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SESSIÓ NÚM. 19 

la sessió s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Pre
sideix el president del Parlament, acompanyat dels vi
cepresidents primer i segon, la secretària primera i els 
secretaris segon i tercer. assisteixen la Mesa la secre
tària general, la lletrada Sra. casas i Gregorio i el lletrat 
Sr. Pau i Vall. 

al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, 
d’Interior, relacions Institucionals i Participació, d’Eco
nomia i Finances, de Governació i administracions Pú
bliques, de Política territorial i Obres Públiques, i les 
conselleres de Justícia i de Salut. 

OrDrE DEl DIa DE la cONVOcatÒrIa 

1. Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
catalunya (tram. 200-00002/08). comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat ciutadana. Debat i votació del dictamen 
de la comissió (Dictamen: bOPc, 109). 

2. Projecte de llei de regulació del servei públic d’atenció 
de trucades d’urgència i de creació de l’entitat de dret 
públic centre d’atenció i Gestió de trucades d’urgèn
cia 112 catalunya (tram. 200-00007/08). comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat ciutadana. Debat i votació del 
dictamen de la comissió (Dictamen: bOPc, 109). 

3. Projecte de llei de reforma de l’Institut català de la 
Salut (tram. 200-00012/08). comissió de Salut. Debat i 
votació del dictamen de la comissió (Dictamen: bOPc, 
109). 

4. Proposició de llei reguladora de l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitat acompanyades de gos
sos d’assistència (tram. 202-00016/08). Grup Parlamen
tari de convergència i unió. Debat de totalitat i votació 
de l’esmena a la totalitat. 

5. Interpel·lació al Govern sobre la reforma del sector 
de la vinya que projecta la unió Europea (tram. 300
00061/08). Juan bertomeu i bertomeu, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de catalunya. Substanciació. 

6. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultu
ra i ramaderia (tram. 300-00065/08). Grup Parlamentari 
de convergència i unió. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre les telecomunicacions 
(tram. 300-00062/08). Grup Parlamentari d’Esquerra re
publicana de catalunya. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a reduir 
els nivells de contaminació atmosfèrica a les principals 
ciutats (tram. 300-00063/08). Grup Parlamentari de con
vergència i unió. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre el model aeroportuari 
(tram. 300-00064/08). Grup Parlamentari de convergèn
cia i unió. Substanciació. 

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seva responsabilitat en la gestió de les infraestructures 
(tram. 302-00047/08). Daniel Sirera i bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. Debat i 
votació. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la problemàtica de les persones amb trastorn per dèficit 

d’atenció amb hiperactivitat (tram. 302-00048/08). anto
nio robles almeida, del Grup Mixt. Debat i votació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política amb relació a la situació laboral dels membres 
del cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302-00049/08). 
Montserrat Nebrera González, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya. Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre l’actuació i l’orientació del Servei d’Ocupació de 
catalunya (tram. 302-00050/08). Grup Parlamentari 
de convergència i unió. Debat i votació. 

14. Preguntes amb resposta oral. 

El president 

Comença la sessió. 

D’acord amb l’article 143.1 del Reglament, la llista de 
preguntes que s’han de respondre oralment en el Ple és 
inclosa dins el dossier de la sessió i seran substancia-
des aquesta tarda a les quatre. 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya (tram. 200
00002/08) 

El primer punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
del Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana sobre el Projecte de llei de creació de 
l’Institut de Seguretat de Catalunya. D’acord amb els 
articles 109.4 i 112.1, l’il·lustre diputat senyor Jaume 
Bosch, que fou designat relator per presentar els treballs 
de la comissió, té la paraula. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Gràcies, president. Senyors diputats i diputades, mem
bres del Departament d’Interior, director de l’Escola 
de Policia de Catalunya –també permetin-me saludar 
entre el públic el senyor Miquel Sellarès, exdirector 
general de Seguretat, o membres del Consell Pedagògic, 
o professors com els senyors Elies Rogent, Lluís Car
rasco o Jordi Figuerola–, bé, presentem el Projecte de 
llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya, 
un projecte presentat ja en l’anterior legislatura, i en 
aquest sentit vull fer un reconeixement explícit a la tas
ca de la consellera Tura i del senyor Joan Mauri, avui 
secretari general de Justícia, que en aquells moments 
era el director de l’Escola de Policia de Catalunya. En 
l’anterior legislatura es va fer el treball en ponència i en 
comissió, es va acabar, i en aquest sentit també hi ha, de 
justícia, fer un reconeixement als diputats de l’anterior 
legislatura que van treballar en aquella ponència. Hi 
va haver una petició de dictamen al Consell Consultiu 
per part de Convergència i Unió, un dictamen en què el 
Consell Consultiu va establir la plena constitucionalitat 
del projecte, basat en la potestat d’autoorganització de 
la Generalitat, sense que això suposés cap lesió per al 
paper de les universitats. 

