els pressupostos de l’Estat, segurament no seríem on 
som, però no tinguin dubtes que tindrem un govern progressista i veuran vostès...

El president

Diputada, se li ha acabat el temps.

Esther Niubó Cidoncha

...en quin costat estan. (Alguns aplaudiments.)
Moltes gràcies.

El president

Gràcies.
(Aplaudiments.)
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Susanna Segovia Sánchez

Per demanar votació separada del punt 9, si us plau.

El president

Perdó. Del punt 9.

Susanna Segovia Sánchez

Nou.

El president

Alguna petició de votació separada més?
Sí, senyora Caula?

Anna Caula i Paretas

Per demanar votació separada dels punts 1, 3, 4 i 8, que per a nosaltres es po-
drien votar conjuntament.

El president

Molt bé. Sí, senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

Per demanar votació separada del punt 9.

El president

Nou, sí, ja l’havien demanat. Per tant, votarem el 9 per una banda, els punts 1, 3, 
4 i 8 de l’altra, i la resta de la moció. Sí? Molt bé.

Comencem, doncs, votant els punts 1, 3, 4 i 8, en bloc. Repeteixo: 1, 3, 4 i 8, en 
bloc.

Comença la votació.
Els punts 1, 3, 4 i 8 han estat aprovats per 68 vots a favor, cap en contra i 63 abs-

tencions.
Votem ara el punt número 9.
Comença la votació.
El punt número 9 ha estat aprovat per 116 vots a favor, cap en contra i 15 absten-

cions.
I votem ara la resta de la moció.
Comença la votació.
La resta de la moció ha estat aprovada per unanimitat, això és, 131 a favor, cap 

en contra i cap abstenció.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments malsans

302-00138/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans, 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per exposar-la, té 
la paraula la diputada senyora Marta Ribas.

(Remor de veus.)

Marta Ribas Frías

Consellera...

El president

Esperi’s, diputada, esperi’s que acabin de sortir els diputats i les diputades.
Quan vulgui.
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Marta Ribas Frías

Consellera, diputats, diputades, les evidències científiques són inqüestionables: 
l’alimentació insana ja és la primera causa de malaltia i de pèrdua de qualitat de vida 
al món i també a casa nostra. L’alimentació ens emmalalteix i cada vegada més, per-
què els darrers vint anys ha canviat la nostra dieta. Ara el 70 per cent del que con-
sumim és processat. I bona part d’aquests processats, d’aquests aliments processats, 
sobrecarreguen el nostre cos de sucres, sals i greixos saturats.

Patim una veritable epidèmia de l’obesitat i del sobrepès i de malalties associades 
i això afecta, especialment, a les famílies amb menys renda. (Pausa. Veus de fons.) 
Ho faig per veure si així callen...

El vicepresident primer

Silenci...

Marta Ribas Frías

Per què? Per factors múltiples: un de clau, el preu dels aliments. L’altre dia, era la 
consellera de Salut basca que, anunciant un programa d’abordatge d’aquest proble-
ma, preguntava: com pot ser que sigui més barat berenar un dònut que una poma? 
Jo, a la interpel·lació, al juliol, a la consellera, els posava un altre exemple: com pot 
ser que costi el mateix berenar un Kit Kat que un iogurt natural de La Fageda? I afe-
gia: com pot ser que tinguin el mateix tipus d’IVA, aquests dos productes? De tot 
això, va aquesta moció.

De traslladar propostes vehiculables a Catalunya, traslladar aquelles propostes 
que l’OMS ens ha fet, durant molts anys, que és introduir mesures efectives, tant de 
salut pública, com fiscals, i també de regulació del mercat de la publicitat, de l’accés 
als productes sans i als productes que ens emmalalteixen i de com, amb tot això, po-
dem influir en el patró de compra i de consum de la població. No és un problema de 
responsabilitat individual, exclusivament, no ens cansarem de dir-ho. Quan la butxa-
ca és buida, no hi ha llibertat individual que valgui.

En aquest sentit, va aquesta moció, en l’abordatge complet de tots els factors que 
afecten a com ens alimentem de forma malsana, la població, actualment. No només 
es tracta de mantenir l’impost de les begudes ensucrades envasades, que ja tenim a 
Catalunya, ahir el revalidàvem amb un decret llei; sinó d’incrementar-lo. Però a més, 
també de ser conscients, això només és una petita part d’aquests productes proces-
sats que porten excés de sucre o que porten excessos de sal, de greixos saturats. 

Per tant, cal abordar el problema de forma completa, també en la vessant fiscal: 
begudes ensucrades només són una part; ens cal, també, abordar impostos similars 
en la resta de productes que ens estan emmalaltint, i instar l’Estat que jugui també 
amb l’IVA, en aquest sentit; mesures reguladores del mercat i de la publicitat; pro-
hibir l’accés al menjar que emmalalteix, almenys, allà on podem fer-ho, que són els 
espais públics; facilitar l’accés i el preu al menjar sa; polítiques de salut pública més 
contundents i continuades i usar també l’escola com a espai d’educació en hàbits sa-
ludables. Són mesures, moltes d’elles, a dur a terme a partir d’un perfil nutricional 
propi de què és sa i què no és sa, que instem el Govern que elabori i que deixi d’es-
perar que ho facin altres. No volem sobirania? Doncs, exercim-la; aquestes coses és 
exercir també sobirania.

I permetin-me un petit incís, respecte a les begudes energètiques. Segons l’OMS, 
un 68 per cent dels adolescents i un 18 per cent d’infants menors de deu anys, consu-
meixen aquests tipus de begudes i els metges, adverteixen, tenen conseqüències im-
portants negatives per a la salut. Tot plegat, és un repte, però sobretot, una necessitat 
i per què no? una oportunitat. Capgirar de nou els usos i la dieta cap a una alimenta-
ció més sana també és una oportunitat per apostar per una política alimentària més 
sostenible. Promoure productes frescos, ecològics i de proximitat també té efectes 
en la petjada ecològica, en un moment clau d’emergència climàtica al planeta.
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Barcelona serà seu de la cimera mundial sobre l’alimentació sostenible, d’aquí a 
dos anys. Voldríem un govern català que actués alineat també en aquest sentit. No-
saltres ho tenim clar, en aquest àmbit, el debat és quin és el bé major a protegir? I és 
la salut de la població i també és la salut del planeta. 

Per tant, aquesta moció són mesures concretes, mesures aplicables, però que van 
amb aquest objectiu gran, de repte i d’oportunitat. Primem els interessos de la majo-
ria o seguim permetent els beneficis de només uns quants?

(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. Ara, a continuació, per defensar les esmenes presentades, té la 
paraula en primer lloc la diputada Assumpta Escarp, del Grup del PSC i Units per 
Avançar.

Assumpta Escarp Gibert

President, vicepresident, diputats, estem davant d’una moció completa, llarga 
–com ja ho era la que havíem aprovat–, perquè manifesta la preocupació, però so-
bretot l’evidència científica de la importància del que mengem. Una importància que 
està cada cop més present a les nostres vides: ho deia la diputada, l’alimentació mal-
sana està darrere de les principals malalties que ens afecten com a societat: la diabe-
tis tipus 2, cardiovasculars, set tipus de càncer, l’obesitat... I a més, la referència –jo 
crec, molt encertada– sobre l’obesitat i el sobrepès dels infants de Catalunya. 

Deia que la moció és llarga i complexa, com ho va ser la presentada fa més d’un 
any. Respon al principi –una mica– de salut a totes les polítiques, però, sobretot, res-
pon a una voluntat d’abastar tot allò que ho pugui facilitar. El que passa, que també 
ens trobem amb incompliments, perquè fa un any vam aprovar una moció de la qual 
hi ha moltes coses que no han estat complertes. O ara, recentment, en el debat de 
política general vam aprovar, doncs, l’increment de dos dies més de fruita a l’esco-
la, o vam aprovar que a la Llei de contractes del sector públic s’incorpori tot el tema 
d’alimentació saludable.

El que cal també és –i aquí crec que el Govern té la gran responsabilitat– que les 
mocions que s’aproven –perquè n’hem aprovat diverses sobre aquest tema– es com-
pleixin. Perquè està clar que la millor eina de salut és la prevenció i la promoció, i és 
evident que si gastem un euro en prevenció, possiblement ens n’estalviarem tres en 
atenció. I per tant, això és el que...

Hi ha un altre tema, que és, no sempre triem el que mengem. I, per tant, jo crec 
que a la presentació, a la interpel·lació, es va dir: hi ha un clar biaix de gènere també, 
i de classe sobretot, quan parlem de pobresa i de què és el que es menja, no? I, per 
tant, aquest 28 per cent d’infants en risc de pobresa tenen un nivell d’alimentació 
molt deficient. El que triem per menjar, per tant, no respon sempre a qüestions es-
tructurals, sinó claríssimament a un tema també de biaix de classe. Entre una dieta 
sana i una dieta malsana, hi pot haver una diferència de quasi dos euros persona/dia; 
per tant, una vegada més, el codi postal pesa més que el codi genètic.

Deia la diputada –i jo també– que a la moció es plantegen moltes coses i també 
es plantegen mesures de política fiscal. Miri, jo reprendré les paraules que ahir la 
diputada Romero deia, en aquest faristol, al voltant de mesures de política fiscal per 
gravar l’excés de sucre, l’excés de sodi, de cafeïna i de greixos saturats. Hi estem ab-
solutament d’acord, però el que està clar és que quan parlem d’impostos, quan par-
lem de gravar, s’ha de saber què és el que anem a gravar, perquè les mesures siguin 
realment efectives. No sabem encara quin és l’impacte a Catalunya, entre altres co-
ses, perquè l’impost estava tan mal fet, que no hi va haver manera de poder saber-ne 
la seva efectivitat.

Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquests punts, bàsicament, perquè creiem 
que no hi ha claredat en el que s’exposa i, bàsicament, perquè creiem que per fer-ho 
efectiu de veritat, calen molts més acords, cal molta més transversalitat, de manera 
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que puguem fer que es redueixi de veritat..., que a la fabricació d’aquests aliments 
es redueixi bàsicament..., perquè estem parlant de les reduccions dels sucres, el sodi, 
la cafeïna i els greixos saturats. És que, si no, ens trobarem que acabarem gravant 
l’oli d’oliva. Per tant, mirem exactament què és el que estem fent. Jo, senyora Ribas, 
no em puc estar de dir-li el perquè de la nostra posició en aquest punt; també el que 
ahir deia la diputada Romero, bàsicament, perquè no cal que adjectivi «de dretes» 
el que és rigor, i crec que les coses s’han de poder separar i dir amb tota la claredat. 
(Alguns aplaudiments.)

Per altra banda, donarem suport a totes les mesures de les begudes energètiques 
–absolutament d’acord–; al control de publicitat i etiquetatge; a les campanyes... 
I acabar, d’una vegada, amb les campanyes amables, perquè les campanyes amables 
no serveixen de res. Si no, fixin-se vostès que en els accidents de trànsit fem cada 
vegada campanyes més dures. Només aquestes són capaces de fer entendre a tots 
plegats amb el que ens enfrontem. Per tant, lluitem contra l’amabilitat i diguem les 
coses pel seu nom.

I intentem fer uns perfils nutricionals propis. Ja sé que estem pendents de que 
Europa... –i ara no em prenguin per antieuropeista, que no és el cas, ni molt menys– 
però crec que tenim possibilitats de fer, des d’aquí, alguna cosa; encara que sigui 
avançant-nos una miqueta al que s’està plantejant. Perquè si no disposem d’uns per-
fils nutricionals propis, basats en la dieta mediterrània i amb el que entenem per ali-
ments sans, difícilment, doncs, podem portar a l’escola i a altres llocs tots aquests 
principis.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari Republicà i té 
la paraula la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, vicepresident. Consellera, diputades, començo agraint-los, als comuns, 
que posin damunt la taula novament aquest tema. El vau discutir –ho ha puntualitzat 
la diputada Escarp–, però crec que és bo que, a més a més, coincidint que ahir es va 
parlar de l’èxit de l’impost que ja hi ha a les begudes ensucrades, puguem seguir tre-
ballant en aquesta línia.

Com que ahir el vicepresident contextualitzava a quanta gent afecta –la conse-
llera de Salut també n’ha parlat i les persones que m’han precedit, també–, crec que 
hem de quedar-nos amb la idea que estem davant d’una pandèmia, que és l’obesitat, 
i que, a més a més, afecta aquestes persones socioeconòmicament més vulnerables.

Passo a definir els tres eixos sobre els que nosaltres creiem que cal pivotar aques-
ta campanya: el primer és el de la promoció de la salut i aquest el compartim amb 
tots els grups. I per tant, tots aquells punts que parlen de campanyes informatives... 
–i de fet, ara la diputada Escarp parlava que siguin un punt més agressives–, que les 
campanyes de publicitat, les campanyes a les escoles i tots els punts que hi ha i tam-
bé el tema de l’etiquetatge, sent conscients que cal aquest desplegament del Nutris-
core a nivell europeu, tindran el nostre suport.

I, en tant que ens creiem la part de prevenció, creiem que no és el moment de 
prohibir aquests aliments en llocs en concret, sinó que el que cal és empoderar la 
gent i que, realment, en faci un ús responsable, en tota aquesta promoció de la salut 
que ens toca. 

El segon gran eix, per nosaltres, son aquestes noves figures impositives, i en aquest 
sentit, malgrat que no compartim la redacció del redactat ni com està feta perquè 
l’impost –i ho sap la diputada, que hem tingut ocasió de discutir-ho– no és sobre les 
begudes ensucrades, sinó que és sobre la quantitat de sucre. Compartim la recoma-
nació de l’OMS, que cal anar caminant cap aquí. I de fet, els poso un exemple pràc-
tic: si aneu al supermercat i compreu una botella de dos litres d’una marca blanca 
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de beguda ensucrada, preu vuitanta-quatre cèntims –ahir a la tarda–; impost: setze 
cèntims, amb l’impost de begudes ensucrades. Per tant, aquí ja estaríem parlant d’un 
23,5 per cent d’aquest impost sobre el sucre. En canvi, si agafem una botella que no 
sigui de marca blanca, que sigui d’una marca més coneguda i per tant, també més 
cara, 1,52, l’impost segueix sent de setze cèntims, perquè és sobre la concentració de 
sucre, però en aquest cas, és l’11,7 per cent. Per tant, en alguns casos ja estem arri-
bant a aquest 20 per cent. I el que cal és que vegem el global de la situació.

Mirin, ahir hi havia un diputat del PP, que feia no sé si una broma... i deia: «No 
sé si els que ens hem d’aprimar som les persones o les empreses.» Això no és una 
croada contra les empreses, malgrat que alguns ho vulguin dibuixar així. Això, de 
fet... –li posaré dos exemples, també en aquest cas–, hi ha hagut empreses que, degut 
a això –i ho discutíem amb la diputada Ribas–, el que han fet és abaixar la concen-
tració de sucre de les seves begudes. Si volen, malintencionadament, pensin que ho 
fan per no pagar tants impostos, poden creure-ho així, o poden creure que aquestes 
empreses també tenen una responsabilitat social corporativa, i volen adaptar-s’hi. 
Sigui com sigui, els seus interessos, els del Govern, crec que ahir els va definir el vi-
cepresident i estan molt clars, i són la salut de les persones. 

Per tant, donarem suport a aquest, igual que als canvis de l’IVA. Òbviament, 
aquests exemples que posava, del dònut i la poma, fa que..., no pot ser que valguin el 
mateix, i, en això, hi hem d’intervenir. I malauradament, no ens hem posat d’acord 
amb la redacció, amb els tempos, amb la realitat de com podem gravar també..., amb 
aquests impostos la bollería industrial, les begudes energètiques.

Crec que estem en la línia i que hi hem de treballar, perquè, òbviament, és el 
futur que se’ns dibuixa al davant, però cal que treballem més l’evidència científica. 
I que també, per tot el que es va dir ahir, siguem conscients dels tempos que suposa 
generar un nou impost. 

I finalment, la tercera –i crec que aquesta dona suport a les altres dos, sobretot a 
la primera, sobretot a la promoció de la salut– és que parlem de la coordinació entre 
administracions. I els poso dos exemples ràpids: el primer, són uns alumnes de Sant 
Celoni –que crec que han escrit a tots els grups, a tots els diputats de la Comissió de 
Salut–, que em van venir fa pocs dies a veure i que em parlaven de la seva experièn-
cia amb les begudes energètiques, i com ells, reduint-les, han reduït..., no només la 
salut, sinó l’atenció a classe, i tot el treball que han fet, un treball que es diu «Prote-
gim el nostre cervell, protegim el nostre cos, protegim la nostra vida». Per tant, com 
també la joventut ens encamina cap aquí.

I l’altre és al meu territori, i els ho explico. A Lleida, hi ha més d’onze adminis-
tracions o entitats que ara mateix estan abordant aquest tema –la Paeria, la Diputa-
ció, la Universitat de Lleida, l’INEF de Lleida, moltes, moltes, moltes, i els diferents 
departaments del Govern–, i a totes elles jo el que els demano..., no és l’esmena del 
PSC, a la que no donarem suport, on, per cert, té gràcia (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) que vostès parlin –i amb això acabo, 
vicepresident– de fer un fons extraordinari als pressupostos; el que hem de fer és que 
aquests diners que ja hi ha, perquè n’hi ha molts, es facin i s’utilitzin de forma efi-
cient i coordinadament, i no anar posant més bolets a més llocs.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula el diputat Josep Riera, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Senyora Ribas, estem d’acord amb el plantejament general i 
agraïm que avui en puguem parlar. Però això no es tracta d’un concurs de veure qui 
va més lluny i més de pressa; des del nostre punt de vista, es tracta de com anem cap 
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a objectius que són o haurien de ser fàcils de compartir, o sigui, combatre els ali-
ments malsans i avançar cap a una alimentació més saludable i per a tothom.

Té una part de raó amb la pressa, senyora Ribas, perquè és veritat que aquest Par-
lament ja fa temps que es va comprometre a instar el Govern a avançar en la direc-
ció en què ens planteja avui amb aquesta moció, però en els últims temps en aquest 
país han passat i estan passant coses extraordinàries que tots sabem, i la situació en 
moltes qüestions, com ara aquesta, és la que és: s’han fet passos, però encara no su-
ficients..., però els farem.

Faig un parèntesi. Ahir ja vam veure, en la convalidació del Decret sobre l’im-
post de les begudes ensucrades –una qüestió plenament relacionada amb la d’avui–, 
que segurament la pressa ha donat l’oportunitat als que s’oposen al fons d’aquest im-
post d’impedir-ne l’efectivitat com tots els que hi estem a favor voldríem. Ho va ex-
plicar molt bé el vicepresident Aragonès.

Però té raó, hem d’avançar perquè una alimentació saludable té beneficis de mol-
tes menes en la població. I no m’estendré en les consideracions dels principals orga-
nismes que així ho assenyalen, començant per l’Organització Mundial de la Salut, 
no m’hi estendré, perquè ja ho vam fer ahir i en les intervencions d’avui també s’ha 
fet.

Nosaltres ens creiem aquestes evidències, evidentment, les d’aquests organismes, 
i les enquestes de salut, i per això estem d’acord que cal aprofundir en la línia de 
promoure una alimentació més saludable, també amb mesures fiscals, com és aquest 
impost sobre les begudes ensucrades que es va aprovar el 2017, encara sense una re-
solució judicial definitiva, però sí que amb molt bons resultats en la seva aplicació, 
amb indicadors que ens diuen que el consum d’aquest tipus de beguda s’ha reduït un 
22 per cent.

Continuem avançant, doncs, en aquest terreny, com proposa la seva moció, però 
fem-ho bé, perquè fer-ho bé a vegades és la millor manera d’anar de pressa. En 
aquest sentit, anaven les nostres esmenes, les dels grups que donem suport al Go-
vern, a la moció que estem debatent. Posem, posàvem realisme a les propostes; en 
cap cas hi havia un no rotund a res. Les nostres esmenes eren per posar sobre la tau-
la les dificultats de les quals ja som conscients per tirar endavant de manera imme-
diata tot el ventall de mesures que es proposen a la moció, com diuen en el meu po-
ble, per no posar el carro davant dels matxos.

D’aquí han vingut les nostres discrepàncies, poques i que lamentablement faran 
que finalment votem no o ens abstinguem en alguns punts o subpunts de la moció.

En l’apartat 1, la discrepància és en si ja s’han fet tots els passos previs necessaris 
per crear aquests nous impostos. Nosaltres creiem que encara no, que en calen més, 
i ho deia també la diputada Escarp. Per això, votarem no en els subpunts b i c i ens 
abstindrem en el subpunt a, perquè també, com ha explicat la diputada Espigares, 
en alguns casos, amb l’impost actual, ja s’arriba en aquesta..., i se supera fins i tot 
la barrera del 20 per cent. Però, ja l’hi he dit i l’hi repeteixo, en cap cas és per una 
qüestió de fons.

Tampoc votarem a favor de l’apartat b del punt 3, perquè entre altres raons es fa 
ingerència en l’autonomia universitària, i per això en aquest subpunt també ens abs-
tindrem.

I tampoc votarem a favor del nou punt 11, perquè hi veiem una càrrega pressu-
postària no prevista a la qual el Govern no es pot comprometre en aquests moments. 

Votarem a favor de la resta del text, perquè finalment hem pogut transaccionar 
els punts 4, 5, 6 i 7, amb relació a la pressa que li parlava abans, i perquè s’ha accep-
tat la nostra esmena en el punt 8.