Ara anem a un projecte aprovat novament pel Govern 
actual, ja pel departament que dirigeix el conseller Joan 
Saura, i en què es va fer l’opció, com en altres textos, 
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de remetre al Parlament el mateix text, per accelerar-ne 
la tramitació interna en el Govern. 

En la nova tramitació hi ha hagut tres aspectes que vol
dria destacar: un, l’entrada en vigor del nou Estatut, 
que afegeix noves competències a la Generalitat, espe
cialment en matèria de seguretat privada; el segon, la 
voluntat de diversos grups d’adoptar com a base l’in
forme de la ponència i el dictamen de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat de l’anterior legislatura, amb 
algunes modificacions, i el tercer, la voluntat, també, de 
no entrar a regular per llei aspectes organitzatius que el 
mateix institut ja regularà. 

En el seu moment es van presentar, doncs, a partir 
d’aquesta idea, 34 esmenes dels grups que donen su
port al Govern, 31 de Convergència i Unió, 26 del PP, 
6 del Grup Mixt. En el procés d’elaboració del projecte 
es varen acceptar o transaccionar 33 esmenes dels grups 
que donen suport al Govern, 13 de Convergència i Unió, 
3 del Partit Popular i 1 del Grup Mixt. En queden algu
nes de vives, que avui discutirem, tot i que m’atreveixo 
a dir que la major part d’elles no afecten els aspectes 
fonamentals del projecte. 

Finalment, també voldria establir un agraïment als mem
bres de la ponència: la senyora Elena Ribera, en David 
Pérez, la Patrícia Gomà, en Daniel Sirera i en José Do
mingo; al lletrat, el senyor Francesc Pau, i al corrector, 
Joan Fibla, i un agraïment especial a la tasca del repre
sentant, del responsable de Relacions Institucionals del 
Departament d’Interior, el senyor Carles Andreu, i al 
senyor Carles González, director de l’Escola de Policia, 
que en tot moment ens han estat assessorant en la nego
ciació que ha donat lloc a la presentació avui d’aquest 
projecte de llei al plenari. 

Moltes gràcies. 

El president 

Iniciem el debat, ara, amb el posicionament i la defensa 
de les esmenes reservades, per ordre de major a menor. 
Té la paraula en primer lloc, per defensar les esmenes 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il
lustre senyora Elena Ribera. 

La Sra. Ribera i Garijo 

Bé, bon dia, moltes gràcies, senyor president. Benvol
guts companys, benvolguts convidats assistents, mem
bres del Govern i altres persones interessades en tots 
els temes de seguretat, en la seguretat entesa en el sentit 
més ampli, perquè no només des de l’Administració, 
sinó també des de tota la societat civil, contribuïm en
tre tots que Catalunya puga tenir aquest sentiment que 
necessita, subjectiu i també objectiu, que el tema de 
seguretat és un tema important, que els nostres profes
sionals i els nostres agents estan perfectament formats 
i que disposem dels instruments en el nivell més alt, 
amb l’ambició més alta, per tirar cap endavant aquesta 
tasca. 

Des del principi, quan es va presentar la llei, ja li vam 
manifestar a l’honorable conseller –el qual també vull 
saludar, igualment que els altres membres del Govern– 
que des de Convergència i Unió tot el que siga positiu, 

tot el que suposi avançar, evidentment, amb el nostre 
segell propi, que comptessin amb nosaltres, que hi es
taríem disposats. 

Es va presentar aquesta llei la passada legislatura, com 
molt bé ha dit el relator, amb la voluntat de tirar cap en
davant aquest tema. Es va fer pel procediment d’urgèn
cia. Pel que fos –i no hi tornaré, ja que avui és un dia per 
tirar cap endavant projectes–, va quedar encallat. S’ha 
tornat a portar en aquest Ple. S’han tingut en compte 
totes les observacions i les esmenes que s’havien anat 
fent –esmenes en el sentit més intern de la paraula. S’ha 
tingut una bona col·laboració per part de tothom. S’ha 
d’agrair..., i no ho faré –que això sembla l’entrega dels 
premis de Hollywood– a tots i a cada un, però sí la 
bona voluntat de tothom i la bona disposició dels ser-
veis administratius, en un moment en què, ja arribant a 
l’estiu, s’està «apretant» per treure algunes lleis que ens 
permetin anar cap a casa amb el sarró ple, i els serveis 
van una mica «apretats», però de totes formes responen 
amb molta capacitat, amb molt bona voluntat a tots els 
requeriments i a totes les demandes que se’ls fan, no 
només des dels grups que donen suport al Govern, sinó 
també des de l’oposició. 

Pel que fa a aquest tema, com ha dit molt bé el com
pany, jo destacaria dos coses. Una, que estem regulant 
un tema de formació; per tant, com ja es va dir en la pre
sentació del debat, no estem en un tema competencial, 
pròpiament, del nucli dur del tema de la seguretat, sinó 
en un tema instrumental, no per això menys important, 
perquè, en tant que hi hagi una bona formació, la segu
retat quedarà molt més ben servida. 

I, per una altra banda..., i això fa referència al que els 
dèiem aquell dia, al principi, quan es va presentar –ja ho 
havíem dit la passada legislatura–: treguin del preàmbul 
el que fa referència als títols competencials, perquè no 
pugui aixecar, això, les sospites de ningú, que ningú es 
pense que vam anar a regular una cosa que no ens toca. 
Bé, amb l’Estatut en marxa, vam pensar que aquest no 
tindria ja tant de sentit, perquè el mateix Estatut ho re
coneixeria. La primera vegada vam dir: «Esperem que 
sàpiguen defensar l’Estatut, esperem que sàpiguen de
fensar les nostres competències.» Avui crec que és un 
bon dia perquè ho demostrin en la comissió bilateral, en 
la qual per desgràcia Convergència i Unió no ha estat 
convidada a participar, com era tradició en les anteriors 
legislatures, almenys mentre Convergència i Unió va 
estar al Govern; però volem confiar, de la mateixa ma
nera que confiem en aquestes lleis, en aquest Govern, 
que aquest Govern sabrà defensar el que correspon a 
Catalunya. 

Per tant, amb aquesta idea de confiança, nosaltres hem 
tirat cap endavant, hem transaccionat, i hem transaccio
nat moltes coses. Les esmenes que han quedat vives, 
realment, formen part del que..., afecten ja més el títol 
de competències reconegudes en el mateix Estatut que 
més que res –no perquè no ho reconegui la llei, que sí 
que ho reconeix– volem reforçar, com és el tema de la 
seguretat privada i de l’autorització per part del Govern. 
L’Estatut, si en alguna cosa ha entrat, en tema de segu
retat, en aquesta nova edició, a partir del 2006, és en 
la capacitat que té la Generalitat de donar autorització, 
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d’homologar la formació que es fa des dels centres de 
seguretat privada. 

En aquest sentit, nosaltres volem reforçar això, i per 
això algunes de les esmenes que hem deixat vives, en 
concret la 6 i la 9, van en aquest àmbit. Són esmenes 
sistemàtiques, més que de contingut. Per nosaltres, tot 
el que fa referència a la formació en l’àmbit de la segu
retat privada hauria d’estar dintre de les finalitats –en 
l’article 2 i no en el 3, que és l’àmbit d’actuació–, en les 
finalitats essencials que defineix la llei, perquè entenem 
que si està en les finalitats essencials ja queda inclòs 
per se en l’àmbit d’actuació, mentre que al revés no 
tindria per què ser. I perquè a pesar de tot creiem que, 
per si alguna casualitat d’aquestes –que no voldríem–, 
l’Estatut embarranqués..., que quedés aquí, d’alguna 
manera, posada la nostra pica a Flandes, en el que és el 
tema de seguretat. 

Ens felicitem que s’hagi donat entrada, a través de 
l’òrgan consultiu, a través d’aquest òrgan col·legiat, als 
agents col·legials professionals de l’àmbit de la segure
tat privada –llegeixi’s «detectius privats». Ens felicitem 
també que s’hagi sigut amatent a la proposta que hem 
acceptat tots els grups –no diré que hagi sigut més obra 
de Convergència i Unió, encara que ho pugui pensar–, 
també, de donar entrada a aquest òrgan consultor als 
centres de formació, en tant que no distorsionaran de 
cap manera el bon funcionament de l’institut, però hi 
aportaran la seva veu, que segurament sempre serà ben 
rebuda, perquè poden aportar un altre criteri, juntament 
amb el que ja són les empreses de seguretat, les asso
ciacions i les federacions. No volíem que quedés cap 
col·lectiu que hi tingués alguna cosa a dir..., que no fos 
recollida la seva opinió. En aquest sentit, per tant, nos
altres ens felicitem que s’hagi tingut aquest bon criteri 
i que s’hagin acceptat aquestes esmenes. 