En definitiva, avancem en la millora de la salut alimentària de la població, amb 
els impostos que siguin possibles i efectius, amb millores en l’IVA per als aliments 
saludables, amb bones campanyes informatives, amb nous perfils nutricionals rea-
listes i que puguin ser eficients, amb millores en l’etiquetatge a partir de sistemes 
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reconeguts, i sobretot sobretot amb la promoció de l’alimentació saludable i l’ús de 
productes sans i de proximitat, començant, evidentment, des dels menjadors esco-
lars. Avancem, però fem-ho bé.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé. Gràcies, vicepresident. Consellera, conseller, diputades i diputats, per Ciuta-
dans la promoció de la salut, la prevenció, la bona alimentació és una de les nostres 
grans prioritats sanitàries. Per això ens diferenciem en la presentació de les nostres 
esmenes; les diferències entre les nostres propostes i les propostes que avui ens por-
ten en aquest Parlament.

Presentar la primera esmena, que és situant al punt número 1 de qualsevol moció 
sanitària d’aquest tema un redactat com el que nosaltres us proposàvem: «El Parla-
ment de Catalunya reconeix que cal abordar el sedentarisme, l’obesitat i la malnutri-
ció com un problema social sanitari. Per això cal promoure els hàbits d’alimentació 
saludable i de l’exercici, seguint les recomanacions de l’OMS, fent una bona pro-
moció de la salut en totes les polítiques, incloent-hi la igualtat d’oportunitats amb 
independència de sexe, edat, ingressos, educació, origen ètnic o discapacitat. I, en 
conseqüència, eliminar les barreres i limitacions existents, fent promoció educativa 
d’alimentació saludable.»

Però vostès no han volgut situar aquest text, aquest redactat, aquesta intencio-
nalitat, al punt 1 de la seva moció, perquè amb aquesta moció hem pogut veure les 
prioritats de les seves polítiques, que, per cert, coincideixen bastant amb les políti-
ques del Govern. Perquè, en la seva moció, el primer punt seu és apujar impostos i 
crear taxes, igual que les del Govern, quan demanen nous impostos a les begudes 
amb cafeïna o amb excés de sodi; per tant, coincideixen. I, de fet, coincideixen..., 
perquè ahir vam veure com una mesura, doncs, sanitària, la va defensar el conseller 
d’Economia. Bé, és difícil defensar que això no és una mesura econòmica quan qui 
la defensa és qui ho fa. Perquè a Salut, consellera, li importen aquestes coses, oi?

Bé, per tant, situem les coses com són. Vostès venen aquí a parlar d’impostos. I la 
primera pregunta que ens fem és: «Han estat eficaços aquestos impostos?» Doncs la 
realitat és que no ho sabem. I no ho sabem perquè hem llegit amb summa atenció l’in-
forme realitzat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques titulat «Ava-
luació econòmica de l’impost sobre begudes ensucrades envasades». Aquest és l’in-
forme del Govern; ho repeteixo: «Avaluació econòmica de l’impost» –«econòmica».

I en resum..., i per això hem fet aquesta esmena, perquè l’informe, doncs, reco-
mana analitzar amb dades observacionals tipus enquesta, com per exemple fa l’ES-
CA, però això no s’ha fet i no s’ha incorporat, així com demanem estudis qualitatius 
rigorosos sobre aquest efecte de l’impost per tal de generar informació sobre la vali-
desa dels supòsits adoptats en el model amb relació a aquest impost i així poder con-
firmar o refutar la relació de benefici de l’impost en l’impacte en salut.

I, a més a més, una altra reflexió, com feia ahir el nostre company; el que recap-
ten, almenys, ho podien destinar a fer promoció de la salut i a bones campanyes in-
formatives. Si aquesta és la prioritat, aquestes haurien de ser les seves accions, però 
no ho són.

I, per tant, afegeixo una altra reflexió econòmica: a les comunitats, per cert, on 
no han augmentat els impostos a aquestes begudes també ha disminuït el consum 
de begudes ensucrades en favor de les light o zero, perquè, per sort, la bona feina de 
molta gent..., també succeeix, igual que està succeint amb el tabac i l’alcohol, grà-
cies a la bona feina dels professionals.
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En definitiva, Ciutadans proposa..., volem una societat que reconegui el seden-
tarisme, l’obesitat i la malnutrició com un problema de primer ordre, on situar la 
prevenció i la promoció de la salut en totes les polítiques, la igualtat d’oportunitats i 
l’eliminació de barreres per fer possibles les solucions.

Les mesures sanitàries per millorar-les cal avaluar-les, no solament recaptant 
diners, perquè les mesures sanitàries han de ser transversals, i implicar també a la 
indústria alimentària per fer-ho, perquè volem una aposta ferma i clara per un con-
sum amb menys sucres i greixos, menys aliments ultraprocessats, menys plàstics a 
les dietes.

Volem escoles, també, amb més productes de proximitat, ecològics, amb ali-
ments més sans, sense pesticides i antibiòtics.

Diputades i diputats, vicepresident, per acabar, per aconseguir tot això volem més 
campanyes informatives sobre els hàbits saludables, amb un millor etiquetatge, traient 
la mala alimentació també dels espais publicitaris públics i amb criteris d’experts.

Diputades i consellera, diputades i diputats, no oblidem els trastorns alimentaris 
i el descans nocturn; cal disminuir el consum de sucres, greixos, alcohol i tabac. És 
important, és imprescindible i és prioritari.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació, en el torn per fixar posició, té la paraula en pri-
mer lloc la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup de la CUP - Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia, diputats, diputades. Des d’aquí l’escó, per posicionar-nos amb relació a 
la moció del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Nosaltres hi dona-
rem suport; és un bon plantejament.

Sí que volem manifestar que és indispensable, per descomptat, la sensibilització, 
l’educació i tot allò que puguem fer per canviar el paradigma, però és també evident, 
i en la moció també s’hi reflecteix, la realitat irracional del lliure mercat, la reali-
tat irracional d’aquest capitalisme que fa que ens trobem en una paradoxa increï-
ble, no?, que aquells productes més sans, aquells productes més adequats per a una 
bona salut i per a una vida llarga siguin els més inaccessibles. De fet, així funciona 
el mercat, oi?

De fet, també volíem afegir que estem d’acord amb el que plantejava el PSC, 
però amb un matís important: del que estem parlant no és d’un biaix de classe, sinó 
que estem parlant d’una qüestió fonamental de classe, i que, per tant, en l’accés a una 
vida sana, en l’accés, en definitiva, en tots els àmbits, a una vida digna, no sigui un 
impediment la qüestió de classe i que, per tant, no sigui una barrera.

Ho sabem, l’esperança de vida a la mateixa ciutat de Barcelona pot arribar a te-
nir una diferència d’onze anys amb relació a quin barri es visqui o es neixi. Per tant, 
aquesta realitat també està travessada..., quan parlem d’accessibilitat als aliments, 
als aliments sans i per tant a tenir una bona dieta.

Per tant, estem d’acord amb el plantejament que s’hi fa, però no oblidem què és 
allò que travessa la situació que pot portar a aquests onze anys de diferència..., entre 
viure o néixer en un barri concret o en un altre.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. Finalment, és el torn del diputat Daniel Serrano, del Subgrup 
del Partit Popular.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Desde el escaño. Nosotros como marco conceptual pode-
mos compartir que la obligación de la Administración pública es promover hábitos 
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de alimentación saludables. En esto podemos estar de acuerdo. El debate radica en 
cómo lo hacemos. Y nosotros no compartimos que aumentar la presión fiscal, pues, 
sea el camino adecuado. Ya en su momento no estuvimos de acuerdo con la crea-
ción de un impuesto en ese sentido y tampoco lo estamos ahora en que ese impuesto 
se incremente o que se creen mayores tasas al efecto. Primero, porque perjudica a 
los consumidores que sí que hacen del consumo de estas bebidas, pues, un consumo 
responsable. Y, segundo, también porque perjudica a una industria muy importante, 
que crea muchísimos puestos de trabajo. Por tanto, entendemos que el camino es la 
pedagogía, la concienciación, la involucración de la industria en, efectivamente, pro-
mover también hábitos de consumo saludable, pero creemos que el incremento de la 
presión fiscal no es el camino, porque, insistimos, perjudica, por un lado, a los con-
sumidores responsables y, por el otro, perjudica a una industria que entendemos que 
es importante porque crea muchos puestos de trabajo.

Gracias.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes, la diputada del 
grup proposant senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Mirin, no és pressa, és necessitat. I, de fet, aquesta moció és molt semblant a 
una que ja es va aprovar en aquest Ple fa dos anys i mig –dos anys i mig–, el que 
vol dir que moltes de les mesures que incloem en aquesta moció són incompliments 
d’una moció aprovada en aquest Ple fa dos anys i mig. No és pressa, és necessitat i és 
reclamar al Govern que faci allò que el Parlament li diu que ha de fer.

I sí, els impostos és una pota important, no l’única, però és una pota important 
del que cal fer, no per un objectiu recaptatori, sinó per un objectiu de que precisa-
ment ajudem, impulsem, empenyem la indústria a baixar, per exemple, els sucres en 
les begudes envasades. I els ingressos, mentrestant, tampoc van malament, perquè 
sí, també posem mesures que comporten despesa, com, per exemple, que el progra-
ma «Fruita a les escoles» s’estengui també als instituts, o, per exemple, que hi hagi 
suport als ajuntaments per poder posar aliments frescos en els bancs d’aliments o 
en les ajudes socials. Els ingressos també van bé per poder fer despesa en polítiques 
públiques de salut.

Escoltin, els lobbys no ens ho posaran fàcil i els de la indústria alimentària està 
clar que són uns dels principals del món. Legítimament, ells defensen els seus inte-
ressos i els seus guanys. Políticament, ho fan per veu del Partit Popular i de Ciuta-
dans, que avui ens han traslladat exactament els mateixos arguments que fa dos dies 
en una reunió em feien la patronal de les begudes, de refrescos, i, per tant, els que 
paguen l’impost de les begudes ensucrades. Calcats, els mateixos arguments. Vostès 
ja sabem a qui responen: IBEX 35, grans empreses, interessos d’uns quants, benefi-
cis d’uns pocs i no pas interessos de la majoria.

Aquesta moció va just del contrari. Si la indústria alimentària ens ha capgirat la 
dieta en una generació, amb les conseqüències en la salut de la població i en la des-
pesa sanitària que això ha comportat, per què no hem de fer polítiques públiques 
perquè des dels governs tornem a capgirar-ho, però a la inversa.

El president

Gràcies, diputada. 
Hem cridat a votació.
(Alguns aplaudiments.)
Mentrestant, aprofito per preguntar si hi han peticions de votació separada. Sí, 

senyora Caula...

Fascicle segon
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Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Per un costat, el punt 1.b i 1.c, que es podrien votar conjunta-
ment; per l’altre, l’1.a i el 3.b també conjuntament, i el punt 11.

El president

I el punt, perdó?

Anna Caula i Paretas

Onze.

El president

Onze, d’acord. Alguna petició més? Sí, senyora Bravo...

Marina Bravo Sobrino

Bueno, el punto 1 y el punto 2, que sí se podrían votar conjuntamente, pero no...

El president

No.

Marina Bravo Sobrino

Completos.

El president

Sí, farem el punt 1.a, d’una banda, 1.b, de l’altra, 1.c, i després el punt 2. Sí? 
(Pausa.)

Per tant, senyora Granados i senyora Bravo, escoltin, farem els subpunts del punt 
1, tots per separat, així incloem les seves peticions, eh? Molt bé.

(Veus de fons.)
Sí, sí, i a banda els que vostè ja m’ha dit, senyora Caula. Després, el 2 per una al-

tra banda, el 3.b per l’altra i el punt 11, eh?
Molt bé. Comencem, doncs, votant els subpunts del punt 1. Votem, primer, el 

punt 1.a, entenc, eh? –1.a.
Comença la votació.
El punt 1.a ha estat aprovat per 12 vots a favor, 3 en contra i 117 abstencions.
Passem ara a votar el punt 1.b.
Comença la votació.
El punt 1.b ha estat rebutjat per 12 vots a favor, 67 en contra i 53 abstencions.
I passem ara a votar el punt 1.c.
Comença la votació.
El punt 1.c ha estat rebutjat per 12 vots a favor, 66 en contra i 53 abstencions.
Votem ara el punt número 2, el segon punt.
Comença la votació.
El punt número 2 ha estat aprovat per 76 vots a favor, 3 en contra i 53 absten-

cions.
Votem ara el punt 3.b.
Comença la votació.
El punt 3.b ha estat aprovat per 68 vots a favor, cap en contra i 64 abstencions.
Votem ara el punt 11.
Comença la votació.
El punt 11 ha estat aprovat per 68 vots a favor, 63 en contra i 1 abstenció.
I si no m’he deixat cap petició de votació separada més, votem el conjunt de la 

moció restant.
Comença la votació.
La resta de la moció ha estat aprovada per unanimitat, això és, 132 vots a favor, 

cap en contra i cap abstenció.
No hi ha més punts previstos per a aquest matí. Per tant, suspenem la sessió fins 

a les tres de la tarda.
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La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i quatre minuts i es reprèn a les tres de la 

tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres 

de la Mesa, la qual és assistida pel secretari general i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del 

Govern i conseller d’Economia i Hisenda i els consellers d’Acció Exterior, Relacions Institu-

cionals i Transparència, d’Interior, de Territori i Sostenibilitat i de Polítiques Digitals i Admi-

nistració Pública.

El president

Bona tarda, diputats, diputades. Vagin seient als seus escons, si us plau.
Seguim amb l’ordre del dia. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral en el sector públic

302-00139/12

El dissetè punt és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pre-
carietat laboral en el sector públic, moció presentada pel Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Per exposar-la, té la paraula el 
diputat senyor Vidal Aragonés. Quan vulgui.

Vidal Aragonés Chicharro

Bona tarda a tots i totes. Quan presentàvem la interpel·lació que dona origen a la 
present moció, volíem deixar molt clara la caracterització que nosaltres fèiem del 
sector públic català. Caracterització que passa per veure com la precarietat laboral 
s’està generalitzant i sobretot, situàvem dos, tres focus. Un primer, el que fa refe-
rència a la pèrdua de drets; un segon, el que fa referència –per una altra banda– a la 
temporalitat en la feina, en el treball, i un tercer, a la falta de mitjans des d’un punt 
de vista humà i material.

Aquestes eren les tres realitats que nosaltres plantejàvem i fèiem una denún-
cia absolutament radical i contundent a la inacció del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Dit això, la present moció hem volgut que tingués una altra naturalesa; 
que tingués una naturalesa, per una altra banda, que aquelles mesures que nosaltres 
plantegem en aquesta moció, un total de setze, es puguin transformar demà mateix 
en una realitat que pugui canviar el dia a dia dels treballadors i les treballadores del 
sector públic. Allò que, des de la CUP, diríem que és de mínims, no és un exerci-
ci del nostre programa, que és revolucionari i de canvi i de transformació absoluta 
d’aquesta societat, però sí que ens servirà per donar respostes als treballadors i les 
treballadores del sector públic.

Primer àmbit en el qual plantegem intervenció en aquesta moció: el que fa refe-
rència a la recuperació de drets. I per tant, tenim alguns treballadors i algunes tre-
balladores que encara no han vist recuperat el 5 per cent de les seves retribucions, i 
estem fent referència, per exemple, al sector de la salut –ara mateix ens acompanyen 
en aquest Ple, alguns treballadors i treballadores, que estan patint encara aquesta 
realitat–; també les pagues extres, que diem: ja n’hi ha prou; amb efecte l’1 de gener 
de 2020, s’han de recuperar totes les pagues extres.

Pel que fa a la temporalitat, plantegem diferents mesures. La primera de les me-
sures que plantegem, de la temporalitat, és la necessitat de que avancem en dues eta-
pes –i aquí hem arribat a una transacció amb el grup socialista i amb el grup dels 
comuns–, perquè el 31 de desembre del 2020 ja es posin a caminar totes les eines 
necessàries, perquè el 31 de desembre del 2021 la temporalitat en el sector públic 
quedi reduïda al 8 per cent. No és el nostre programa polític, que és d’eliminació de 
la temporalitat, però sí que pensàvem que significava avançar.

També pensem que en els processos selectius s’ha de tenir en consideració la rea-
litat d’alguns treballadors i treballadores de més edat i de més antiguitat, que han de 
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tenir processos selectius reservats, que no significa que se li regali a ningú la plaça, 
sinó que, com tenen una realitat diferenciada, evidentment, també el seu procés se-
lectiu ha de ser reservat. I per aquells i aquelles també de més edat i de més tempo-
ralitat al sector públic –més anys treballant al sector públic– que vegin com surt la 
seva plaça i no la guanyen, una alternativa ocupacional per tenir estabilitat laboral 
en el mateix sector públic. I, sobretot, volem fer un reconeixement al conjunt de les 
treballadores socials. I demanem en la mateixa moció que el procés que ja s’ha ini-
ciat es deixi sense efecte, perquè es puguin aplicar aquests criteris. 

Més enllà de qüestions generals, també estem plantejant algunes qüestions en 
alguns subsectors que podríem anomenar del sector públic, o en alguns àmbits del 
sector públic. El primer d’ells, el de l’ensenyament. A l’ensenyament universitari es-
tem demanant que es faci una actuació de compliment estricte de la legalitat pel 
que fa als falsos becaris i les falses becàries. No és de rebut que tinguem ara mateix 
cobrint feines de caràcter laboral i de caràcter estructural falsos becaris i becàries. 
L’únic que estem demanant en aquesta moció és que es compleixi la legalitat. 

Respecte a la legalitat també, que es compleixi l’EPIF, que significa que el per-
sonal investigador cobri les retribucions que legalment li corresponen, i que encara 
no totes les universitats catalanes ens estan aplicant. I també, que es pugui fer una 
pròrroga en els seus contractes. 

Dins de l’àmbit d’ensenyament no universitari, alternatives pel que fa a derogar 
aquell decret que permet als directors i les directores designar a qui recuperen o a 
qui no recuperen i que afecta d’una manera molt més salvatge les embarassades, que 
veuen que per la seva condició d’embarassades no són cridades a l’ensenyament.

Fora d’aquests àmbits, també estem plantejant d’altres mesures que pensem que 
són de més transformació, però que són l’única alternativa per acabar amb la preca-
rietat, com és internalitzar el sector. El sector dels transport sanitari, per una banda, 
plantegem la seva internalització; però també les activitats de la DGAIA. A ban-
da, també, que tota la prevenció de riscos laborals sigui de gestió pública. I dins de 
la prevenció de riscos laborals, que s’apliqui ja l’acta d’Inspecció de Treball, la reso-
lució d’Inspecció de Treball que demana el compliment de la Llei de prevenció de 
riscos laborals també per als bombers i les bomberes, i per al conjunt de treballadors 
i treballadores que, a dia d’avui, es puguin veure en una realitat en la que encara no 
se’ls està aplicant la normativa de prevenció de riscos laborals. 

I per acabar de configurar tota aquesta realitat del sector públic, no ens hem vol-
gut oblidar tampoc d’aquells i aquelles que tècnicament no són sector públic –que 
nosaltres voldríem que ho fossin–, però que treballen per al sector públic. I per tant, 
garantir que els subcontractats i subcontractades –tots i totes– tinguin una retribució 
de 1.200 euros, quan treballin quaranta hores, i això, per catorze pagues.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, la diputada senyora Yolanda 
López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Diputados, diputadas, buenas tardes a todos y a todas. La pre-
cariedad se ha instalado en el día a día de miles de personas de España y de Cata-
luña, convirtiéndose en una de las principales características de la época en la que 
vivimos. Todos los derechos conseguidos, tras años de lucha, se han ido perdiendo: 
peores salarios, peores condiciones, menos derechos...; en los últimos años, el mer-
cado laboral privado ha experimentado el mayor ajuste económico afectando, prin-
cipalmente, a las condiciones laborales y salariales.

La tasa de empleo a tiempo parcial y de contratos temporales o eventuales ha au-
mentado. La flexibilización total del mercado laboral no permite consolidar carreras 
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profesionales ni capacita a los trabajadores y trabajadoras para encontrar estabilidad 
en sus vidas. Las reformas laborales del PSOE y la del PP han provocado esta destruc-
ción de derechos sociales y laborales. Aquello que garantizaba que un trabajo asegu-
rase unas condiciones dignas de vida, para muchas personas, ha dejado de ser así.

Con esta precarización del mundo laboral, las expectativas personales, el futu-
ro de miles de personas y la creencia en que el esfuerzo garantiza cierta progresión 
vital se tornan inexistentes. Desgraciadamente, esta situación no solo se vive en el 
sector privado, los sindicatos denuncian que las características fundamentales del 
mercado laboral del sector privado se están extendiendo al sector público. De hecho, 
la temporalidad es mayor en el sector público que en el sector privado, con datos 
de la EPA del primer trimestre de 2019.

El sector público en Cataluña, tiene un 30 por ciento de empleados en situación 
de temporalidad, cinco puntos más que el sector privado. Esta situación, llevó a la 
Generalitat, al Govern de la Generalitat, a pactar con los sindicatos en 2017, a re-
ducir esta temporalidad al 8 por ciento, en un plazo de tres años. Plazo que se cum-
pliría en 2020, que como bien recuerda esta moción, aún no se ha producido. Y esto 
se produce en un contexto en que los trabajadores públicos aún deben recuperar 
parte de las retribuciones que fueron recortadas durante los años de crisis, como es 
el caso de la reducción en un 5 por ciento del salario de los trabajadores públicos, 
que defiende –y hoy los tenemos aquí presentes– la plataforma Recuperem el 5%, y 
aprovecho aquí para saludarles.

Es curioso, por lo tanto, que ante ciertos discursos públicos que se emiten des del 
Govern, que muestran gran preocupación por la precariedad y las condiciones de 
trabajo inestable, de parte de sus empleados y la desigualdad que esta acarrea, desde 
esas mismas instancias, no se decida atajar el problema.

Estamos a favor del fondo y del espíritu de esta moción. Situamos la precariedad 
laboral en el sector público, como uno de los graves problemas de los que adolece 
nuestra Administración pública, ya que impacta de lleno en las condiciones de vida 
de los trabajadores y trabajadoras que la padecen y afecta a la calidad de los servi-
cios públicos que se prestan en Cataluña.

Con la precariedad de los empleados públicos perdemos todos. Por este motivo, 
votaremos a favor de la mayoría de puntos. Sin embargo, debemos advertir que hay 
cuestiones de la moción que no podemos apoyar, por falta de concreción, de viabi-
lidad o incluso por su arbitrariedad. Y, no obstante, no votaremos en contra, pero 
sí nos abstendremos en algún punto. Nosotros, desde Catalunya en Comú Podem, 
apostamos por la creación de trabajo digno, estable, seguro, de calidad y con dere-
chos. Un componente esencial, para una salida social de la crisis, tanto en el sector 
público, como en el privado.

Por eso, instamos al Govern a que realice las inversiones necesarias en función 
pública que puedan consolidar y estabilizar las plantillas existentes, ampliar aque-
llos sectores como Sanidad y Educación, pilares básicos de nuestro estado de bien-
estar y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. No podemos exi-
gir acabar con la precariedad en el sector privado, cuando somos cómplices de ella 
en el sector público.

Quiero acabar mi intervención, primero agradeciendo al diputado de la CUP - 
Crida Constituent, Vidal Aragonés, su buena predisposición para poder aceptar o 
transaccionar nuestras «esmenas», e interpelando a todos los grupos que conforman 
este Parlament para que, entre todos y todas, consigamos frenar la cronificación de 
una precariedad que afecta desde empleados de la Administración pública a miles 
de trabajadores en el sector privado.

Solo si situamos la precariedad como un reto de futuro, podremos construir una 
Cataluña más igualitaria y mucho más justa.

Muchísimas gracias.
(Aplaudiments.)
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El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari PSC i Units, el senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, vicepresident. Conseller, diputats i diputades, bona tarda. També, treba-
lladors que ens acompanyen avui des de la tribuna, benvinguts a aquest Parlament. 

Avui, portem una moció que, una vegada més, ens porta un debat important 
per al que és el país: els funcionaris i treballadors públics de Catalunya són un pi-
lar essencial per al sistema públic, en molts sentits. Portem anys i anys parlant, en 
aquest Parlament, sobre retallades en educació, en sanitat, en molts serveis. I aquests 
serveis, al final, requeien sobre uns treballadors públics que estaven dia a dia al peu 
del canó, intentant mantenir aquests serveis públics amb dignitat. Per tant, portem 
molts anys que els hem demanat molt d’esforç i comença a ser el moment de retornar 
alguna cosa a aquesta gent que porta anys aguantant el sistema.

Com deia, serveis retallats i condicions laborals també retallades, amb la qual 
cosa, doble pressió per a ells. Per una banda, pel servei, i d’altra banda, pels seus 
salaris i condicions laborals, també perjudicades. I a més, aquí podem sumar algun 
maltractament que hem vist recentment per part del Govern, que, a diferents col·lec-
tius de funcionaris públics, doncs, no se’ls dona el tracte digne que haurien de tenir 
i..., amb uns comentaris desafortunats, que hem vist els darrers dies.

Pel que fa a la moció que ens presenta avui la CUP, se suma a una bateria de pro-
postes que han fet també altres grups parlamentaris en aquest hemicicle: el meu, en 
primer lloc, però també En Comú Podem, Ciutadans..., molta gent ha aportat idees 
sobre aquesta tema, de com recuperar drets laborals dels treballadors públics, que 
ens ocupa en aquest Parlament. La moció, com deia el ponent Aragonés, és àmplia, 
toca molts temes, molts sectors. Una moció concreta –també donat el caràcter del 
seu ponent, expert en temes laborals, doncs, ha sigut molt concreta en els temes que 
volia tractar– i una moció que, en general, compartim en molts casos el fons, en al-
guns casos discrepem en la forma o amb els tempos, però podem compartir el sentit 
general pel que fa a aquesta moció.

I a més una moció que ens porta, diguem-ne, a..., és com la última llamada, no? 
Estem en una fase d’expansió del cicle econòmic, que veiem que s’està refredant, i 
en aquesta fase d’expansió no hem aconseguit recuperar drets laborals, encara, per 
als treballadors públics. Què esperem, que vingui una altra crisi, una altra davallada 
per donar-los aquests drets que els hem retallat? Això no passarà, amb la qual cosa, 
o ho fem ara o no sé quan ho farem.

Entrant a la moció, pel que fa a..., en si, destacava uns punts que ens interessen 
particularment. Un d’ells és l’abús que es fa de la figura dels becaris, en molts aspec-
tes, també a l’Administració pública, amb la qual cosa, també posar aquí el crit al 
cel sobre aquesta pràctica. I un fet que, evidentment, amb la crisi econòmica s’ha es-
tès a molts sectors i que no s’està reduint avui en dia, amb la qual cosa és un fet que 
ens preocupa encara, avui en dia, molt. I a més, també una crida, una advertència 
també al Govern: al Govern li hem de recordar que aquest Parlament va aprovar un 
marc de qualitat de les pràctiques a Catalunya, aprovat en Ple, i que no s’està desen-
volupant, amb la qual cosa també un toc d’atenció al Govern des d’aquí, des d’aquest 
faristol.

Un altre tema que ha sortit recurrentment també, des d’aquest Parlament: la si-
tuació del personal investigador a les universitats. Tenim un personal d’investigació 
de primer nivell quant a coneixement i de darrer nivell quant a precarització. Gent 
que està formada, que estan exportant, que som el graner d’Europa quant a formació 
a la resta de centres de recerca europeus, però en canvi aquí els maltractem, no els 
paguem el que els hauríem de pagar, els precaritzem i els obligarem al final a mar-
xar, en molts dels casos, a l’exili.
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I aquí també un crit d’atenció: com deia abans el ponent, l’EPIF és una eina que 
s’ha d’aplicar, s’ha d’aplicar amb garanties, una eina que es va ficar en marxa des de 
l’Estat i que molts centres universitaris no poden aplicar perquè no tenen recursos, 
senzillament. Fa dies sentíem com els centres de recerca feien un crit al cel dient que 
no tenien recursos per aplicar en el seu dia a dia, doncs aquest tema també els afecta 
de ple.

Evidentment –també ho contemplava el ponent a la seva moció–, no podem per-
metre que hi hagin treballadors públics que no estiguin al dia amb els riscos labo-
rals. És inassumible que l’Administració no garanteixi aquesta cobertura als treba-
lladors públics, i per tant, també hi estem plenament d’acord.

Però, com deia, en alguns temes no compartim les formes o el fons. En alguns 
punts nosaltres prioritzem sempre la negociació col·lectiva per sobre del que és la 
iniciativa política. Nosaltres creiem que si hi ha un acord entre sindicats i patronal 
s’ha de respectar aquest acord i s’han de respectar aquests temps, no nosaltres in-
terferir des de l’esfera política. No serem nosaltres qui farem aquesta interferència; 
per tant, en aquests punts ens abstindrem, perquè estem d’acord amb el fons, segura-
ment, però no amb la manera d’assolir-los.

I per això el nostre grup donarà suport a alguna de les mesures que proposa la 
Crida en aquesta moció, totes elles compartides en el fons, com us deia, però que en 
alguns punts es podrien polir.

Deixi’m que acabi, diguem-ne, fent una crida també perquè aquesta moció no 
només es debati avui i se n’aprovin alguns punts, sinó que es compleixi, perquè, si 
no, estarem fent un debat més en aquest Parlament molt ric, encantat de debatre amb 
vostès, però després, si no s’aplica, els treballadors públics segueixen igual al dia se-
güent.

I també, amb la perspectiva que pot haver-hi que, en el futur, la CUP doni suport 
a un pressupost de la Generalitat, doncs que també ho contemplin quan negociïn 
aquests temes.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. Per defensar les esmenes presentades, per part del Subgrup Par-
lamentari del Partit Popular té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Diputats, diputades..., pues, sin que sirva de precedente, esta 
moción que presenta la CUP hoy va a tener nuestro voto favorable en muchos puntos.

No sé si tiene algo que ver con que ustedes se presenten a las generales el que 
prácticamente abracen el régimen del 78; lo que no nos esperábamos, desde luego, 
es que hay puntos de esta moción... –sonrían, que de verdad lo que les voy a decir les 
va a gustar–, muchos puntos de esta moción que lo que tienen es parte de premisas 
que tienen los Presupuestos generales del Estado del 2017 de nuestro último Gobier-
no; por tanto todo lo que viene referido, pues, a reducir esa temporalidad en el sec-
tor público, hasta un máximo de un 8 por ciento –que eso viene en los Presupuestos 
generales del Estado del 2017– y todo aquello que significa intentar que las nuevas 
contrataciones de esas personas y esos funcionarios y esos servidores públicos con 
contrato laboral que lleven más de tres años, se consoliden, les vamos a dar apoyo, 
porque, vamos, básicamente es lo que nosotros hemos defendido, y lo hemos defen-
dido en una medida y en una ley tan importante como son los Presupuestos genera-
les del Estado.

No podremos decirle lo mismo, obviamente, de esos prejuicios contra la colabo-
ración del sector público-privado. En esos puntos de la moción, evidentemente, le 
vamos a decir que no.

Y presentamos una enmienda, que ya entiendo que ustedes no hayan podido acep-
tar, que se refería al punto número 5, ¿no?, y es donde ustedes fijan, digamos, un sa-
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lario mínimo de 1.200 euros para aquellas empresas que contraten con la Adminis-
tración, que obviamente no es legal, no respeta los convenios sectoriales ni tampoco, 
ni siquiera la referencia del SMI; por tanto, en eso no les vamos a poder votar a favor.

Y nos pasa, digamos, prácticamente lo mismo con algunas manifestaciones de 
esa moción donde lo que ustedes expresan es esa alergia a la colaboración público- 
privada.

Sí que les votaremos, en cambio, el punto número 13, por ejemplo, que es el caso 
de esas facultades que se daban a los directores de las escuelas, porque entendemos, 
mire, aunque sea una excepción, que es una gestión discrecional, arbitraria y un tan-
to autoritaria, la que se puede hacer desde la dirección de las escuelas.

Y, por tanto, en su gran mayoría, bienvenidos, en fin, al régimen del 78, del que 
tanto, hasta hace bien poquito, renegaban.

El vicepresident segon

Gracias, diputada. Bé, per defensar les esmenes presentades, té ara la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Jordi 
Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, gràcies. Em sap greu, li haig d’esmenar la plana: és el Grup Parlamentari Repu-
blicà; si no, el company Toni Castellà i la companya Titon Laïlla em diran alguna cosa. 

Bé, bona tarda, diputats, diputades, consellers, treballadors, treballadores del 
Parlament, també a les persones avui convidades –treballadores socials, treballadors 
i treballadores de l’àmbit de la salut.

Tenim davant una moció que després d’escoltar la interpel·lació per part del dipu-
tat Aragonés, doncs, sabíem per quins trets aniria, però en tot cas li reconec aquest 
esforç de deixar una miqueta de banda la moció que segurament la CUP faria si 
anés en la línia del compliment del cent per cent del que realment volen, però ha fet 
una moció, en certa manera, que pugui ser més o menys aplicable.

Tot i així, hi ha elements amb els quals nosaltres sí que hi estem d’acord; en d’al-
tres hi estem d’acord però hi posem un raonament molt més d’àmbit –lògicament– 
del possible compliment en l’àmbit econòmic i pressupostari, i després hi ha una al-
tra qüestió, que per nosaltres també és molt rellevant, que és l’àmbit de la negociació 
col·lectiva. Per exemple, en el punt segon és evident que hi ha un acord en el marc de 
la mesa general, i aquest acord en el marc de la mesa general s’ha de complir –s’ha 
de complir en els termes a què es va arribar. I per tant, doncs, no hi donarem suport, 
a aquest segon punt.

En canvi, sí que estaríem d’acord –i en aquest sentit ens abstindrem per tal que 
es pugui aprovar–, en els apartats 6 i 8, que fan referència a les treballadores socials. 
Uns acords que nosaltres des d’aquest faristol ja hem defensat: l’aplicació de força de 
llei del 61.6. En una esmena que ha presentat el grup dels comuns incorporava tam-
bé el punt 61.7, i per tant, també en aquest sentit ho veiem positiu, i per tant, doncs, 
els dos grups que conformem el Govern ens abstindrem en aquest sentit per tal que 
pugui aprovar-se.

Per nosaltres és una qüestió rellevant –és una qüestió rellevant, i ho hem dit mol-
tes vegades des d’aquest faristol, i per activa i per passiva. 

És rellevant perquè creiem que hem de trobar solucions, i hem de trobar-les en el 
marc de la mesa general, i les hem de trobar també en el marc col·lectiu per tal que 
aquells col·lectius que estan dins de l’àmbit de la funció pública, doncs, puguin tam-
bé garantir els seus drets. 

És evident que quan una administració pública no convoca concursos d’oposició 
durant vint anys també està generant un greuge sobre els seus treballadors i sobre les 
seves treballadores, i per tant, això jo crec que s’ha de tenir en compte. 

I, així mateix, també s’han de tenir en compte aquells col·lectius que tenen una 
edat, on un concurs oposició els pot significar una pèrdua del seu lloc de treball, i 
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que aquesta pèrdua del seu lloc de treball pot implicar, junt amb la seva edat i la seva 
formació, doncs, condemnar-los a una situació d’atur crònic.

I són situacions que hem de tenir i hem d’avaluar, i nosaltres jo crec que tenim 
la responsabilitat d’estudiar i de trobar-hi una solució. I aquesta solució ha de passar 
indubtablement, també per un acord en l’àmbit de la Mesa General de Funció Públi-
ca, que és allà on realment s’han de prendre les determinacions, i és en aquest àmbit 
de negociació col·lectiva.

D’altra banda, en la qüestió també del salari i de les contractacions d’aquelles 
empreses que no compleixin amb un salari de 1.200 euros per als seus treballadors, 
ens trobem amb un problema transcendent, i és l’incompliment de l’article 3 de l’Es-
tatut dels Treballadors. És evident que hem d’anar en aquesta direcció, però alho-
ra també és evident que no podem vulnerar la negociació col·lectiva i l’establiment 
d’aquesta negociació en els convenis sectorials, i per tant, hem de fer una referència 
clara en aquests contractes, però l’hem de fer en aquell espai que sabem que la po-
dem treballar bé. Malauradament, hi ha jurisprudència –jurisprudència del Tribunal 
Superior de Justícia– d’aquest mateix any, del mes de març del 2019, on tomben, 
precisament, plecs de contractació per incorporar mesures que s’excedien de les se-
ves pròpies competències.

I, per tant, el que nosaltres hem d’assegurar és que aquesta negociació col·lectiva 
i aquest conveni sectorial avancin, i per tant, que aquests drets i aquests deures per 
part de les empreses i dels treballadors i les treballadores siguin en aquest marc de 
negociació, que per nosaltres és transcendent. 

En definitiva, votarem a molts punts abstenció, en d’altres votarem contràriament 
i també votarem a favor de dos punts que per nosaltres també són importants, i, de 
fet, hi havia una transacció, que també ens hagués agradat estar-hi dins, però no 
vam arribar-hi només per qüestió de temps.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. (Aplaudiments.) Per defensar les esmenes presentades per part 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, vicepresident. Conseller, secretària d’Administració i Funció Pú-
blica, representants dels treballadors, representants dels sindicats que esteu aquí.

Venim aquí a discutir una moció sobre la precarietat del sector públic, que –ho 
ha explicat el proposant– abasta un ampli espectre de temes, des de la contractació 
o retribucions dels treballadors públics fins a altres mesures molt més ideològiques 
com són la internalització dels serveis públics o com han de ser les plantilles dels 
centres docents. 

La contractació i les relacions laborals en el marc del sector públic són un tema 
que preocupa i ocupa el grup que dona suport al Govern, i preocupa i ocupa el Go-
vern. I els intentaré demostrar que això és així. 

El Govern, amb el conseller Puigneró al capdavant del departament, es va com-
prometre, quan va arribar al Govern, a revertir els efectes de les mesures excepcio-
nals que la crisi va fer prendre. Si bé des del 2012 ja es comencen a revertir algunes 
d’aquestes mesures, és en el 2018 quan s’arriba a un acord amb els sindicats més re-
presentatius, per exemple, pel retorn de la paga extraordinària del 2013 –una part en 
el 2019, i em sembla que a la nòmina d’enguany hi va una altra part, i el 60 per cent 
restant l’any que ve, i la paga del 2014, el 21 i el 22. També es recupera, en aquest 
acord –en el marc d’aquest acord–, reduir la precarietat en el sector públic, es recu-
pera la paga de productivitat per als anys 2021 i 2022. 

Des del meu grup, hem indicat en diferents ocasions que ens cal un estat: ens cal 
una república, no només per assegurar els drets i les llibertats que tenim conculcats, 
sinó també per no dependre, per exemple, dels pressupostos de l’Estat, que només 
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ens permeten ampliar la plantilla segons la taxa de reposició. Tot i aquests grans in-
convenients que hem tingut, hem fet..., el Govern va fer una oferta pública d’ocupa-
ció de més de trenta mil places: més de 15.000 docents, més de 9.000 sanitaris, més 
de 5.000 places destinades a personal laboral i de l’Administració, 1.000 places de 
bombers fins al 2022 i més de 3.000 places de mossos d’esquadra fins al mateix any. 
De fet, em sembla que la convocatòria d’enguany passarà el decret de convalidar en 
el proper Ple, em sembla, eh?, conseller.

Doncs bé, sembla que la voluntat del Govern de millorar les condicions laborals 
dels treballadors públics és evident. I ho hem dit abans: el Govern ha iniciat un pro-
cés d’estabilització i consolidació de les plantilles, un procés que ha negociat amb 
tots els agents, i que, en virtut d’aquesta negociació amb tots els agents, es va acor-
dar que el sistema selectiu ordinari fos el de concurs oposició, un sistema que per-
met la igualtat, l’equitat, el mèrit, la capacitat i la publicitat en les convocatòries.

Aquest sistema consta de dues fases: una fase d’oposició, que permet que qualse-
vol ciutadà tingui accés a la funció pública –que val aproximadament un 60 per cent 
de la nota final– i una fase de concurs –que val el 40 per cent de la nota restant– en 
què es tenen en compte els serveis prestats a l’Administració.

La resolució que ens demanen que deixem sense efecte, la PDA/1376, es desen-
volupa en el marc d’aquest Pesco, i sé que serà objecte de tractament en comissió la 
setmana que ve, però ens planteja algun dubte. La modificació dels criteris aprovats 
pel Govern implicaria la derogació de tot l’acord de govern? Deixar sense efecte 
aquesta resolució generarà inseguretat jurídica? Un canvi en les regles de joc impli-
carà la impossibilitat de la ciutadania d’accedir a la funció pública? Totes aquestes 
preguntes ens plantegen seriosos dubtes, però, amb tot i això, ens abstindrem, tal 
com ha dit el portaveu del Grup Republicà, perquè es pugui aprovar aquesta mesura.

Lamentem que el grup proposant no hagi volgut arribar a acords. Hem presentat 
fins a vuit esmenes amb la voluntat d’aconseguir algunes de les demandes que fa la 
moció. Sap quina diferència hi ha entre governar o proposar des de l’oposició? Qui 
demanda..., qui governa es troba, s’afronta a la restricció pressupostària, i és dur: re-
presenta un cost d’oportunitat i la responsabilitat d’una bona gestió. És molt diferent.

Amb tot i això, i amb tot i la manca de voluntat de diàleg que s’ha fet palesa en 
la negociació d’aquesta moció, votarem o ens abstindrem en alguns temes perquè els 
treballadors públics de la Generalitat de Catalunya s’ho mereixen.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

President... Consellers, diputats, diputades, aquesta moció té un clar caràcter rei-
vindicatiu dels drets dels treballadors del sector públic; sobretot d’aquells que degut 
a les mesures del maig de 2010 per la reducció del dèficit públic varen patir impor-
tants i successives retallades, i que, al contrari que en altres comunitats autònomes, 
encara no s’han restituït.

Val la pena saber com hem arribat aquí. Aquestes mesures les va posar en marxa 
el Govern del president Mas quan al Govern d’Espanya encara hi estava el president 
Zapatero; mesures que venien explicades pel brutal dèficit públic que ens van deixar 
els successius governs del tripartit, sobretot del darrer, el presidit pel socialista José 
Montilla; tripartit que ara, com es va veure clarament en la moció de censura, molts 
volen reeditar.