Hem deixat viva també alguna esmena més de precisió 
–veieu que no són esmenes de gran contingut–, com és 
el que es faci referència en l’article 3, en l’àmbit d’actu
ació, en l’esmena 16..., en lloc de parlar de personal del 
servei penitenciari al qual anirà adreçada la formació, 
que faci referència als tècnics de vigilància penitenci
ària, perquè personal penitenciari, en el moment que 
entra en relació amb els centres penitenciaris, ho poden 
ser tots, i nosaltres volíem aquí més concreció. 

L’esmena 22 també fa referència, per tant, en aquest 
sentit, al que parlàvem de la formació en seguretat pri
vada. Esmenes adreçades a fer més efectiu –que queden 
vives– el funcionament dels òrgans col·legiats. Un arti
cle publicat fa poc, en tema de seguretat i justícia, del 
Cercle d’Economia fa referència que en els àmbits més 
avançats dels països europeus els òrgans col·legiats que 
funcionen més bé són els que tenen el nombre de mem
bres precisos, els que no s’estenen amb massa membres. 
I, per això, nosaltres proposàvem que es rebaixessin 
els vocals en representació de l’Administració local, de 
cinc a quatre, i a l’Ajuntament de Barcelona de dos a u, 
perquè entenem que ja està prou ben representat en tant 
que ja existeixen representants del món local. 

En l’esmena 52 fem referència a suprimir aquest apartat, 
perquè considerem que no cal dir que el caballo blanco 
de Santiago es blanco. És evident que l’Institut Català de 

Seguretat quan determini les seves polítiques ha de tenir 
en compte tot el que fa referència a la qüestió de gènere, 
que ha de practicar polítiques d’igualtat, polítiques de 
promoció i que no cal dir-ho, perquè, si no, sembla que 
hi hagi una malfiança o si no és inútil. Per això proposà
vem la supressió d’aquesta esmena. 

Quant a les esmenes que fan referència a les disposi
cions addicionals i que hem deixat vives, aquí volíem 
que es precisés molt més i que quan es parla que l’Ins
titut de Seguretat Pública de Catalunya podrà incorporar 
en la seva denominació l’Escola de Policia, la denomi
nació Escola de Policia quan fa referència a la formació 
dels agents i cossos de seguretat, que no es digui «po
drà», sinó que «ho haurà de fer», perquè si això és un 
actiu, doncs, no renunciem a jugar-lo, i per no deixar-ho 
com un concepte indeterminat generant inseguretat, de 
vegades ho utilitzarem, de vegades no. Si la formació en 
matèria de seguretat ha estat reconeguda a Europa com 
de les millors, hi ha sigut de l’Escola de Policia i se’ns 
coneix així arreu, doncs, diguem-ho, i que no passa res. 
Juguem el que tenim a favor. 

I el mateix pel que fa referència a l’Escola de Bombers. 
En lloc de «podrà utilitzar, l’Institut de Seguretat, la de
nominació d’Escola de Bombers», nosaltres diem que 
ho utilitzi, que és bo, que aquest és un segell de garantia 
que ens obre les portes arreu. 

Per a la resta, respecte a les esmenes presentades pel 
Partit Popular i pel Grup Mixt, demanarem la votació 
separada d’algunes d’elles, perquè tot el que serveix per 
anar cap endavant considerem que és positiu i ens agra
daria poder-nos posicionar a favor d’algunes d’elles; de 
la mateixa manera que manifestarem el nostre rebuig 
en aquelles que no compartim, bé perquè introdueixen 
criteris d’ingerència de competències estatals que no 
trobem oportunes, o bé perquè intenten imposar o col-
locar en el text alguna cosa que ja està recollida d’una 
altra manera. 

Agrair a tots els companys la bona feina; amb els bons 
desigs que això, aquesta llei que és important pugui 
ser traduïda no només en la llei del 112, com després 
veurem, sinó també en unes altres d’àmbit molt més 
genèric, per a les quals Convergència i Unió ja ha dit 
que farà, sempre que calgui, l’oposició..., la denún
cia, però també l’impuls, en les polítiques de seguretat 
que aquest país necessita, com ha fet responsablement 
en aquest projecte de llei que avui veurem convertit en 
llei, si Déu vol. 

Gràcies. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyora diputada. Per defensar les es
menes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Daniel Sirera. 