Aquestes mesures de correcció del dèficit públic van estar acaronades pel Par-
tit Popular, amb el qual CiU va pactar dos pressupostos consecutius. La coherència 
interna des del punt de vista econòmic i social és prou dubtosa, ja que ha portat un 
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partit com CiU, i les seves successives transformacions kafkianes, de pactar amb el 
PP el 2011 i el 2012 els pressupostos a fer-ho amb la CUP a partir de la particular 
caiguda del cavall del president Mas, camí, no de Damasc, sinó al desastre.

Les mobilitzacions de 2011 que varen impedir l’entrada del president Mas al Par-
lament el juny d’aquell any varen ser el detonant d’una carrera al no-res que ens ha 
portat a tots plegats fins aquí. I tots hi hem perdut, pel camí; la convivència ha estat 
sacrificada en l’altar de les essències identitàries. Tot, per no res.

Com ja he dit, molts dels punts que avui discutim aquí ja han estat retornats als 
funcionaris de la resta d’Espanya, sent Catalunya l’excepció. Un altre cop. I no degut 
als mítics dèficits fiscals, ja que altres comunitats autònomes també tenen dificultats 
amb el finançament, i ja han revertit les retallades. És una qüestió de prioritats. 
Molts dels punts que veiem avui aquí ja han estat votats en el si d’aquesta cambra, i 
no han estat atesos pel Govern. Aquests problemes no van amb ells.

Per als diferents governs de la Generalitat, des del de Mas fins al de Torra, la 
prioritat ha estat de crear un problema més gros per tapar la seva ineficàcia, i tots 
ells han comptat amb la complicitat de la CUP. Tots vostès han creat el problema, i 
ara pretenen ser la solució. L’oposició té el deure de denunciar contínuament aques-
ta permanent distorsió de la realitat, d’exercir un control constant de l’activitat go-
vernamental, i no fer d’aduladors o tebis, o de criticar la tasca de l’oposició real tit-
llant-la permanentment de crispadora. Els ciutadans som els principals damnificats, 
tots, fins ara, i sobretot a partir d’ara, ja que el futur és ple d’incertesa. Encara que la 
consellera Chacón ens anomeni «catastrofistes», la realitat és la que és. Ahir vàrem 
tenir aquí treballadors del sector industrial colpejats per un reguitzell d’EROs, que 
cada cop són més freqüents. I això no és ser catastrofista.

Discutim aquesta moció a les portes d’una nova desacceleració econòmica a ni-
vell global i amb uns nivells a Catalunya de dèficit públic i deute molt per damunt 
dels que teníem ara fa quasi deu anys. Durant tot aquest temps hem desaprofitat 
l’oportunitat de reduir-lo i preparar-nos millor per a una eventualitat com la que ara 
es preveu. Arribarem tard un altre cop, i molts ho patirem. Mentre, els governs de la 
Generalitat hauran estat ocupats en el seu problema.

Agraïm al grup proposant que ens hagin acceptat l’esmena al punt número 7. 
I lamentem que fer esment de la Constitució impedeixi recordar que l’acceptació de 
la inclusió dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a manera d’assegurar que 
l’accés a la funció pública es fa de forma objectiva.

També voldria recordar al grup proposant que, a més dels punts que avui es vo-
taran, caldria haver-ne portat altres que també afecten els treballadors públics. Em 
refereixo a les condicions de treball. Els edificis on treballen els funcionaris haurien 
de ser espais neutrals on les diverses sensibilitats polítiques no poden interferir en 
les llibertats individuals. Els funcionaris veuen dia darrere dia com els seus drets i 
llibertats individuals es veuen coartats en ares d’uns suposats drets nacionals, de na-
cions sentimentals. Respectant els sentiments de tothom, no podem més que denun-
ciar el continu menyspreu a la llibertat de pensament individual: organitzant actes, 
concentracions i exhibició de gadgets de caràcter ideològic que sols pretenen marcar 
el dissident.

Demanar, per acabar, que el Govern governi d’un cop, que faci de govern i dei-
xi de fer de departament de màrqueting de l’ANC, que retorni a la Constitució i que 
miri pel futur dels catalans, de tots els catalans. L’actitud del Govern recorda l’am-
bient que es vivia als anys vint del segle passat: decadència i relaxació moral. Allò 
que tan bé Scott Fitzgerald va retratar a El gran Gatsby. I acabo amb el seu final: 
«I així anem endavant, bots que remen contracorrent, incessantment arrossegats cap 
al passat.»

Gràcies.
(Aplaudiments.)
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El president

I, finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula de nou el diputat 
senyor Vidal Aragonés.

(Pausa.)

Vidal Aragonés Chicharro

Esperem... En tot cas, per contestar, tal com han intervingut... Esperem, en tot 
cas, que els comuns no facin una abstenció sobre allò que suposarà internalització 
de serveis públics. No ens ho imaginaríem.

Respecte a la referència que ens ha fet el Grup Socialistes, nosaltres volem acla-
rir el que diu literalment el primer punt de la moció. Fa referència, evidentment, a 
que nosaltres no som neutrals sobre allò que han de fer l’Administració i el Govern. 
I, per tant, fem una referència..., no a dir-los als sindicats el que han de fer, sinó a 
dir-li a l’Administració, al Govern, com a part ocupadora del sector públic, el que ha 
de fer, que, evidentment, no suposa una intervenció, sinó que suposa el que nosaltres 
hem de fer com a representants públics.

A la portaveu del Partit Popular, a la senyora García, explicar-li simplement que 
la referència del 8 per cent no té origen en els pressupostos generals, sinó que té 
origen en una actuació de la Unió Europea que li diu al Reino de España: «És una 
autèntica vergonya que vostès tinguin els nivells de precarietat laboral que tenen al 
sector públic.»

I després també aclarir-li que nosaltres no tenim prejudicis amb la gestió priva-
da, o privatització, tenim judicis –judicis, no prejudicis–, i apostem clarament per 
una gestió pública.

I, l’últim, sobre que no li hem acceptat l’esmena. Doncs, miri, li passaré a llegir 
el que diu l’esmena: «Per l’execució de la prestació, un salari conforme el que esta-
bleix el conveni sectorial d’aplicació amb relació al salari mínim interprofessional.» 
Senyora García, els convenis col·lectius no estableixen el salari mínim interprofes-
sional, això ho estableix l’Estat. I vostè el que està presentant és una esmena que re-
dueix fins i tot les retribucions que s’estableixen en el conveni col·lectiu.

Ens diu el portaveu del Grup Republicà: «Això no es pot fer perquè no és legal, 
fixar a les contractes un salari de 1.200 euros.» Doncs, miri, la CUP, amb vocació 
de servei públic, la CUP, apunti: 17 de novembre del 2015, sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, en un supòsit en el qual es fixa l’obligació de que totes 
les contractes tinguin un salari de 1.200; diu que és absolutament legal. La CUP de 
vegades també intenta de fer el servei públic. (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I, per acabar, el règim del 78 el que és, en tot cas, si parlem dels serveis públics...

El president

Diputat...

Vidal Aragonés Chicharro

...és temporalitat sine die, precarietat a través de la subcontractació i restricció pres-
supostària que no ens permet desenvolupar el sector públic. Això és el règim del 78.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Intentant fer compatibles totes les peticions de votació separada 
que se m’han fet arribar... (Marina Bravo Sobrino demana per parlar.) Sí, senyora 
Bravo? Votació separada, també? (Pausa.) Digui el punt, digui’l.

Marina Bravo Sobrino

Votació separada, sí. I...

El president

De tot?
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Marina Bravo Sobrino

...no l’havíem fet arribar. No.

El president

Digui.

Marina Bravo Sobrino

Mire, 1, 2 y 3 se podrían votar conjuntamente; 5, 6 y 8... (Pausa.)

El president

Farem votació separada de tots els punts i acabarem abans.
Gràcies.
Votarem, doncs, punt per punt.
(Pausa llarga.)
Començarem la votació pel punt número 1.
Comença la votació.
El punt número 1 ha estat aprovat per 14 vots a favor, cap en contra i 116 absten-

cions.
Passem ara a votar el punt número 2.
Comença la votació.
El punt número 2 ha estat rebutjat per 14 vots a favor, 63 en contra i 53 absten-

cions.
I votem ara el punt número 3.
Comença la votació.
El punt número 3 ha estat rebutjat per 12 vots a favor, 62 en contra i 55 absten-

cions.
I votem ara el punt número 4.
Comença la votació.
El punt número 4 ha estat aprovat per unanimitat: 130 vots a favor, cap en contra 

i cap abstenció.
I votem ara el punt número 5.
Comença la votació.
El punt número 5 ha estat rebutjat per 12 vots a favor, 100 en contra i 18 absten-

cions.
I votem ara el punt número 6.
Comença la votació.
El punt número 6 ha estat aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i 118 absten-

cions.
Votem ara el 7.
Comença la votació.
El punt número 7 ha estat aprovat per unanimitat: 130 vots a favor, cap en contra 

i cap abstenció.
Votem ara el punt número 8.
Comença la votació.
El punt número 8 ha estat aprovat per 31 vots a favor, cap en contra i 99 absten-

cions.
Votem ara el punt número 9.
Comença la votació.
El punt número 9 ha estat rebutjat per 13 vots a favor, 99 en contra i 18 absten-

cions.
I passem ara a votar el punt número 10.
Comença la votació.
El punt número 10 ha estat aprovat per 67 vots a favor, 62 en contra i cap abstenció.
I votem ara l’11.
Comença la votació.
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El punt número 11 ha estat aprovat per 67 vots a favor, cap en contra i 63 absten-
cions.

I votem ara el 12.
Comença la votació.
El punt número 12 ha estat aprovat per 66 vots a favor, cap en contra i 63 absten-

cions.
Votem ara el 13.
Comença la votació.
El punt número 13 ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 62 en contra i 18 absten-

cions.
I votem ara el 14.
Comença la votació.
El punt número 14 ha estat rebutjat per 12 vots a favor, 65 en contra i 53 absten-

cions.
I votem ara el punt número 15.
Comença la votació.
El punt número 15 ha estat aprovat per 67 vots a favor, 63 en contra i cap absten-

ció.
I votem finalment el punt número 16.
Comença la votació.
El punt número 16 ha estat rebutjat per 29 vots a favor, 65 en contra i 36 absten-

cions.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digitals

302-00140/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern... (Aplaudiments.) ...sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals, presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula per presentar-la la diputada senyora Glòria Freixa. Quan vulgui.

(Pausa.)
Quan vulgui, diputada.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, bona tarda, president. Diputats, diputades. El Govern, com ja saben, ha im-
pulsat la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals, amb un clar ob-
jectiu: fer compatible la preservació dels drets humans amb l’impacte que ha tingut 
l’evolució de les tecnologies en els últims anys en la societat actual. No exposarem 
aquí aquesta evolució dels drets digitals perquè no és només que la coneixem sinó 
que l’hem viscuda i l’estem vivint, i tots som conscients de la perillositat que té 
anar donant dades, que aquestes dades es comparteixin, i acabar perdent el control 
d’aquestes dades. Per tant, entre això i l’arribada també de l’impacte que ha tingut 
la intel·ligència artificial, que totes aquestes coses ens semblen meravelloses perquè 
pensem que tot això ens ajuda, que tot això és un benefici, però també hem de ser 
molt conscients que cal que això estigui regulat, que cal que tots en siguem cons-
cients.

Per què amb una carta de drets de les persones? Doncs bé, perquè s’ha dibuixat 
un nou escenari en el qual els ordenaments jurídics actuals potser són insuficients a 
les demandes de la ciutadania, perquè una carta de drets vol dir un compromís per 
part de tots, una conscienciació de govern i ciutadania per garantir entre tots la pre-
servació d’aquest dret fonamental.

L’era digital facilita justament l’empoderament ciutadà. Catalunya no pot quedar 
enrere, i per això el Govern ha impulsat aquesta carta, que no parla només dels drets 
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sinó també de responsabilitats, de poder exigir garanties als actors implicats. I així 
és com es comencen a gestar els drets de tots els ciutadans, així ha estat a través de 
tota la història. Els conceptes de comportament ètic, dignitat humana i justícia han 
estat fonamentals per al desenvolupament de les societats humanes, ja des de civilit-
zacions ben antigues. Des de la Declaració d’independència dels Estats Units fins a 
la Declaració francesa dels drets de l’home i els ciutadans, on la societat s’empode-
ra a través d’aquests drets fonamentals. Però sobretot recordem l’horror de la Sego-
na Guerra Mundial, que va deixar clar que els intents anteriors de protegir els drets 
humans de les violacions dels estats no eren suficients, i així neix la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans.

Doncs bé, això avui també va de drets, de drets que tenim tots els catalans en 
matèria digital. Aquesta carta ha d’ajudar a garantir que aquesta eina, internet, sigui 
d’accés universal, i que els ciutadans ens trobem protegits de qualsevol vulneració 
dels drets digitals.

La carta recull els drets de les persones en la seva versió digital, drets digitals 
nous i emergents, i drets del segle XXI. La proposta els agrupa en diferents subàm-
bits com ara l’accés universal a internet, que és el que estàvem comentant, un model 
de governança, una llibertat d’expressió i d’informació importantíssima en la socie-
tat d’avui en dia, la innovació digital, la protecció de dades i de privacitat, garantir 
la capacitació i la inclusió digital, sobretot l’ètica en l’ús de la intel·ligència artificial 
i dels algoritmes, que no siguin sempre ells els que decideixin per nosaltres, i meca-
nismes per salvaguardar els drets digitals.

Així, el Departament de Polítiques Digitals, conscient d’aquest moment, va rea-
litzar una crida oberta a més de dos-cents cinquanta professionals de la societat ci-
vil: universitats, centres científics, entitats de vida econòmica, experts en drets di-
gitals, amb l’objectiu de posar en marxa aquesta carta. El document va estar obert 
perquè la ciutadania hi fes les seves aportacions fins al 15 de setembre, a través de 
la plataforma Participa. No estem parlant d’un document tancat; és un document viu 
que s’anirà actualitzant amb aportacions de tots els ens socials i el pas del temps per 
anar-se actualitzant en funció de les novetats tecnològiques.

I, per acabar, tampoc podem deixar escapar l’oportunitat de seguir marcant el 
camí dels drets en una societat com la nostra, sempre a l’avantguarda en projectes 
digitals. Catalunya compta amb una capital, Barcelona, amb una tradició jurídica 
innegable, capacitat per innovar, crear i donar resposta a reptes globals, considera-
da hub europeu en investigació tecnològica i clúster de negocis digitals tecnològics 
d’importància mundial i amb una trajectòria històrica en defensa dels drets de les 
persones.

No val només ser pioners en tecnologia, sinó també en el fet que aquesta es de-
senvolupi garantint que les empreses seran responsables i que els ciutadans veuran 
respectats els seus drets.

Per tant, avui espero que entre tots aprovem aquesta carta de drets i les respon-
sabilitats digitals, que és bàsica per garantir els drets de tots els catalans en matèria 
digital.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Atès que no s’han presentat esmenes, obrim un torn d’inter-
vencions per fixar la posició de cada grup parlamentari, i en primer lloc té la parau-
la en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans la diputada senyora Munia Fernán-
dez-Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gracias, presidente. Diputados, diputadas, conseller. Los que están a favor de 
vulnerar los derechos lingüísticos de millones de catalanes, los que protagonizaron 
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en este mismo hemiciclo el golpe de los días 6 y 7 de septiembre vulnerando los de-
rechos fundamentales de todos los diputados que estaban aquí y, por tanto, por ende, 
de todos los catalanes, nos hablan hoy de derechos, en este caso digitales.

No vamos a votar a favor de esta moción, porque creemos que no tiene ninguna 
intención ni de facilitar con ello la vida de las personas ni de arreglar sus problemas. 
De hecho, lo que han estado ustedes haciendo es robar datos personales para orga-
nizar un referéndum ilegal y espiar a los catalanes haciendo listas de buenos y de 
malos.

Somos muy conscientes de que las políticas en el ámbito digital son esenciales 
absolutamente para conseguir una sociedad más equitativa, para conseguir una vida 
más fácil. Las herramientas que plantean tanto los big data como la inteligencia ar-
tificial para mejorar la educación, la sanidad, el transporte, los servicios son inmen-
sas, pero entendemos que esta tecnología tiene que estar al servicio de las personas 
y no en contra de las personas.

Es que además hay una cosa muy importante, y es que ya tenemos una carta de 
derechos digitales, por supuesto que la tenemos. Tenemos una carta y un amparo 
respecto a ella. Nos estamos refiriendo a la ley orgánica, la Ley orgánica de protec-
ción de datos, que es que en su propio nombre tiene que también se recoge la garan-
tía de los derechos digitales. Sí, sí, así es. Traspone el marco europeo e introduce 
diecisiete nuevos derechos digitales, como el acceso universal, la neutralidad en in-
ternet, la seguridad digital en las comunicaciones para lo cual ahí tiene competen-
cias el Estado, y el lugar y el amparo que tendrán estos derechos no será otro que los 
jueces y tribunales de España, así que entendemos que los ciudadanos aquí en Cata-
luña tienen sus derechos digitales salvaguardados y protegidos.

Ahora bien, por lo que no pueden estar tan tranquilos es porque ustedes sigan 
por esta senda por la que están, que es seguir con su ruptura doble: la ruptura de la 
legalidad y la ruptura con el resto de España. Esta ley de identidad digital, la Carta 
de responsabilidades digitales, término difícil de entender, forma parte de lo mismo: 
de crear un marco para el próximo golpe de estado que no paran de anunciar y que 
será digital, y de paso obtener listas (aplaudiments), listas de todo tipo y perfiles de 
todos para sus propios fines.

Y es que a esto se dedican desde hace bastante tiempo, y por eso ya hay treinta 
personas procesadas, algunas del CTTI, por organizar el referéndum ilegal del 1 de 
octubre. En ese momento se robaron millones de DNI de todos los catalanes, que 
siguen por algún lugar en la red, por algún servidor, y no sabemos qué ha sido de 
ellos, con toda la información básica e importantísima que tiene un DNI, como es el 
lugar de nacimiento, como es la filiación, como es el lugar donde viven las personas. 
Aún no sabemos dónde están. Y para ello crearon un sistema, hasta la directora de 
la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la señora Barberà, está siendo inves-
tigada presuntamente porque ignoró las denuncias de diecisiete personas en la agen-
cia. Y es que ustedes siguen con lo mismo, y además lo dejan tan claro... En la rue-
da de prensa de presentación de esta carta, supuesta carta de derechos digitales, el 
señor Puigneró, aquí presente hoy, dijo que será una inspiración de futuros marcos 
normativos, y el señor Torra, el señor Torra dijo que el documento es la respuesta a 
los ataques y cierres de webs antes y después de la celebración del Uno de Octubre. 
Es decir, esta carta es un engranaje más de un mecanismo para intentar eludir la 
acción de la justicia, por ejemplo, para que se pueda impedir en un momento deter-
minado, querrían ustedes, que la Guardia Civil cerrara webs ilegales. Y es que en 
Cataluña tenemos un consejero, el señor Puigneró, que dice textualmente que las 
herramientas digitales serán fundamentales para persistir en la nación catalana has-
ta el día que sea capaz de controlar el territorio físico, es decir, levantar fronteras y 
romper la convivencia.

En definitiva, pretenden convertirse en legislador de derechos digitales. Nosotros 
entendemos que legislador lobo con piel de cordero. No cuenten con nosotros. No 



DSPC-P 68
10 d’octubre de 2019

Sessió 39.2  65 

vamos a construir legalidades paralelas porque ya tenemos una, aunque no les guste, 
aunque no quieran respetarla. Y no nos engañan. Esto no es una carta de derechos, 
esto es una página más en la hoja de ruta hacia el próximo golpe digital.

(Aplaudiments.)

El president

En nom del Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar té la paraula el 
diputat senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Diputats i diputades, jo crec que el conseller Puigneró hauria 
de començar a patrocinar aquests espais que tenim al Parlament, on cada ple rere 
ple hi ha una moció o una interpel·lació sobre temes digitals. El grup de Junts per 
Catalunya ha agafat aquesta mania d’intentar presentar mocions de coses que fa el 
Govern, que anuncia el Govern, que aprova el Govern i que després es porten aquí 
simplement perquè hi donem suport com a Parlament de Catalunya. És una pràctica 
curiosa. Jo no sé si denota manca de confiança en una majoria parlamentària o bé 
que hi ha una guerra interna que volen treure pit algunes conselleries per sobre de 
les altres. No sé ben bé a què respon aquesta iniciativa, però el que tampoc podem 
permetre és que el Parlament sigui una tanca publicitària de les conselleries que fan 
segons quines accions, i no hi estem d’acord, el nostre grup parlamentari.

Però, a més, aquesta carta, com ja s’ha dit aquí, ja va ser anunciada el mes de ju-
liol, amb el conseller Puigneró i el president Torra anunciant aquesta carta amb de-
claracions que després comentarem sobre el que hauria de ser la famosa carta que 
avui, en teoria, votem només donar suport, diguem, i que el conseller vingui un dia 
a explicar-nos-la a la comissió pertinent. Potser seria millor fer-ho al revés: que el 
conseller hagués vingut abans a la comissió, ens l’expliqués, i llavors ho sotmetés-
sim aquí a votació o a suport, però no és el cas. Amb la qual cosa un motiu: no vo-
lem que aquest Parlament sigui una tanca publicitària de la conselleria de Polítiques 
Digitals.

Motiu dos que ens porta a no donar suport a aquesta carta: la desconfiança amb 
la gestió del conseller Puigneró. El president i el conseller fan declaracions a l’estil: 
«L’U d’Octubre els tancs no van entrar per la Diagonal, però van entrar per la xar-
xa.» I mencionen diverses vegades la repressió a la que és sotmesa Catalunya, en 
aquest cas també a la xarxa.

És més, tercer element, el conseller anunciava aquesta carta a les xarxes amb el 
seu famós hashtag –ja clàssic– #RepúblicaDigital.

Suposo que a aquestes alçades no sorprendrà que el meu grup parlamentari no se 
senti còmode, diguem-ne, amb aquesta iniciativa, la qual no ha explicat en comissió, 
l’explicarà després si votem a favor d’aquesta moció d’avui. És obvi que la confiança 
del meu grup en el conseller Puigneró no és òptima. De fet, la desconfiança és abso-
luta, per dir-ho clarament, no?

Les declaracions constants del conseller, la gestió del cens durant l’U d’Octubre, 
la negativa d’aportar informacions relatives al CTiTI i al Cesicat, auditories que hem 
demanat mil vegades i que el Govern no vol fer-les, són motius que ens porten a dir 
que no; que no, tot i que una carta d’aquestes podria estar contemplada si hi hagués 
una relació normal i una acció del govern normal. Però l’actual context que tenim no 
és normal.

I un altre element que també ens porta a qüestionar-nos aquesta carta és que està 
molt bé fer drets i responsabilitats per a la gent, però el president Torra va fer una 
afirmació que em sembla molt correcta, diu: «Ningú pot quedar fora de la revolució 
digital.» Absolutament d’acord. Però la meva pregunta és: què està fent el Govern 
per abordar la bretxa digital que hi ha? Aquesta distància que hi ha entre gent que té 
accés a les xarxes socials, a les xarxes de comunicació i la gent que no la té. Això, 
evidentment, crea una desigualtat brutal, cada dia més àmplia i que serà difícil sal-
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var-la. El que no podem fer és que uns avancin molt ràpid i els altres no avancin. No 
generem desigualtat en aquest tema; falta també ficar mesures en aquesta segona 
pota.

Per tot plegat, perquè no volem fer que el Parlament sigui una tanca publicitària 
d’una conselleria, per la desconfiança del nostre grup envers la gestió del Govern en 
l’àmbit digital i perquè no combat la bretxa digital que tenim a Catalunya, el nostre 
grup no donarà suport a aquesta moció.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula el diputat senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé, jo voldria començar des del nostre grup alguna reflexió que segurament cau-
rà en sac foradat, que és que estaria bé que tinguéssim els debats en aquest Parla-
ment en funció del que discutim i no en funció de la nostra posició a favor del procés 
o en contra del procés. Ho dic perquè, si no, al final acabarem discutint sobre l’emer-
gència climàtica en funció de si som independentistes o no ho som, els drets de les 
dones o en funció, no?, de si som independentistes o no ho som, o al final si el cel és de 
color blau en funció de si som independentistes o no ho som.

Ho dic perquè, clar, és a dir, quan enfoquem els debats com, per exemple, sobre 
un element que crec que és central en la societat en la qual vivim, la societat digital 
i la societat de la informació com és els drets i les responsabilitats digitals, crec que 
fora bo que centréssim el debat sobre això i parléssim sobre això i sobre el sentit que 
té o no té intentar garantir els drets en aquesta era digital i en funció no de quines 
són les posicions al voltant d’aquest debat. I això és el que intentarem fer nosaltres.

I jo puc estar d’acord que –i no tinc cap problema en dir-ho–, bé, a vegades, no té 
gaire recorregut quan es parla que volem construir una república digital, que a nos-
altres també ens sembla sorprenent; també és sorprenent quan algú parla constant-
ment de «el golpe digital», que no sé com es fa això, però, bé, en tot cas no deixa de 
ser recurrent des d’un punt de vista, si ho volen, divertit, però, en tot cas, sí que aquí 
és fonamental que tinguem el debat sobre això que situàvem, sobre els drets i les res-
ponsabilitats digitals, no?

I crec que, en definitiva, la proposta de resolució que ens porten situa bàsicament 
quins són aquests drets i què és el que inclou aquesta carta, no? Jo també vull des-
tacar com s’ha construït la carta. Ho dic perquè també moltes vegades pensem que 
això surt només del Govern de la Generalitat; és evident que hi ha una certa voluntat 
a voler lluir una part d’aquesta feina, però jo vull destacar que aquesta carta de drets 
i responsabilitats digitals no comença de zero, no és un bagatge només del Govern, 
sinó que es té en compte específicament moltes organitzacions de base en defensa 
dels drets i les responsabilitats digitals, fins i tot textos previs de Nacions Unides que 
serveixen de bagatge per redactar aquesta carta, no?, i que s’han tingut en compte a 
l’hora de redactar-la.

També vull destacar, perquè nosaltres també hem parlat amb molta gent que té 
una trajectòria, una àmplia trajectòria, molt abans fins i tot que el Govern de la Ge-
neralitat comencés a posar això damunt de la taula, en el treball, en la defensa dels 
drets digitals. I en la redacció d’aquesta carta hi han participat més de cent cinquan-
ta persones: experts, activistes també de la defensa dels drets digitals, que defineixen 
una posició, nosaltres entenem que sòlida, evidentment, quant es parla d’accés uni-
versal a internet, model de governança d’internet obert i inclusiu, llibertat d’expres-
sió i d’informació, innovació digital, protecció de les dades i privacitat a l’accés de 
la informació, que crec que és un element fonamental en el qual ens trobem avui en 
aquesta, com deia, societat i en aquest segle XXI.
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Però, en definitiva, nosaltres també creiem, i això és una cosa que crec que hem 
de tenir en compte, que és que la carta també és un deure per al Govern; o sigui, no 
és només un element perquè el Govern pugui lluir, sinó que, en definitiva, també li 
posa deures al Govern, i nosaltres li exigim al Govern que compleixi, no?, aquesta 
carta de drets i responsabilitats digitals, malgrat en aquests moments no ho esti-
gui fent. Per exemple, jo crec que pel que fa a l’accés a la informació o fins i tot, en 
aquest cas, a les plataformes o a algunes plataformes digitals, doncs, hi han conse-
lleries de la Generalitat que no ho estan complint, per exemple, en aquest cas, en 
educació. I, per tant, jo crec que nosaltres la carta també ens la prenem com un ele-
ment de vinculació del Govern i com una exigència al Govern.

Acabo amb el que deia, és a dir, nosaltres entenem que és una carta construïda 
bàsicament a partir de l’experiència, el coneixement i, en aquest cas, també el ba-
gatge de moltes organitzacions que han treballat en la defensa dels drets digitals i 
també de la llibertat d’informació i d’opinió. I en definitiva també, que creiem que es 
tracta d’un text sòlid.

I finalment, acabo amb aquesta reflexió que situava anteriorment: ens agradaria 
poder tindre aquests debats en aquesta cambra, no debats de campanar, sinó debats 
que jo crec que transcendeixen fins i tot el que passa a Catalunya. No ho sé, també 
podem discutir si volen del Brexit o també podem discutir, per exemple, en aquest 
cas, de la guerra comercial entre els Estats Units i Xina, doncs..., potser ho podem 
discutir a partir de les nostres posicions al voltant només de la independència o no 
–els seus debats de curt campanar, els seus debats electoralistes– o podem discutir 
com intentem, en una societat cada vegada més complexa i més, diria jo també, de-
sigual, trobar solucions a partir d’aquests grans debats que crec que tenim pendents.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula la diputada la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Simplement per posicionar-nos a favor del text proposat, posicionar-
nos a favor de la feina que s’ha fet per impulsar aquesta carta i de tots els col·lectius 
que hi ha al darrere.

El president

Gràcies, diputada. És el torn ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, de la diputada senyora Esperança García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades..., bé, aquesta és una moció 
d’autoglorificació, que dic jo, perquè no té pràcticament contingut i el que té desper-
ta sospites.

Mirin, no hi votarem a favor, evidentment. Primer, és innecessària una carta de 
drets digitals, perquè vostès sota la coartada del ius, el que volen precisament és vul-
nerar tots els drets individuals dels catalans –això per començar–, i després, les nor-
mes democràtiques que ens permeten conviure en llibertat.

Primer, Espanya va ser pionera a l’hora de regular precisament els drets digitals, 
i ho va fer..., el primer país d’Europa que ho va fer. Això què vol dir? Que els cata-
lans ja tenim protecció. El que no tenim protecció és amb un govern com vostès, que 
ja van fer mal ús de les dades personals dels catalans organitzant dos referèndums 
il·legals, amb la qual cosa no els donem confiança perquè ja han traït gran part de la 
societat catalana.

Però és que, a més, tot i que hi havien treballs que eren bastant interessants, tot 
s’ha de dir, de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB, vostès ho han tirat 
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tot per terra. I el fet és que vostè com a conseller, senyor Puigneró, si ja teníem dub-
tes, en ho va deixar bastant clar, no?: aquest era un projecte de la república digital.

Dit això i afegint també que l’objectiu era protegir –protegir– els autoritarismes 
predemocràtics, que va dir, precisament, el senyor Torra, en referència a totes les 
planes web que es van obrir per organitzar el referèndum il·legal de l’U d’Octubre, 
això ens referma en la nostra voluntat de no donar-los ni un sol mil·límetre més, per-
què encara facin més mal a la convivència a Catalunya, com ja ho han fet. 

El president

En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula ara la diputada senyora 
Aurora Carbonell. Quan vulgui.

Aurora Carbonell i Abella

Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades. Bé, la Carta catalana per als 
drets i les responsabilitats digitals pretén bàsicament dotar el país d’un marc legis-
latiu i democràtic que reguli les relacions entre ciutadans, empreses, entitats socials 
i administracions públiques, tot en l’àmbit digital. Em sorprèn molt que des d’aquí 
hi hagin grups que precisament no defensin això, no?, els drets i les llibertats en un 
àmbit diferent, que és l’àmbit digital.

Per tant, es tracta del primer marc normatiu digital de Catalunya i és una eina ab-
solutament innovadora i del tot imprescindible en aquesta època actual.

És evident que l’evolució de les tecnologies durant els últims anys ha tingut un 
impacte innegable en la nostra societat; de fet, en la societat actual, internet i les tec-
nologies de la informació i de la comunicació ens evoquen a revisar els grans pactes 
amb què ens definim i ens organitzem com a societat, i també de la manera que con-
vivim. Hem de seguir defensant els drets humans i les llibertats fonamentals tenint 
en compte aquests nous models de l’era digital, com ens en fem corresponsables i 
com consensuem també entre tots i totes aquest nou pacte social.

Les millores que els desenvolupaments tecnològics poden aportar a la qualitat 
de vida de les persones i els conseqüents avenços s’han de dur a terme sempre en el 
marc del respecte als drets humans essencials i als principis democràtics que les so-
cietats han aconseguit al llarg del temps i després de tantes batalles.

Així, considerem els drets digitals l’extensió dels drets humans en l’entorn digi-
tal, com ara el dret a la privacitat, el dret a l’accés a la informació i el dret a la lliber-
tat d’expressió, entre molts d’altres.

Tal com diu l’Organització de les Nacions Unides, els mateixos drets que els 
ciutadans tenim en el món físic han de ser protegits també a la xarxa. En aquest con-
text, cal que defensem una xarxa oberta, lliure i descentralitzada on es respectin els 
nostres drets digitals i les nostres llibertats civils.

Dos apunts importants –un s’ha comentat ja–: per una banda, aquesta Carta cata-
lana dels drets i les responsabilitats digitals és un document elaborat de forma molt 
participada, amb la societat civil, amb nombrosos experts, que han elaborat una pri-
mera proposta de contingut, i posteriorment, s’ha obert una participació ciutadania, 
també incloent-hi entitats i associacions. Per tant, ha estat un document força con-
sensuat i treballat, participat des de molts àmbits.

Per altra banda, cal tenir en compte que malauradament el nostre país és conei-
xedor de la vulneració dels drets en l’àmbit digital: tots recordem perfectament que 
la tardor de 2017 va haver-hi una forta onada de repressió i censura digital, on es 
van tancar webs, aplicacions relacionades –o no– amb el referèndum d’autodeter-
minació, bloqueig d’accés a webs i continguts per part d’operadores de telecomuni-
cacions, escorcolls, detencions i processos judicials a informàtics, entre d’altres. Tot 
això amb una total indefensió jurídica. De fet, les institucions internacional de pres-
tigi en l’àmbit dels drets digitals ja van denunciar en aquell moment aquesta repres-
sió i aquestes vulneracions; cal tenir-ho en compte.
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Per tant, nosaltres donarem ple suport a aquesta moció perquè la Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digitals ha de ser una eina innovadora i en constant 
evolució, i ens ha de servir per a una millor adaptació més justa i més democràtica 
també en aquesta era digital.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. (Glòria Freixa i Vilardell demana per parlar.) Digui, diputada.

Glòria Freixa i Vilardell

A mi m’agradaria si pogués rectificar la diputada de Ciutadans perquè quan feia 
menció que la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades està sent in-
vestigada, això ja és passat, s’ha arxivat. I veig que fan més cas dels safarejos que hi 
han als diaris, dels secrets de sumari, que no pas de la realitat, que és que aquesta 
causa ha estat arxivada. Si us plau.

El president

Molt bé. Gràcies, diputada.
Hem cridat a votació. (Pausa.)
Entenc que no hi ha cap petició de votació separada en aquest cas?

El president

Passarem a votar, doncs, el conjunt de la moció.
Comença la votació.
Aquesta moció ha estat aprovada per 72 vots a favor, 55 en contra i cap abstenció.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i pressupostària 

(tram. 302-00141/12)

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Per exposar-la, té la paraula el diputat senyor José 
María Cano. 

José María Cano Navarro

Gracias, presidente.
Hoy presentamos una moción sobre política económica y presupuestaria...

El president

Silenci, si us plau.

José María Cano Navarro

...y lo hacemos ante un escenario económico cada vez más preocupante y, lo que 
es peor, cada vez más irreversible.

Más de cinco mil empresas han cambiado de sede social, los depósitos bancarios 
que se fueron ante la inseguridad jurídica no han vuelto ni vuelven, la inversión ex-
tranjera en Cataluña se resiente, los EREs han aumentado en más del 42 por ciento 
con respecto al mismo plazo del año pasado, nuestra región no es competitiva fiscal-
mente y, en definitiva, nuestra comunidad autónoma está dejando de ser lo que era: 
la locomotora de la economía española.

Este escenario supone, desde el punto de vista social, un aumento de las des-
igualdades y un aumento de la precariedad laboral: el 87 por ciento de los contratos 
que se firman en un año son temporales, es trabajo precario, y la tasa de pobreza del 
trabajo es del 12,2 por ciento. Es decir, a pesar de tener trabajo, no conseguimos te-
ner una vida digna.



DSPC-P 68
10 d’octubre de 2019

Sessió 39.2  70

Todo ello en un contexto de ralentización económica con grandes retos a los que 
se enfrenta nuestra economía: los aranceles de Estados Unidos que amenazan a los 
productos catalanes y españoles, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, 
la amenaza de un Brexit duro, la globalización, la digitalización, la robotización, to-
dos retos que tenemos. 

Y ante todos estos retos, en vez de convertirlos en oportunidades, en vez de lide-
rar reformas y cambios, lo que hacen, con la complicidad, en este caso, del PSC y de 
los Comunes, es seguir preocupados y ocupados en exclusiva en levantar una fronte-
ra en pleno siglo XXI. 

Y es muy grave, porque el principal problema de la economía catalana son uste-
des, con un proyecto real que ha tocado fondo y que nada bueno ha traído a los cata-
lanes. Han inoculado en la economía el peor de los venenos: la inseguridad jurídica, 
que hace que los inversores no puedan fiarse de nuestra comunidad autónoma. Y eso 
pasa porque ven que enfrente tienen un govern que tiene por bandera la desobedien-
cia, que tiene por bandera el «apreteu», que amenaza con el «ho tornarem a fer». 
Y además que es constantemente rescatado por el PSC y los Comunes.

Y es indignante porque esos graves daños en la economía llevan asociados el su-
frimiento de las familias.

Hoy les presentamos, en esta moción, diecisiete puntos; y les decimos que en Ca-
taluña, en materia de política económica y presupuestaria, no se trata de realizar pe-
queños ajustes, se trata de algo de mucho más calado: se trata de cambiar el rumbo, 
de que se ocupen de la Cataluña real, de esta Cataluña real que lo que les preocupa 
son su familia, sus empleos o sus empresas, o su autónomo. Tienen que sacar los la-
zos amarillos y las esteladas de la economía, porque está afectando gravemente al 
conjunto de la sociedad.

Miren, en democracia, uno no se salta las leyes ni amenaza con saltársela; no se 
justifican los boicots a las empresas ni se hace listas de buenas y malas, no se ame-
naza con paralizar la economía, sino que se presentan presupuestos para todos los 
ciudadanos que acaben con los recortes, se hace una reforma de la Administración, 
se eliminan barreras burocráticas, se lucha contra el fraude y la corrupción, que sus-
trae el dinero destinado o que tendría que destinarse a servicios sociales. No se cas-
tiga a la clase media y trabajadora con los tipos impositivos que ustedes les castigan. 
Se invierte en innovación y en educación para acabar con la precariedad laboral y 
con las desigualdades. En democracia, en definitiva, los políticos tienen que ser par-
te de la solución, nunca podemos ser parte del problema. Hay que pasar de la pará-
lisis a la acción, de las perfomance a las reformas que necesita nuestra comunidad 
autónoma, pasar del enfrentamiento y la ruptura a la convivencia. 

Eso es lo que necesita esta tierra, que todos queremos y de la que todos no senti-
mos orgullosos. Y ese es nuestro compromiso, el compromiso de Ciutadans, el que 
les ofreció nuestra candidata, la señora Roldán, el lunes.

Señores del PSC, ustedes con su voto demostraron que quieren seguir siendo 
parte del problema. Han estado muy bien a lo largo de todos los años siendo parte 
de ese problema.

Nosotros presentamos esta moción con medidas de necesidad para los catalanes, 
con medidas de sentido común. Sin ellas y sin un equipo capaz de liderarlas como 
Ciutadans, no saldremos del callejón sin salida en que nos han metido. Un callejón 
sin salida montado para que ustedes ganen a costa de que los catalanes pierdan. 

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en primer 
lloc, i en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada se-
nyora Alícia Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Vicepresident, diputats i diputades... Senyor Cano, per ser una 
moció que va de números, vostè no compta molt bé, perquè els números el dilluns..., 
no le daban –no le daban–: treinta y seis más cuatro, cuarenta. Encara que hagués-
sim votat nosaltres a favor, 57. No donaven –no donaven. Ja els ho va explicar el 
senyor Iceta, i crec que vostè, que, a més, és el portaveu d’Economia, hauria de sa-
ber-ho bé. 

En tot cas, ens presenta avui una moció que moltes coses podem compartir. Se-
gurament, nosaltres, com que sí realment som part de la solució, no del problema, 
quan un grup parlamentari presenta coses que són raonables, doncs, les votem favo-
rablement. No tenim prejudicis. I, en aquest sentit, doncs, vostè sap que hem presen-
tat algunes esmenes, algunes ens les han acceptat, altres no. I, per tant, farem un vot 
coherent amb el que nosaltres pensem.

Hi ha una primera part que parla dels pressupostos. Bé, aquí ja diu que s’en-
trin abans del dia 10, avui és dia 10, no han entrat, senyor Aragonés, oi que no? Bé, 
doncs, això ja no ho podem complir. 

No podem complir de nou la Llei de finances públiques. Però tampoc em sembla 
que complirem una cosa que vam aprovar tots en aquesta cambra que és que entres-
sin abans d’acabar el mes d’octubre. Potser sí, senyor Aragonés, però jo crec que les 
coses deuen anar més lentes del que vostè esperava, i tampoc complirem la moció 
que vam aprovar aquí en el debat de política general que obligava que el Govern els 
presentés abans del 30 d’octubre. Bé, i anem allargant l’acord i suposo que, llavors, 
tampoc tindrem pressupostos l’1 de gener. Potser el febrer o el març, però l’1 de ge-
ner ja crec que no. No sé com li van amb els seus amics, amb els nostres amics dels 
Comuns, les negociacions, però el cas és que suposo que no prou satisfactòries.

Ens demana també, evidentment, que incorporem algunes prioritats en aquests 
pressupostos. Nosaltres voldríem revertir les retallades; ja sabem que totes no pot 
ser, però sí que caldria prioritzar algunes d’elles en l’àmbit de salut i en educació, ho 
hem dit moltes vegades, perquè, és clar, si ho posem tot, doncs, no dona, i això és 
veritat. I sobretot en el cas de Ciutadans, que ells sempre volen arreglar-ho tot, però 
volen abaixar els impostos. Llavors, les coses no van. És a dir, vostè, senyor Cano, 
ho sap. Si vull més recursos, és a dir, més inversió, més despesa social, haig d’aug-
mentar els ingressos d’una manera o altra, perquè, si no, doncs, els números no dan, 
otra vez. 

I, per tant, aquestes propostes que vostè posa a la moció de reduir impostos, re-
baixar impostos, eliminar bonificacions i reduccions només ens porten a menys in-
gressos i, en canvi, vostè demana més fons destinats a salut, educació i benestar. No 
quadren, eh?, els seus números ja li he dit que no quadren.

Per tant, nosaltres, en la part de prioritzar alguns elements, em sembla que sí que 
podríem estar d’acord, després s’hauria d’anar a la lletra petita, però no podem estar 
d’acord amb la reducció d’impostos així sense més. Algunes coses regressives, algu-
nes reduccions les podríem eliminar, però no tot.

Nosaltres hem incorporat una esmena sobre universitats molt d’actualitat, el vice-
president que ahir es va veure amb els rectors... Nosaltres creiem que és molt impor-
tant, no per a les universitats... Hi ha algú que diu que és que ja reben prou diners. 
Nosaltres no és que ara vulguem entrar en un conflicte i un debat sobre si reben molt 
o poc. És que, les universitats, el coneixement hauria d’estar al centre de l’econo-
mia. Si volem realment ser un país competitiu perquè donem valor afegit als nostres 
productes, perquè realment podem competir amb qualsevol país del món, ho farem 
només pel coneixement, no pels costos salarials baixos, no perquè tinguem més sol 
i un clima millor. Ho farem només si basem la nostra economia en el coneixement. 
Per tant, és molt important la universitat, perquè és on es genera el coneixement i 
on després aquest coneixement el localitzem en el territori a través de la innovació o 
d’altres mecanismes.
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Si no apostem per això, ens sembla un greu error. I li hem dit al vicepresident i 
ho seguirem dient, i li diem també a la consellera Chacón: cal prioritzar la universi-
tat, el coneixement si volem un país de veritat modern, cosmopolita, que pugui com-
petir com ho fan països en els que vostès s’emmirallen tant, com, per exemple, Isra-
el. Van molt a Israel, aquest Govern va molt a Israel. I jo sempre els dic una cosa: no 
cal que hi aneu tant, si ja ho heu vist el que passa a Israel, que el Govern aposta per 
la recerca i la universitat i hi posa molts milions d’euros. No cal anar allà, ja sabem 
el que fan. I això és el que fan els països que realment tenen una indústria potent ba-
sada en el coneixement, que és que hi posen recursos. Doncs, això els ho demanem.

Clar, hi ha algunes coses òbvies, que ja sé que segurament no s’aprovaran, senyor 
Cano, perquè, doncs, diguéssim que els grups que recolzen el Govern independen-
tistes no estan d’acord amb això. Però hem de garantir l’estabilitat política, la segu-
retat jurídica, no podem cridar a..., a manifestacions sí, només faltaria, però no a 
aturades de país, no que caigui l’economia espanyola... Sort que tenim la consellera 
Chacón que hi va posar sensatesa ahir al matí, perquè, si no, Déu me’n guardi. Però, 
escoltin, qui vulgui manifestar-se que ho faci, però qui vulgui anar a treballar, qui 
vulgui que l’economia funcioni, que també ho pugui fer. I hauríem de respectar els 
objectius d’uns i els interessos d’uns i dels altres.

Per tant, nosaltres en aquesta part també votarem favorablement. Ja li he dit que 
en moltes coses coincidim, en altres no, però em sembla que el més important és que 
comptin i comptin bé. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, és el torn del diputat senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé, aquesta és una proposta de resolució que ens presenta el Grup de Ciutadans 
que teòricament, com deia ara la senyora Romero, va de números, però jo també li 
dic que els números no li quadren. No li quadraven els números de la moció de cen-
sura. També em preocupa que a la senyora Romero –que ara està departint amable-
ment amb el vicepresident– digui que no quadren, perquè potser, si haguéssim qua-
drat, potser sí que haguessin acabat de la mà de Ciutadans, espero que no, en tot cas. 
Però..., bé, com que deia que no quadraven, o no sumaven. Però, en tot cas, els seus 
números no li quadren.

Miri, jo crec que moltes de les coses que vostès plantegen, des del punt de vista 
pressupostari, nosaltres poden estar-hi d’acord. De fet, algunes lliguen i, de fet, ho 
vam estar parlant, amb quines són les nostres prioritats de cara als pressupostos: 
reduir desigualtat, lluitar contra l’emergència climàtica, preservar els drets de les 
dones. Però és que, jo els ho dic, vostè, que passa per ser una persona rigorosa i per 
intentar fer propostes sòlides, el problema és que amb una mà vostès demanen més 
recursos per als pressupostos i amb l’altra els volen retallar. Jo crec que els ho he dit 
més d’una vegada, que la seva política econòmica és com la d’una pajita, perquè és 
intentar... sorber y bufar al mismo tiempo, i això és impossible. I seria el que vostès 
plantegen.

I després li vull fer algunes consideracions. En primer lloc, vostè parla, per exem-
ple, de rigor pressupostari, no?, i, evidentment, situa que cal complir els objectius 
d’estabilitat pressupostària, deute públic, de la regla de despesa i el dèficit vigent, i 
el dèficit en aquest cas, en la normativa vigent. El que jo no entenc és que, quan nos-
altres els fem esmenes, que també tenen a veure amb la normativa vigent, vostès no 
hi estan d’acord. És a dir, perquè nosaltres els hem plantejat algun tipus d’esmenes. 
Per exemple, reclamar a l’Estat el pagament de les bestretes que estan pendents per 
part del Govern del PSOE; no ens han acceptat l’esmena. Renegociar, per exemple, 
un nou acord de finançament. Si és que això..., bé, vostès hi haurien d’estar d’acord, 
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això és..., allò, com dirien?, «sano autonomismo». O sigui, estem parlant que cal 
anar al Consell de Política Fiscal i Financera a negociar un nou sistema de finança-
ment, i nosaltres hi estem d’acord.

Per exemple, vostès estan en contra, moltes vegades, del que diu l’Estatut que fa 
referència a la disposició addicional tercera, per exemple. Llavors, jo el que no en-
tenc és..., miri, es pot estar en contra del procés, es pot estar en contra del Govern, es 
pot estar en contra del processisme, però allò que li va dir l’altre dia la nostra presi-
denta, no haurien d’estar en contra del fins i tot diu la llei que té Catalunya dret a 
demanar. Perquè al final és en contra dels catalans i catalanes, perquè Rodalies, els 
serveis públics, la sanitat, l’educació els utilitzem tots nosaltres. I vostès, amb aques-
ta batalla campal que tenen amb el Govern –nosaltres també estem a l’oposició i no 
compartim la línia del senyor Torra–, però és que van contra els propis interessos 
dels catalans. Així, ja m’explicarà vostè per què no podem reclamar a l’Estat que ens 
paguin les bestretes que ens deuen, o que paguin el que diu la disposició addicional 
tercera, o que paguin, per exemple, en aquest cas, doncs, el que deuen en el finança-
ment de Mossos. És que no..., si forma part del marc legal vigent que tant els agrada 
a vostès, no?

I, finalment, és sobre política fiscal. Miri, a mi també m’agradaria un debat obert 
i honest, perquè, és clar, vostès parlen de reduir, en aquest cas, el tram impositiu de 
l’IRPF a les bases liquidables fins a 33.000 euros. Vostès saben que això té un impac-
te pressupostari de pràcticament 500 milions d’euros, en la línia del que vostès tenen 
registrat al Parlament. És clar, no és possible defensar reduir les llistes d’espera i que 
el pressupost de la Generalitat es redueixi en 500 milions d’euros. I, escolti, això no 
ho arreglem amb els «xiringuitos», que jo ja estic en contra dels «xiringuitos», però 
no ho arreglem amb els assessors que té el senyor Aragonès. Sí, en podem retallar 
dos o tres, però 500 milions d’euros no els traiem d’aquí.

I jo crec que, en definitiva, també fan unes propostes fiscals que no ensenyen el 
que realment vostès plantegen o quina és la seva política fiscal. Tinguem el debat 
obert. I la seva política fiscal, jo li ho deia, és de las pajitas i de Quinto, de quinto de 
bar no, però del senyor Marcos de Quinto sí, perquè vostès per al que al final treba-
llen és per a aquest tipus de gent i la seva política fiscal és aquesta. I jo li explicaré, 
per exemple, el que han fet vostès amb l’impost de successions, que no sé si fins i tot 
els seus diputats o saben o si els seus votants o saben, a Castella i Lleó. A Castella i 
Lleó les herències de 400.000 euros no pagaven un duro, zero, i les herències de més 
de 400.000 euros pagaven. I vostès han rebaixat les herències a zero euros d’aquells 
que pagaven més de 400.000 euros. Vostès han provocat un daltabaix a les finances 
públiques de Castella i Lleó de 180 milions d’euros perquè aquella gent que hereta-
va per exemple un milió d’euros deixi de pagar 145.000 euros. Això són vostès. La 
seva política econòmica és la de Marcos de Quinto que és anar veient com puc pagar 
menys, menys i menys impostos, i si al final, encara que hagi de ser un patriota es-
panyol, me n’he d’anar a viure a Portugal, doncs me’n vaig a viure a Portugal perquè 
del que es tracta és de pagar com menys millor.

I això és el és Ciutadans. Ciutadans és un partit..., ja els ho he dit més d’una ve-
gada, són el partit dels rics, són el partit dels rendistes. I vostès, per més que diguin 
que són el partit de les classes mitjanes, classes baixes, la seva política econòmica 
concreta, la que han demostrat a Andalusia, la que demostren a Madrid i la que de-
mostren, en aquest cas, a Castella i Lleó és abaixar els impostos als rics. I si vostès 
arribessin aquí, per més que parlin, a governar Catalunya, que parlin de reduir les 
llistes d’espera de sanitat i en defensa de l’escola pública, vostès el que farien és em-
pitjorar els serveis públics de Catalunya amb la seva política econòmica.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
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El president

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, és el torn ara 
de la diputada senyora Raquel Sans. 

Raquel Sans i Guerra

Gràcies, president. Bona tarda, diputades, diputats. En aquest cas tenim una moció 
llarga que ens presenta Ciutadans sobre política econòmica i pressupostària, que abor-
da temàtiques molt diverses i complexes, que van des de la necessitat de tenir pressu-
postos fins a la necessitat d’incrementar la plantilla de la inspecció de treball. Per tant, 
es fa molt difícil entrar en el detall punt per punt d’aquesta moció. He de dir que, en la 
majoria de punts votarem en contra, tot i que m’agradaria destacar, doncs, que, encara 
que siguin pocs, també hem estat capaços d’arribar a alguns acords.

Fent un exercici de simplificació, aquesta moció entenem que aborda dues grans 
qüestions. La primera és la necessitat de disposar d’uns pressupostos de la Gene-
ralitat per a aquest 2020, i aquí convindran amb mi que el Govern i en aquest cas, 
doncs, el Departament d’Economia, són els primers interessats a disposar d’aquests 
pressupostos. Som al 2019, el Govern ha de fer front a les necessitats actuals dels ca-
talans i les catalanes, però ho ha de fer amb totes les limitacions i condicionants que 
implica tenir uns pressupostos prorrogats des de 2017, també amb els condicionants 
de les estretors d’un sistema de finançament injust, i amb l’arbitrarietat i deslleialtat 
del Govern de l’Estat.

I en aquest punt crec que val la pena recordar que l’Avantprojecte de pressu-
postos per a aquest 2019, que no es van arribar a aprovar, preveia destinar tres de 
cada quatre euros, per tant, tres quartes parts d’aquest pressupost, als departaments 
de Salut en primer terme, d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies. Un 
pressupost que, a més, permetia recuperar els nivells de despesa de l’any 2010, per 
tant anteriors a la crisi. Perquè l’aposta estratègica del Govern és clara: mantenir, si 
és possible augmentar, la despesa i incrementar els ingressos, garantint la igualtat 
d’oportunitats amb una fiscalitat progressiva, verda i sostenible. Aquesta és la recep-
ta. Per tant, aquesta és la primera de les qüestions que aborda aquesta moció.

I la segona qüestió de fons, en la qual no ens hem posat d’acord, tampoc amb el 
PSC, ho comentava el diputat Cid, és en la necessitat d’exigir al Govern de l’Estat 
que compleixi no només amb els seus compromisos, sinó també amb la legislació 
vigent. Per nosaltres tampoc això no va només de reclamar, va més enllà. Tenim la 
ferma convicció que només si disposem d’un estat propi que ens permeti gestionar 
els propis recursos podrem garantir un estat del benestar per a tota la ciutadania. 
Entenem que el problema és estructural i entenem que cal avançar en una fiscalitat 
més justa, progressiva, però també entenem que la ciutadania de Catalunya ja paga 
prou com per disposar d’un estat del benestar millor del que té. Els catalans i cata-
lanes paguem prou com per poder desplegar la renda garantida de ciutadania, com 
per millorar l’accés a l’habitatge, per reforçar el sistema de salut pública, per garan-
tir l’educació de qualitat. Però el Govern de la Generalitat no és qui té, a hores d’ara, 
la possibilitat de gestionar aquests recursos. Perquè si parlem d’economia, parlem de 
finançament, hem de recordar que Catalunya pateix un dèficit fiscal que oscil·la en-
tre el 8,4 per cent i el 5 per cent, en funció dels mètodes de càlcul. En tot cas, estem 
parlant de milers de milions d’euros.

Però no només això, i jo crec que es diu poc. Hem de recordar, i una dada im-
portant, que més del 90 per cent dels ingressos de la Generalitat provenen d’aquestes 
bestretes de l’Estat, és a dir, de diners que e catalans paguen, que se’n van a l’Estat i 
que l’Estat torna tard i malament, si és que els torna. Unes bestretes que hem pogut 
comprovar es gestionen amb arbitrarietat, amb impunitat i m’atreviria a dir que amb 
irresponsabilitat. I aquí és igual si el ministre és Montoro o la ministra, Montero. 
Tant és si a l’Estat governa el Partit Popular o el PSOE, perquè recordem que actual-
ment el Govern de Pedro Sánchez té retinguts més de mil milions d’euros que els ca-
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talans ja hem pagat però que no han tornat a Catalunya. En resum, doncs, no podem 
estar d’acord amb aquesta moció.

I no voldria acabar sense recordar que el vicepresident Junqueras i el vicepresi-
dent Aragonès han afrontat els reptes de cara per augmentar els recursos que ga-
ranteixin la igualtat d’oportunitats entre catalans i catalanes, que redistribueixin ri-
quesa a qui més ho necessita, sense posar en perill l’equilibri pressupostari. I ho 
continuarem fent perquè aquest és el nostre projecte polític. Però tampoc no deixa-
rem de denunciar que no podrem tenir un estat del benestar ple i just fins que no dis-
posem d’un estat propi, d’una república catalana.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya és el 
torn ara del diputat Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, president. Diputades i diputats, bona tarda. Bé, seguint el fil de la meva 
companya, la diputada Sans, ens trobem amb una moció..., de fet és una moció tipus 
poti-poti, eh?, d’aquestes que ja sovint ens trobem del Grup de Ciudadanos, en què 
amb l’excusa, doncs, de parlar de pressupostos ens hi barregen també la seguretat 
jurídica, l’estabilitat, la reforma de l’Administració, eliminar barreres burocràtiques, 
lluita contra el frau, política fiscal, tot un munt de temes, però que, de fet, quan el 
senyor Cano surt aquí davant a defensar-la no ens n’ha parlat gaire, d’aquestes coses. 
Ens ha parlat, com sempre fan amb tots els temes, eh?, tema que toquem, aquest es-
cenari tan preocupant i irreversible de l’economia catalana i del país, la fugida de 
dipòsits bancaris, el ressentiment de la inversió estrangera, que és una regió no com-
petitiva fiscalment, etcètera. És a dir, una excusa per tornar anar fent, doncs, el seu 
discurs.

De fet, el senyor Cano no deu haver escoltat aquest dematí la consellera Chacón, 
que ens donava quatre dades també sobre l’economia. Crec que són importants, no? 
El 2018 més de 9.385 empreses constituïdes a Catalunya respecte al 2017, un 3,5 per 
cent d’increment de les empreses de més de dos-cents treballadors, un 2,8 per cent 
d’increment de les microempreses i també de les petites empreses, eh?, o que Ca-
talunya en aquests moments, al tancament del 2018, representa el 18,5 per cent del 
total d’empreses de l’Estat, per sobre de la Comunitat de Madrid, que ens està fent 
aquest dúmping fiscal i aquesta famosa o pretesa fugida d’empreses, que és de seus 
però que no és d’instal·lacions productives.

O tampoc crec que el senyor Cano ha sentit la senyora Chacón explicar, per 
exemple, que el valor afegit brut de Catalunya, per cinquè any consecutiu ha tornat 
a pujar, que la indústria ja representa el 20,7 per cent del valor afegit brut del país, o 
que, per exemple, el primer semestre del 2019 hem tornat, doncs, a créixer amb més 
de deu mil societats mercantils constituïdes, un 3,5 per cent més que l’any 2018 i per 
sobre de la mitjana espanyola. D’això no en parlen, eh?

De fet, el conjunt de la moció..., i de fet nosaltres en aquest sentit enfocàvem les 
esmenes. En el conjunt de la moció vostès ens exigeixen o exigeixen al Govern que 
es comporti com un govern amb plena capacitat econòmica, financera i fiscal, és a 
dir, un país independent, com nosaltres pretenem que així sigui, ens exigeixen més 
inversió en salut, més inversió en ensenyament, més inversió en recerca i universi-
tats, menys fiscalitat o modificar la política fiscal, l’atenció a la dependència, etcète-
ra, que evidentment també ho volem nosaltres i per això proposem la independència, 
entre elles econòmica i fiscal. I vostès en canvi, doncs, malgrat exigir-nos o exigir al 
Govern totes aquestes millores necessàries, el seu discurs és justament al revés, de 
regressionar progressivament l’Estat autonòmic, aplicar fins i tot el 155.
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I mai els hem sentit parlar, ni aquí –aquí ja entenem que no els toca– però tam-
poc allà, a l’Estat espanyol mai els hem sentit defensar els interessos dels catalans, 
ni aquells 874 milions que l’Estat ara finalment..., a veure si demà el Consell de Mi-
nistres allibera, però que influeixen sobre totes aquestes despeses de la política i 
l’acció catalana, entre elles l’atenció a les persones. Però tampoc els hem sentit mai 
demanar o exigir a Madrid, doncs, aquells 1.700 milions de la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, que s’ha incomplert sistemàticament. Ni tampoc el 470 milions 
de l’IVA del 2017. Ni tampoc allà a Madrid ens han defensat del greuge fiscal que 
pateix Catalunya. Però tampoc el problema que té en aquests moments el nostre país 
també, que és el compliment de la regla de despesa i el compliment de la política de 
zero deute, no?

I, per tant, com volen que fem tot això que ens estan exigint i que estem d’acord 
a fer-ho sense defensar per l’altre costat a qui té la clau de la caixa, que lamentable-
ment és l’Estat en aquest cas, no? Ens demanen que presentem el pressupost abans 
del dia 10, però l’Estat, en aquests moments, encara no ha ni tan sols comunicat les 
bestretes que farà a compte per al 2020 ni tampoc ha comunicat els ingressos que 
donarà a la Generalitat per al 2020. Com volen que es confegeixi un pressupost amb 
aquest sistema. I tampoc hem vist que allà, quan són allà els seus representants, ho 
reclamin.

Per tant, com dèiem, una moció que, de fet, a vostès els dona l’excusa per tornar 
a sortir aquí a parlar, eh?, de les calamitats de la política catalana, de boicots, sem-
pre del boicot. Per exemple, tornen a parlar del boicot, que ja els van explicar tant 
el president com la consellera Chacón que aquí no hi ha boicot, només hi ha una 
llibertat de compra per part del consumidor, eh? Però en canvi no els sentim parlar 
mai del boicot reial –no real, reial–, de la monarquia l’any 17, o tampoc del boicot 
estatal retirant els fons dels principals bancs i caixes de Catalunya, o tampoc del 
polític quan van aprovar vostès també, doncs, aquesta mesura per poder facilitar el 
canvi de les seus socials de les societats mercantils. D’aquest boicot no en parlen, 
eh?, però en canvi sí que parlen d’aquesta web de l’ANC.

Per tant, com dèiem, una moció una mica...

El president

Diputat...

Jordi Munell i Garcia 

...doncs, a què, lamentablement, no podem donar gaire suport, més enllà d’algun 
punt formal, el qual ja s’està fent i, per tant, hi votarem que sí.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya té la paraula ara el diputat senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Em permetran que, per defensar la posició del Partit Popular 
amb relació a aquesta proposta de resolució, intenti alçar una mica la mirada respec-
te de les propostes que s’hi fan, que són moltes i molt concretes, no? Però crec que la 
motivació que origina aquesta proposta de resolució té dos fonaments principals. El 
primer és la inestabilitat política que provoca l’actual Govern de la Generalitat, que 
no és exclusiva d’aquest Govern, també el Govern d’Espanya està en una situació 
d’inestabilitat política, però això, evidentment, no contribueix a millorar les pers-
pectives econòmiques. I creiem que l’element principal que reflecteix aquesta ines-
tabilitat és que portem dos anys amb pròrroga pressupostària. Estem a les acaballes 
del 2019 encara amb els pressupostos del 2017. Per tant, un element.
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Segon element, la inseguretat jurídica que provoca aquest Govern. I això, per 
què? Doncs perquè tenim un govern que el que fa tot sovint és alimentar la confron-
tació, alimentar el conflicte i utilitza determinades expressions que no contribueixen 
en res a garantir la seguretat jurídica, no només de l’economia o de l’activitat eco-
nòmica, sinó tampoc de les persones. Que el president de la Generalitat digui en seu 
parlamentària que els ciutadans tenen dret a la desobediència és una contradicció 
paradigmàtica en si mateixa i això evidentment no contribueix en res positiu.

I tot això té conseqüències, té conseqüències sobre l’economia, però també té 
conseqüències..., perquè evidentment de l’economia en depèn el benestar del conjunt 
dels ciutadans, també en depèn el benestar dels ciutadans. I amb l’actual conjuntura 
econòmica, doncs, entenem que no és una bona notícia que Catalunya hagi passat de 
ser el tractor econòmic de l’economia de l’Estat a ser un llast, però no un llast per 
a l’economia de l’Estat, com li agradaria a l’exconseller Comín, no, un llast per als 
mateixos catalans i per als mateixos ciutadans de Catalunya.

I, per tant, el nostre grup ha valorat les propostes que es fan amb aquesta moció 
i fonamentalment els donarem suport a totes. Ara bé, també dir que en algunes ar-
ribem tard. La moció diu: «Presentar abans del 10 d’octubre els pressupostos...» Ja 
fem tard, es tenien d’haver aprovat ahir, ja fem tard. Aspectes com les universitats i 
el finançament de les universitats, els boicots o les..., perdó, o el tema de la fiscalitat...

El president

Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

...en el qual podem compartir i que per tant, donarem suport a aquesta moció. Ara, 
no hi ha pitjor boicot que el que es fa des del mateix Govern a l’economia del país.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per a fixar la seva posició, té la paraula ara en nom del Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la diputada senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, gràcies. Bona tarda, diputats i diputades. Aquesta és una de les propostes 
que presenta Ciutadans i que, si desenvolupem dos punts alhora, és absolutament 
contradictòria. Ens demana Ciutadans amb la seva proposta que recuperem els fons 
en salut, educació i benestar social del 2010 més l’IPC, però alhora, en un altre 
punt, demana que s’abaixin els impostos i en un altre punt demana que es com-
pleixin els objectius d’estabilitat de deute, dèficit i regla de la despesa. Si complim 
amb aquests objectius d’estabilitat imposats per la Unió Europea, que passen per 
davant els interessos dels mercats financers als interessos de la ciutadania, és im-
possible que alhora fem una recuperació dels fons en salut, educació i benestar. Per-
què aquest any, per exemple, hi ha un augment d’ingressos de 1.033 milions d’euros, 
però només es pot disposar, segons aquestes regles, de 790 milions d’euros. És que 
amb aquests diners ni tan sols dona per mantenir les coses tal com estan, tal com les 
coneixem. I si haguessin fet quatre números, ho haguessin vist vostès també.

Per altra banda, en aquesta moció es diu que s’ha de generar confiança en la ciu-
tadania. I com? Quina és la fórmula per generar confiança en la ciutadania? Doncs 
respectant el marc constitucional, el marc estatutari i el marc europeu. Un marc 
constitucional que no garanteix el dret a l’habitatge, un marc constitucional que per-
met que cada dia els serveis públics estiguin més degradats, el mateix marc consti-
tucional que no deixa aquest Parlament parlar de monarquia, parlar del dret a l’au-
todeterminació, de legislar per respondre a les necessitats de la gent, de parlar de 
pobresa energètica, d’emergència habitacional, de sanitat i d’educació. Al final, vos-
tès, el que volen és aixafar la voluntat majoritària d’un poble que el que vol és legis-
lar a favor dels interessos i les necessitats de la gent i no pas responent als interessos 
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dels mercats financers. Vostès han participat de forma activa en una operació d’estat, 
en una operació d’estat que el que fa és dir que les empreses marxen. I saben el que 
passa? Que és que el dret a l’autodeterminació és una eina per fer trontollar el règim 
del 78 és una eina per respondre a les necessitats de la gent i per això van fer aquesta 
operació d’estat.

El president

Gràcies, diputada. Finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula 
el diputat senyor José María Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidente. Bueno, yo ahora tengo dudas que la bancada independentista 
se haya leído la moción entera. No sé si es que han visto que había diecisiete puntos 
y entonces les ha dado un pelín de pereza. Sí quiero aprovechar para agradecer a los 
grupos que hemos podido hacer transacciones, negociar enmiendas, algunas las he-
mos aceptado y otras no.

¿Por qué les decía que entiendo que no han leído la moción? Porque el relato de la 
moción es claro. Es decir, en este momento, lo que crea el Govern de la Generalitat 
es inseguridad jurídica e inestabilidad política, sin este elemento básico fuera de la 
economía, nuestra economía no puede prosperar. El segundo elemento es que lleva-
mos dos años sin presupuesto, por lo tanto, hace falta un presupuesto que se presente 
en plazo, un presupuesto que defienda las necesidades de las familias catalanas. En 
tercer lugar, ¿qué nos hace falta? Un rigor presupuestario, no podemos estirar más el 
brazo que la manga. Después hace falta una reforma de la Administración, es decir, 
tenemos que reducir los chiringuitos, los amiguetes y las ineficiencias, eliminar las 
barreras burocráticas, luchar contra el fraude para poder recaudar más y eso, señor 
Cid, es lo que nos va a permitir reducir los impuestos a la clase media y trabajado-
ra. Y detrás de esto hay una memoria económica, evidentemente, detrás de esto hay 
unos números muy bien hechos y me sorprende, entiéndanme, que den lecciones 
aquellos que tienen un partido quebrado, pues la verdad, lecciones de economía, me 
cuesta.

(Aplaudiments.)
A la señora Romero, sí decirle una cosa. Yo no sé si los números daban o no da-

ban, lo único que sé es que ustedes no suman. (Aplaudiments.) Les digo más, sí su-
man, sí que sé que suman, suman con la bancada independentista. Esa es su suma.

(Aplaudiments.)
Entonces, desde el punto de vista independentista, no van a revertir los recortes y 

lo único que siguen es con la ruptura.
Gracias.
(Aplaudiments.)

El president

Cridem a votació.
Peticions de vostè separada? Sí, senyora Caula...

Anna Caula i Paretas

Demanaríem, per un costat, el punt 1, votar-lo individualment. I un bloc que 
seria: punt 10, 12 i 16, que podria ser conjunt.

El president

Molt bé. Senyora Granados?

Eva Granados Galiano

Sí, president. Per una banda, el punt 8 i per una altra, que podrien anar junts, el 
15 i el 17.
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El president

Molt bé. Alguna petició més?

Susanna Segovia Sánchez

Crec que seria millor votació separada de punts, perquè li demanaré blocs dife-
rents, també.

El president

Molt bé, doncs votem punt per punt. Sí, senyora... Punt per punt.
Bé, doncs passem a la votació. Votarem punt per punt cada un dels punts d’aques-

ta moció.
Comença la votació amb el punt número 1.
El punt número 1 ha estat aprovat per 62 vots a favor, cap en contra i 66 absten-

cions. I un diputat o diputada present que no ha votat.
Passem ara a votar el punt número 2.
Comença la votació.
El punt número 2 ha estat aprovat per 68 vots a favor, 62 en contra i cap abstenció.
Passem ara a votar el punt número...
(Albert Batet i Canadell demana per parlar.)
Si em demana la paraula, senyor Batet, el podré escoltar, si no...

Albert Batet i Canadell

Per una qüestió d’ordre, que és, si no s’ha entrat..., si s’entra quan ja s’ha comen-
çat la votació, es poden votar els següents punts?

El president

No.

Albert Batet i Canadell

Doncs ha passat.

El president

D’acord. No ho he vist i, per tant, no ho he advertit en el moment. En tot cas, ser-
veixi això d’avís per al conjunt dels diputats i diputades, la propera vegada, si passa 
això, no es podrà votar. Efectivament, senyor Batet.

Continuem amb la votació.
(Forta remor de veus.)
Silenci. Ja està, ha quedat clar. Hi insisteixo, serveixi per advertiment, la propera 

vegada, els membres de la Mesa, el conjunt dels membres de la Mesa ho tindrem en 
compte i si un diputat o diputada entra un cop han començat les votacions, no podrà 
votar. Seguim.

Votem el punt número 3.
Comença la votació.
El punt número 3 ha estat rebutjat per 64 vots a favor, 66 en contra i cap abstenció.
I votem ara el punt número 4.
Comença la votació.
El punt número 4 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 66 en contra i 8 abstencions.
I passem ara a votar el punt número 5.
Comença la votació.
El punt número 5 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 73 en contra i cap absten-

ció i un diputat o diputada present que no ha votat.
Passem ara a votar ara el punt número 6.
Comença la votació.
El punt número 6 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 66 en contra i 8 abstencions.
Votem ara el punt número 7.
Comença la votació.
El punt número 7 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 74 en contra i cap abstenció.
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I votem ara el punt número 8.
Comença la votació.
El punt número 8 ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 62 en contra i 28 abstencions.
Votem ara el punt número 9.
Comença la votació.
El punt número 9 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 66 en contra i 8 abstencions.
I votem ara el punt número 9.
Comença la votació. Perdó, el 10, disculpin, el 10.
(Remor de veus.)
Silenci. Calma. Els he confós de punt? Sí. Tornem a votar, tornem a votar el punt 

número 10.
Tornem a votar el punt número 10.
Comença la votació.
El punt número 10 ha estat aprovat per 117 vots a favor, cap en contra, 12 absten-

cions i un diputat o diputada present que no ha votat.
Passem ara a votar el punt número 11.
Comença la votació.
El punt número 11 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 74 en contra i cap abstenció.
I passem ara a votar el punt número 12.
Comença la votació.
El punt número 12 ha estat aprovat per unanimitat.
Cent vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Votem, ara, el punt número 13.
Comença la votació.
El punt número 13 ha estat aprovat per 68 vots a favor, 62 en contra i cap abstenció.
I ara votem el 14.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat per 68 vots a favor, 62 en contra i cap abstenció.
I votem ara el 15.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 90 en contra i cap abstenció.
Votem, ara, el 16.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat per 118 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions.
I, finalment, votem el punt dissetè.
Comença la votació.
El punt dissetè ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 82 en contra i 8 abstencions.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat 
institucional a la democràcia i a l’estat de dret

302-00142/12

I passem, ara, al següent punt de l’ordre del dia, el punt vintè, que és la moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democrà-
cia i a l’estat de dret, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a expo-
sar-la, té la paraula el diputat senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Señoras y señores diputados. Señor president. Hemos presentado esta moción 
sobre la lealtad institucional y el respeto a las instituciones y a las leyes. En cual-
quier Parlamento, parece que no sería algo ocioso absolutamente tener que presen-
tar algo así, pero, miren, hoy, precisamente, hoy es un día que coincide que hemos 
recibido unas notificaciones del Tribunal Constitucional, que han tenido que firmar 
los miembros de la Mesa de este Parlamento. Y esas notificaciones, básicamente, lo 
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que les dicen es que tienen el deber de impedir la tramitación de cualquier resolu-
ción que sea reiterativa y continuadora de las resoluciones que pretendían declarar 
la independencia en este Parlamento y eso ha tenido que ser a raíz de las últimas 
resoluciones de este Parlamento, que sigue sin respetar las instituciones del Estado, 
que sigue sin respetar, primero, el Reglamento de este Parlamento, este propio Par-
lamento, el Estatut de Catalunya y nuestra Constitución.

Estas son las tres resoluciones que se han notificado. Son tres resoluciones que 
yo les digo, se han notificado, por lo que a nosotros respecta, a los compañeros de 
nuestro partido señor Joan García y Laura Vílchez, vicepresidente segundo y secre-
taria tercera, respectivamente, y yo lo que les digo es que estas resoluciones nosotros 
las vamos a cumplir, porque respetamos las instituciones, respetamos este Parla-
mento, respetamos el Estatuto y respetamos la Constitución.

(Aplaudiments.)
Nosotros no nos haremos selfies sonriendo con estas resoluciones para, luego, in-

cumplirlas (l’orador mostra un full a la cambra), no lo haremos, ni evitaremos la fir-
ma. Hemos firmado. Y nosotros seremos garantes ante todos los catalanes de que es-
tas resoluciones aquí se cumplirán y nosotros estaremos pendientes de que así se haga.

Miren, en este Parlamento, ya hemos visto demasiadas cosas. Hemos visto, lite-
ralmente, lobos con piel de cordero. Hemos visto gente que hace el discurso del no a 
la violencia, pero que se abraza a los exterroristas. Algunos sonríen. Al señor Otegi y 
al señor Sastre, al señor Bentanachs, de Terra Lliure, sí... Gente de su Gobierno y di-
putados significados de sus grupos se abrazan a estas personas. Y, luego, cuando hay 
gente sospechosa de terrorismo, les aplauden, les homenajean desde este Parlamento.

Hoy mismo han aplaudido a los energúmenos de Alsasua, que ya no son sospe-
chosos de ser unos energúmenos que pegan palizas y rompen huesos a dos guardias 
civiles y sus mujeres. (Aplaudiments.) Y les han aplaudido. Y la CUP abandona sus 
escaños y el señor Castellà abandona indignado también su escaño. Que se vea quié-
nes son los que apoyan la democracia, que se vea quiénes apoyan a las libertades y 
quiénes apoyan a los liberticidas.

(Aplaudiments.)
Pues, bien, el independentismo este que no es violento, pero que la emprende a 

martillazos contra las sedes de los partidos, que señala a los jueces, a los comercian-
tes, que agrede a periodistas, que hace coacciones mafiosas a los médicos en sus dis-
pensarios... No lo son todos. No todos los independentistas son así, efectivamente, 
señor Forné. No lo son, no lo son. Pero sus dirigentes tienen la obligación de con-
denar estos hechos y ustedes no lo hacen, ustedes los aplauden y ese es el problema 
(aplaudiments), no es el independentismo, son los dirigentes que no condenan la vio-
lencia ni respetan las instituciones.

Por último, decirles, esta resolución, esta moción que nosotros hemos presenta-
do va básicamente de lo mismo que expusimos en la moción de censura, de respeto, 
respeto a las instituciones, respeto a la libertad, condena de la violencia.

Aquí está contenido en varios puntos, condena de la violencia, respeto a las ins-
tituciones. Esperemos que esta vez el Partido Socialista no se equivoque como se 
equivocó en la anterior, esperamos que esta vez ustedes, sin complejos, voten por la 
libertad, por la democracia, por la condena del terrorismo, por el respeto a las ins-
tituciones, por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que hoy nos han noti-
ficado y que nosotros les aseguro que estaremos a su lado para cumplirlas cuando 
ustedes se vean en la obligación de hacerlo, como todos los miembros de la Mesa.

(Aplaudiments.)

El president

Diputat, se li ha acabat el temps.
Per defensar les esmenes presentades, té la paraula el diputat senyor Ferran Pe-

dret. Quan vulgui.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Conseller, diputades, diputats, voldria començar la meva in-
tervenció recordant des del faristol les víctimes de l’atemptat antisemita que va tenir 
lloc ahir a Alemanya, que se sumen, dissortadament, a una llarga llista d’actes vio-
lents contra els jueus que viuen a Europa, també als Estats Units, i que han de ser 
motiu d’una profunda preocupació.

I, encara que sigui per comentar-ho en un altre ordre de magnitud, a casa nostra, 
valdria la pena fer una reflexió sobre els discursos que precedeixen els actes vio-
lents, perquè es parla molt de violència. I valdria tenir present que les paraules im-
porten, les paraules poden obrir ferides, les paraules poden contribuir a guarir-les, 
les paraules poden tirar més sal sobre les ferides. I estem en un temps d’inflació re-
tòrica, a vegades, diguem, amb una èpica una mica carrinclona, a vegades, amb una 
intenció flamígera i valdria la pena que féssim una reflexió tots els responsables po-
lítics, senyor Carrizosa, tots els responsables polítics. Evidentment, els ho exigim als 
líders polítics de l’independentisme, evidentment, però tots els responsables polítics 
hem de contribuir a asserenar els ànims quan hi ha un conflicte polític, social tan 
profund, tan transcendent com el que tenim a Catalunya. Per tant, és tasca de tots, 
eh?, no val, diguem, agitar demagògicament les aigües, atribuir als Socialistes com-
plicitats, complexes...

Miri, nosaltres no compartim els seus plantejaments polítics i això no és cap 
complex, a veure si ho entenen. Igual que els ho diem als independentistes quan ens 
diuen: «No, és que vostès han de dialogar i, per dialogar, aquetes són les condicions. 
Han de donar-nos la raó.» Els hi hem dit més d’una vegada, més de dos-centes, di-
ria, que jo mateix he dit aquí que el diàleg no pot ser concebut com una exigència de 
claudicació a les forces polítiques independentistes ni tampoc les forces polítiques 
independentistes ens poden exigir una adhesió a les seves tesis. Però ho podria in-
vertir, els hi podria dir també que nosaltres, que tenim una posició política pròpia 
en el conflicte polític que hi ha a Catalunya, no tenim perquè adherir-nos a les seves 
tesis polítiques per ser absolts i perdonats de no sé quins complexos. Ja n’estem farts, 
eh? N’estem farts de salvapàtries d’un costat i de l’altre. N’estem molt farts. Molt. 
Molt. A veure si ho entén.

Que un dels principals problemes que tenim a Catalunya és que una meitat del 
país es nega a veure l’altra, es nega a reconèixer-la. Els diem a les forces polítiques 
independentistes, el 6 i 7 de setembre, el 10 d’octubre i, després, em sembla que era 
el 27 d’octubre, no van veure una meitat del país que no compartia els seus objectius 
polítics i molts, encara molts més, que no compartien els mètodes amb els quals van 
procedir aquells dies. Però vostès tampoc poden pretendre solucionar el problema 
polític que es viu a Catalunya pretenent una rendició incondicional de la bancada in-
dependentista, una renúncia als seus objectius polítics, com si, diguem, enrotllant un 
paper de diari i tustant el cap a algú, s’aconseguís un efecte d’intentar generar algun 
mínim consens, perquè això és el que necessitem, tornar-nos a veure uns als altres, 
tornar-nos a reconèixer com a interlocutors vàlids, deixar d’atiar-nos amb el paper 
enrotllat al cap els uns als altres i intentar refer consensos bàsics, que puguin aplegar 
al seu voltant àmplies majories.

Cap de les solucions que puguem imaginar a Catalunya per la situació terrible en 
què ens hem endinsat passa per la rendició incondicional d’una meitat del país o per 
l’adhesió incondicional d’una meitat del país a les tesis de l’altre. És tan difícil d’en-
tendre això? Quina mala digestió de la teoria de jocs ha fet, aquí, el partit majoritari 
a la cambra o les forces majoritàries que han donat suport a un govern independen-
tista? Quina mena d’incomprensió majúscula hi ha de la complexitat de la societat 
catalana?

Mirin, com aquí tothom ve a fer, evidentment, política i també, dins de la polí-
tica, política partidària, nosaltres els diem, des d’aquí, des del faristol, a tots els ca-
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talans i les catalanes que n’estan fartes i fins al capdamunt dels uns i dels altres que 
aquí estem nosaltres.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, per fixar la seva posició, té la paraula la diputada senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Bé. Moltes gràcies. Molt inspiradores les intervencions prèvies... Bé, la de Ciuta-
dans, inspiradora, però coneguda, vull dir, és una mica la segona part del que ja vam 
veure dilluns. I, a risc de perdre alguns minuts o segons de la meva intervenció, tam-
bé reconèixer la intervenció del diputat Pedret, que jo crec que, com a mínim, ens ha 
sorprès a uns quants, sobretot, quan estem veient com Pedro Sánchez està utilitzant 
el 155 i la Llei de seguretat nacional per fer campanya, i perquè no tenim massa clar 
si, quan van donar suport a l’aplicació del 155, ells estaven mirant la meitat de Ca-
talunya. (Aplaudiments.) Vull dir, a quina meitat de Catalunya estaven mirant? No, 
estaven mirant només una part, no van mirar l’altra part quan van decidir tirar pel 
155 com a resposta al que estava passant a Catalunya. Però, vaja, el tema no anava 
del Partit Socialista de Catalunya, que jo entenc que estiguin ara intentant que el se-
nyor Pedro Sánchez els escolti, potser necessiten aquest micro per aconseguir-ho, 
perquè sembla ser que en els altres espais no ho aconsegueixen.

Nosaltres sí que volíem començar dient clarament, perquè no en quedi cap dub-
te, més enllà del que després es pugui votar, que denunciem i condemnem la violèn-
cia, qualsevol tipus de violència, sense cap excusa. La condemnem clarament, ja ho 
poden signar. Condemnem la violència en totes les seves formes, a les protestes so-
cials –siguin del caire que siguin–, als atacs a les seus –siguin del color que siguin 
les seus–, però també quan es dona a les càrregues policials, quan es van donar pel 
15-M, quan es van donar amb la gent d’«Aturem el Parlament», quan es van donar 
l’U d’Octubre i quan s’estan donant quan hi ha gent intentant aturar desnonaments. 
I suposo que avui totes i tots hem pogut veure les imatges de la policia, dels mossos, 
intervenint contra la gent que estava intentant aturar desnonaments.

Llavors, la pregunta als partits de govern, a Junts per Catalunya i Esquerra Re-
publicana, que aquest matí han tornat a omplir-se la boca parlant de violència insti-
tucional contra persones que estan defensant drets i llibertats. El que fan els mossos 
quan carreguen contra persones que estan intentant aturar un desnonament, què és? 
No és violència institucional contra persones que estan defensant drets i llibertats al 
carrer? Què és?

Perquè, a més a més, quan es porta a una comissió la petició de compareixen-
ça del conseller, que és el comandament polític dels que fan les càrregues, hi voten 
en contra. Fins i tot per donar suport, fins i tot per donar explicacions, hi voten en 
contra. No volen ni donar explicacions. Això no és violència institucional? Per cert, 
Ciutadans es va abstenir, en aquesta votació. Sembla ser que aquesta violència no 
els interessa, només els interessa una violència, en concret, que és el que ens porten 
aquí una vegada i una altra.

També donem suport a la protesta que van fer els periodistes contra la violència 
que pateixen quan estan exercint la seva feina. Sigui quan sigui, sigui del tipus que 
sigui, vingui d’on vingui. Jo crec que allà hi havien periodistes de mitjans de tots 
colors. I em sembla que això ho hem de posar en valor, que ells i elles van ser capa-
ços de seure junts a demanar «deixi’ns fer la feina en pau». També van dir, ens van 
demanar, clarament, i si us plau: «Facin vostès el possible perquè això no passi». No 
només a posteriori condemnant, sinó també preveient. També creiem que és una in-
gerència en la feina que fan els periodistes, i això també és un tipus de violència, 
quan la Junta Electoral els prohibeix dir segons quines paraules perquè estem en 
campanya electoral. Això és coartar la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió.
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Perquè, a més, si aquest fos el criteri, probablement la Junta Electoral hauria 
de prohibir utilitzar la paraula «chiringuito» en campanya electoral, perquè també, 
clarament, és una paraula de part i s’està utilitzant per fer campanya. Així que ima-
ginem que la Junta Electoral també prohibirà això.

També creiem que no, que la justícia no és igual per a tothom, i que la justícia 
està polititzada, i, sobretot, l’Audiència Nacional, i ho hem vist amb la sentència 
d’Altsasu, i ho hem vist quan, per tenir una baralla en un bar, hi ha uns joves que 
aniran a la presó, i quan algú atropella dos guàrdies civils i els encanona i els fa de 
tot, però és el net de Franco, resulta que l’absolen i se’n va a casa seva. Això també 
és una justícia polititzada.

(Aplaudiments.)
Nosaltres ho hem dit moltes vegades: estem en contra de com està fent la políti-

ca, de quines respostes s’estan donant des del Govern de Torra-Aragonès a la situa-
ció del conflicte. Creiem que no té lideratge polític, creiem que no condemna amb 
prou contundència quan hi han accions que es surten... Creiem que no estan donant 
la resposta que s’ha de donar per sortir, no s’està sent valent, s’està fent molta parau-
la, molta gesticulació. Però això no vol dir, de cap de les maneres, que comprem el 
marc de confrontació que Ciutadans intenta portar un cop i un altre a aquest Parla-
ment, i que cada vegada que ho facin no ens hi trobaran. No ens hi trobaran de cap 
de les maneres, perquè ja els ho vaig dir, quan van ensenyar aquí les fotos de les víc-
times d’ETA, els que van creuar una línia vermella... (Sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

El president

Diputada...

Susana Segovia Sánchez

...van ser vostès.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, és el 
torn del diputat senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Mirin, senyors i senyores de Ciutadans, respondrem punt per 
punt a la seva moció. Punt primer: estem completament d’acord que aquest Parla-
ment censuri l’insult i la mentida sistemàtica i continuada. Punt segon: violència, 
i tant! Violència de l’Estat. Violència l’U d’Octubre. Violència dels tribunals. Vio-
lència del feixisme. Violència del masclisme. Violència del capitalisme: dotze anys 
de vida de diferència entre rics i pobres; desnonaments: avui, a Barcelona, sis. Vio-
lència estructural. I sí, la condemnem, i reivindiquem la mobilització massiva i la 
desobediència civil del moviment independentista i del moviment pels drets civils i 
polítics en el nostre país.

Punt tercer: estem al costat de tots i totes les preses polítiques, represaliats i re-
presaliades, exiliats i exiliades. Exigim la seva amnistia com a part indefugible de 
la solució democràtica del conflicte polític, al costat de l’exercici del dret a l’autode-
terminació.

Punt cinquè: efectivament, instem el Govern de la Generalitat a exercir la sobira-
nia de les nostres institucions, malgrat sentències i advertiments del Tribunal Cons-
titucional, a exercir la sobirania en defensa de drets socials, civils i polítics per a tot-
hom, inclosa l’autodeterminació com a única solució democràtica possible a aquest 
conflicte.

Punt sisè: denunciem que l’Estat espanyol no està disposat a cap solució demo-
cràtica, i denunciem les seves intencions intervencionistes sobre els nostres serveis 
públics, inclosos els mitjans de comunicació públics, i davant d’això diem que se-
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rem un mur inexpugnable en la defensa de la llibertat d’expressió i de la llibertat de 
premsa.

Punt següent. Punt a. Estarem sempre al costat dels funcionaris i funcionàries en 
la defensa dels seus drets i també en la defensa del seu dret de posar-se al costat en 
la lluita per les llibertats d’aquest país, i per refusar, si arribés, l’aplicació del 155.

I, per últim: afirmem que, efectivament, el municipalisme, el món municipal és i 
ha de ser la base, una de les bases del moviment per a l’autodeterminació i del movi-
ment per la lluita de drets socials, civils i polítics per a tothom en aquest país, i avui 
més que mai –avui més que mai–, en aquest moment, exigim la llibertat de tots els 
presos i preses polítiques i dels exiliats i exiliades.

I, sí, senyor Carrizosa: en aquest Parlament nosaltres farem que es segueixi par-
lant i votant sobre la independència; que es segueixi parlant i votant d’autodetermi-
nació, i que es segueixi parlant i votant per derrocar la monarquia i el règim del 78.

(Aplaudiments.)

El president

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

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; muchísimas gracias, presidente. Bien, para trasladar el apoyo de nuestro gru-
po a la moción que presenta Ciudadanos. Hay un punto, efectivamente, que es el nú-
mero 2, que podría dar lugar a debate –y de hecho ha dado lugar a debate–, que es 
cuando se habla textualmente de la falta de condena del terrorismo. Y me gustaría 
hablar de ese tema en concreto.

¿Son las personas que se detuvieron el otro día, terroristas? Pues, esto, hasta que 
no lo diga un juez no se podrá decir categóricamente. Eso es cierto, porque hay una 
presunción de inocencia. Ahora bien, ¿son Otegi i Carles Sastre, terroristas? Sí, lo 
son. Uno por asesinato de especial crueldad, y otro por secuestro de especial cruel-
dad. ¿Participan estas personas actualmente en actos institucionales del actual Gobi-
erno de Cataluña? Sí. ¿Se les jalea como referentes morales? También. ¿Han mostra-
do arrepentimiento alguna vez de lo salvajes actos que cometieron? Nunca. Nunca 
han pedido perdón. Nunca se han retractado. Nunca han hecho propósito de enmi-
enda de los terribles crímenes que cometieron. Y son utilizados como referentes del 
actual movimiento separatista. Por lo tanto –por lo tanto–, que cada palo aguante su 
vela, y sean capaces, ustedes también, de hacer examen de conciencia.

Repito: ¿Son las personas que detuvieron el otro día, terroristas? Hasta que no lo 
diga un juez, no. Ahora bien, después de todo lo que ha aparecido, ¿son –cito tex-
tualmente, según el presidente de la Generalitat– «jóvenes comprometidos con su 
sociedad»? Hombre, pues no. No. Por lo tanto, no pueden utilizar ese lenguaje. Es 
inadmisible, y es repulsivo que sigan con ese lenguaje, y además con esa cantinela.

Por lo tanto, vamos a apoyar la moción de Ciudadanos, aceptando que pudiera 
haber algún término que generara debate, pero creo que ha quedado clara nuestra 
posición ahora mismo.

Gracias.

El president

En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Ernest Mara-
gall. Quan vulgui.

Ernest Maragall i Mira

Gràcies, president. Bé; bona tarda, senyores i senyors diputats. Ens hem llegit 
amb calma la seva resolució. Amb calma i atenció, i la conclusió, naturalment, és 
prou clara i negativa. Votarem que no a tots i cada un dels punts. Vostès, des de Ciu-
tadans, ho acabem d’escoltar, segueixen obcecats en el discurs de l’odi, de la por i 
de la falsedat.
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Vostès rancor, nosaltres, democràcia; vostès divisió, nosaltres, fraternitat; vostès 
repressió, nosaltres, llibertat; vostès acusacions falses, nosaltres actuem i actuarem 
sempre en defensa de la dignitat d’aquest Parlament, de la seva dignitat i de la seva 
llibertat, eh? A què es refereixen quan diuen que el Parlament els silencia i els cen-
sura? A qui volen enganyar? Si es passen el dia, com acabem d’escoltar, dient tota 
mena de barbaritats des d’aquesta tribuna i amb la televisió en directe?

El problema és que els fa por el debat d’idees, que és el que la ciutadania espera i 
exigeix. Aquest Parlament és seu de la llibertat, del diàleg, de l’acció política. Tot el 
que reclamem des de l’independentisme. Vostès viuen en la judicialització, l’amena-
ça i la por. Vostès se n’alegren de que la presidenta Carme Forcadell estigui patint la 
ignominiosa presó preventiva per haver permès un debat en aquesta cambra.

Deixin de mentir, deixin d’agitar la brama de la violència inexistent. Deixin 
d’amenaçar amb el 155 preventiu. Deixin d’amenaçar amb el Tribunal Constitucio-
nal, com avui mateix llueixen. Per cert, el Tribunal Constitucional que acaba de fer 
això a demanda del Govern Socialista, que després parla tant de diàleg, però no s’es-
tà d’amenaçar i d’advertir a la presidència i a la Mesa.

Ens volen submisos i callats, no ho aconseguiran. Aquest Parlament és i seguirà 
sent la seu de la sobirania catalana, la seu de la voluntat popular democràticament 
representada per tots nosaltres, també per vostès. Atreveixin-se a fer política. Atre-
veixin-se a guanyar, i acceptin perdre a les urnes, és l’únic lloc on això pot succeir.

El fantasma de la violència, senyor Carrizosa, és el seu clau ardent, eh? El ne-
cessiten per existir, per respirar políticament. Preguen perquè aparegui algun grup o 
individu que caigui en la temptació i respongui a la seva provocació sistemàtica. El 
seus resultats electorals, els del 10 de novembre, i la seva supervivència política de-
penen, avui més que mai –oh quina paradoxa–, de que assistim a un o altre incident 
violent. Això és el que vostès necessiten. Lamento informar-los que això no passarà. 
A expenses del que pugui fer algun o altre dels clàssics infiltrats i provocadors pro-
fessionals en els propers dies i setmanes, Catalunya tornarà a donar una lliçó, com 
ho porta fent des del 2010.

La societat catalana ha protagonitzat un moviment polític excepcional. Massiu, 
pacífic i democràtic. Ho tornarem a demostrar quan hi hagi la sentència de la vergo-
nya, eh?

Sabrem trobar la suma intel·ligent entre mobilització massiva i compromís insti-
tucional. Hi haurà mobilització, hi haurà protesta, hi haurà un immens clam de lli-
bertat. Hi haurà també respecte pels drets de tots i cadascun dels ciutadans. Mai un 
primer grup de l’oposició havia fet –els ho asseguro per experiència i per edat– l’ús 
barroer del Parlament que estan fent vostès, senyors de Ciutadans. Deixin d’insultar 
i dignifiquin aquesta institució.

La seva comèdia ha quedat al descobert. En la moció de censura es van repartir 
els papers amb el PSC. Potser un joc ben calculat per intentar seduir els respectius 
electorats de cara al 10 de novembre. Ara és quan constatem que estan preparant el 
futur per arribar als pactes d’estat entre Socialistes i forces conservadores. Aquest és 
el panorama. Queda expectativa de govern progressista? El vot que avui mateix veu-
rem en aquesta moció serà segurament ben il·lustratiu.

Per cert, una altra il·lustració: per què no venen a la Comissió de Drets Civils, 
quan se n’omplen la boca cada dia, els tres grups, PSC, PP i Ciutadans? Vinguin a 
escoltar a la senyora Jody Williams, premi Nobel, o al Centre Irídia criticant el Go-
vern, etcètera. Vinguin, escoltin, intervinguin, critiquin. Per cert, han vist l’informe 
d’ahir mateix de la Federació Internacional de Drets Humans sobre la celebració del 
judici? Els en recomano la lectura.

Ens diuen que no debatem, que no aprovem, que no parlem. Això és el que fan. 
Que no cal que existim. No volen que el Parlament faci política. I, en canvi, aplau-
deixen quan el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya fa política de forma impròpia i 
del tot incoherent amb la seva funció. La política la fan els parlaments, no la fan els 
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armats. I quan la fan els armats, vol dir que les coses estan molt malament en termes 
democràtics. O és que potser voldrien veure la Guàrdia Civil entrant a fer política en 
aquest Parlament? O és que això el que estan esperant que succeeixi o és el que es-
tan desitjant que succeeixi?

Nosaltres seguirem tossudament alçats...

El president

Diputat...

Ernest Maragall i Mira

...i els ho ben asseguro: guanyarem.
Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, és el torn ara del diputat 
senyor Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Conseller, diputades, diputats: a vegades tenim la sensació 
que no sabem exactament amb què estem jugant. De fet, si reduíssim la vida huma-
na a un dia, a vint-i-quatre hores, només els últims tres minuts trobaríem exemples 
de formes de govern que s’assemblen una mica a això que diem sistemes democrà-
tics. Som encara una excepció a la història. I som, malgrat tot, afortunats de viure el 
temps que ens ha tocat viure.

La immensa majoria de les persones que ens van precedir vivien en sistemes en 
què només la riquesa i la violència –i encara ara a masses bandes–, garantien l’accés 
al poder i al control de les societats. Això vol dir que els sistemes democràtics, tots, 
alguns més que altres, tots són tendres, són imperfectes i són millorables. I aquesta 
millora ha de ser conseqüència de l’evolució del pensament humà, perquè el pensa-
ment humà, quan tria ser una màquina preciosa i no una màquina destructora, és 
apassionant i arriba a conclusions magnífiques. I arriba un moment en què Gandhi 
escriu: «Hem descobert que la violència és el resultat de la incapacitat d’assumir la 
ideologia diferent de l’altre.» La negació de la diferència, de l’altre, o de la pròpia 
alteritat, és ja una mostra de violència, és l’ou de la serp, i quan fa eclosió amb vio-
lència física és el feixisme, que és el retorn a la tirania, que és la destrucció de la de-
mocràcia.

La democràcia, per tant, no és un sistema estàtic que cal protegir i encapsular, 
sinó que és la fórmula a partir de la qual evolucionen i prosperen les societats, és 
l’eina que permet a Obama arribar a la Casa Blanca per fer de president, i no per fer 
de criat; és l’eina que permet les dones votar i ser votades; i és l’eina per protegir les 
persones que anticipen canvis que ara ens semblen impensables i d’aquí cinquanta 
anys direm «com és que no actuàvem així?»

A la darrera moció de Ciutadans el meu grup em va encarregar assumir un 
prec, fer-los un prec: que facin política. Els ho deia a vostès però ens ho diem a tots  
nosaltres: tenim la responsabilitat, tenim l’obligació de fer política, de trobar so-
lucions. Tenim l’obligació de trobar respostes a totes les demandes que respectin 
i s’enquadrin als principis democràtics essencials. La independència de Catalunya 
no és un problema, és una qüestió política. L’independentisme l’ha abordat apostant 
per la democràcia, apostant perquè la gent s’expressés i digués sí o no i respectant 
la seva voluntat, i l’unionisme va triar el retorn a la tirania, a l’ús de la força i la vio-
lència de l’Estat a través de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Per això quan 
parlem de fer política ens ho diem a tots, però els ho dic especialment i amb tot el 
respecte, si m’ho permeteu, a aquells que no teniu prou cura d’aquesta meravella que 
són els sistemes democràtics.
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Com podeu, diputades i diputats, defensar orgullosament la idea de repetir l’error 
immens de dissoldre aquest Parlament, de dissoldre’ns a nosaltres? Com ho feu, se-
nyores i senyores de Ciutadans, del Partit Socialista, que en sou part, i del Partit Po-
pular? Com ho podeu fer? En què penseu quan voleu que votem en contra del presi-
dent d’una cambra, que és la vostra, que és la nostra, que és la de tots, que ha estat 
elegit democràticament entre tots a partir de la confiança que ens ha fet la ciutada-
nia? En què penseu quan amenaceu el president del país? Un president democràtica-
ment elegit i ratificat encara no fa dues setmanes per majoria absoluta. En què penseu 
quan voleu que votem en contra de l’exercici de la llibertat d’expressió als mitjans pú-
blics, als centres docents, als carrers, a les places, als balcons del nostre país?

No sé si us convencerem, no sé si en algun moment tindreu l’íntima sensació 
que alguna cosa no esteu fent bé, que el patiment dels que són a l’exili o a la presó 
o el patiment dels centenars de víctimes, que són víctimes d’aquesta causa general, 
és injust, és innecessari i és evitable, i és a les nostres mans que sigui evitable. I és 
un atac a la democràcia, és a dir, un atac al Govern de tots, al Govern del poble, no 
només dels que som aquí: a totes les dones i els homes que passegen pels carrers 
d’aquest país.

Potser no us convencerem, no sé si us convencerem, però cada cop que votem 
«no» a les vostres acusacions infundades, a les vostres fabulacions maldestres, com 
farem avui, a tots i cadascun dels punts, ho fem pensant en totes aquelles persones 
que ens van precedir que van viure en dictadura, que van viure en tirania, i que hau-
rien somiat viure en democràcia, i que no ens perdonarien ni un pas enrere, no ens 
perdonarien que no guanyéssim, perquè és la victòria de la democràcia i de tots i ca-
dascun dels drets humans.

Vostès ja saben què és guanyar unes eleccions, ja saben el que és guanyar unes 
eleccions, però també saben el que és perdre-ho tot, tot: els papers, l’educació, les 
votacions i ara ja els votants, tres de cada quatre. Fa dos anys que els passa. Per això 
no ens cansarem mai de dir-ho: abandonin l’antipolítica de l’amenaça i de la por, fa-
cin política i formin part de la solució.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat.
Per pronunciar-se finalment sobre les esmenes, té un torn de dos minuts el senyor 

Carrizosa. Quan vulgui.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. Lo primero, señor Pe-
dret, gracias por sus enmiendas. Le hemos aceptado la número 5, que pide eleccio-
nes y que el señor Torra las convoque, y esa sí que la hemos aceptado. En lo demás, 
nosotros creemos que serenar los ánimos no pasa por tragar con el relato del inde-
pendentismo, no pasa por aceptar que los dirigentes independentistas sean tibios o 
que incluso favorezcan, o alaben, o apoyen a aquellos que toman direcciones erró-
neas y violentas. Eso es todo lo que nosotros decimos, y también que nos cuesta un 
poco recibir lecciones de quienes en su día, en el año 2006, con Esquerra Republi-
cana, hicieron un estatuto para competir, por efectos políticos, de las élites políticas, 
que no demandaba en absoluto nadie en Cataluña, y ustedes se abrazaron al nacio-
nalismo de Esquerra Republicana para competir con Jordi Pujol, y de allí hasta aquí 
hemos llegado dejando a muchos votantes huérfanos que después han ido a Ciuda-
danos y a hacer que ganemos nosotros las últimas elecciones.

En cuanto a la señora Segovia, mire, ya suponemos que ustedes van a votar que 
no a todo. Ustedes son la muleta del separatismo.

En cuanto al señor Riera, de la CUP, mire, ya sabe que no estamos de acuerdo 
ustedes y yo en nada, y supongo que esa es la razón por la que sus juventudes de 
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Arran van y nos martillean los cristales de las sedes (aplaudiments) y nos los rom-
pen, y lo reivindican. (Aplaudiments.)

Y en cuanto a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, les diré una cosa: 
cuando se ponen ustedes aquí en el púlpito a darnos a nosotros lecciones de demo-
cracia, después de lo que hicieron el día 6 y 7, y las leyes estas de desconexión que 
le daban a Puigdemont el cetro dorado y la capa de armiño para ir nombrando a los 
jueces, oiga, de verdad, ustedes no saben dónde están...

El president

Diputat, ha acabat el temps.

Carlos Carrizosa Torres

...ni lo que es la democracia.
(Aplaudiments.)
Hem cridat a votació. Hi ha alguna petició de votació separada? Sí? Senyor Pe-

dret i senyora Segovia.

Ferran Pedret i Santos

Sí, president. Gràcies. Els punts 3 i 6, que per part nostra podrien anar en un sol bloc.

El president

Conjuntament, molt bé.
Senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí. Per demanar votació separada del 4.b i del 5, que s’han de votar separadament.

El president

Molt bé. Alguna petició més? No?
Comencem la votació, doncs. Votarem, en primer lloc, els punts 3 i 6, 4.b, 5 i la 

resta de la moció.
Per tant, comencem votant els punts 3 i 6 conjuntament.
Comença la votació.
Els punts 3 i 6 han estat rebutjats per 40 vots a favor, 73 en contra i 16 abstencions.
Passem ara a votar el punt 4.b.
Comença la votació.
El punt 4.b ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 65 en contra i 9 abstencions.
I votem ara el punt número 5.
Comença la votació.
El punt número 5 ha estat rebutjat per 64 vots a favor, 65 en contra i cap abstenció.
Votem ara la resta de la moció.
Comença la votació.
La resta de la moció ha estat rebutjada per 56 vots a favor, 73 en contra i cap abs-

tenció.
S’aixeca la sessió. 
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i onze minuts.
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