El Sr. Sirera i Bellés 

Gràcies, senyor president. Breument des de l’escó es
tant, per anunciar que òbviament aquesta és una llei que 
portem ja uns quants mesos, per no dir anys, treballant, 
que és un debat que ja hem reiterat en comissió i en 
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ple en diverses ocasions, i que finalment –com molt bé 
ha dit el relator, el senyor Jaume Bosch– hem arribat a 
acords, a acords importants per millorar aquesta llei. 

Bona part de les esmenes presentades pel Grup Popular 
han quedat, o bé incorporades a través de transaccions, 
o bé, amb les modificacions que s’han fet al llarg dels 
tràmits en ponència. 

I, en aquest punt, senyor president, anuncio que nos
altres retirarem totes les esmenes que resten vives, 
excepte la que en el dictamen porta el número 4, que 
correspon a l’esmena número 15 del Grup Popular, i 
que, a més a més, no entenem perquè el tripartit no 
vol incorporar aquesta esmena, no? És una esmena on 
donem la possibilitat que els bombers d’AENA, que 
també fan un servei a Catalunya, puguin ser formats per 
aquest nou institut. En qualsevol cas, nosaltres mantin
drem aquesta esmena, que creiem sincerament que és de 
sentit comú, i retirarem la resta d’esmenes que queden 
del Partit Popular. 

Gràcies, senyor president. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Ara, per defensar les 
esmenes del Grup parlamentari Mixt, té la paraula l’il
lustre diputat senyor José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agra
decer a los compañeros de la ponencia el trabajo realiza
do.Y, en este sentido, entender y defender las enmiendas 
reservadas para el Pleno, a excepción de la enmienda 
número 29 del dictamen, correspondiente a la número 
76 nuestra, porque era una enmienda innecesaria, en
tendíamos nosotros, puesto que se remitía a la Ley de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, y considerába
mos que en su momento era innecesario, puesto que la 
ley procesal era la que era innecesaria, pero en aras de 
la brevedad retiramos esta enmienda. 

En cuanto a los otros puntos y a las otras enmiendas 
planteadas, si bien entendemos la filosofía de la ley, que 
la consideramos correcta y adecuada, en cuanto que la 
finalidad de formación tanto de los policías, bomberos, 
agentes rurales nos parece positiva, hay aspectos que en 
el momento de la admisión al Pleno consideramos de 
gran trascendencia para nosotros, como era el aspecto 
de la coordinación con las fuerzas de seguridad del Es
tado y la posibilidad de que en un momento en que la 
necesaria colaboración entre las distintas fuerzas que 
prestan servicios en España, tenía también que refle
jarse en el proyecto pedagógico y en la dirección de la 
escuela. En este sentido, mantenemos por determinantes 
la incorporación como vocales de representantes de la 
Delegación del Gobierno tanto en el Consejo de Direc
ción como en el Consejo Pedagógico del Instituto de 
Seguridad Pública Catalán. 

¿Por qué ello es así? En primer lugar, no tiene un carác
ter excepcional, la incorporación de miembros de la 
Delegación del Gobierno en órganos autonómicos, bue
na prueba de ello es que acto seguido debatiremos el 
Proyecto de Ley de creación del 112, y en este proyecto 

se prevé en el Consejo de Dirección la incorporación, 
si la Delegación de Gobierno lo juzga oportuno, de un 
delegado, de un vocal representante de esta delegación. 
Entendemos que a efectos didácticos, a efectos de for
mación sería pertinente la incorporación de estos vo
cales. 

Otro aspecto que nos ha parecido nuclear –y de ahí que 
mantengamos la enmienda, en su día presentada, con
cretamente la enmienda 26 del texto del dictamen, la 64 
nuestra– es la conveniencia de incorporar en el Consejo 
de Dirección a representantes del Consell General de 
l’Advocacia. En estos momentos hemos sido testigos 
de la defensa, por parte de la consejería, de una postu
ra garantista, de defensa de los administrados, defensa 
de los ciudadanos que tienen restringida su libertad de 
movimiento, es decir, de los detenidos. Nosotros nos 
parecía fundamental que en el Consejo Pedagógico y en 
el Consejo de Dirección hubiera un representante de los 
colegios de abogados, ello precisamente contribuiría a 
reforzar el aspecto garantista, que tan determinante es a 
efectos de la actividad policial. De ahí que entendamos 
también nuclear esta enmienda. 

Y, finalmente, una última enmienda que mantenemos 
es la referida a la necesidad de incorporar con el régi
men transitorio la regulación de la segunda actividad. 
Si bien es cierto que el carácter de la ley no lo permi
tía –y buena prueba de ello es que después tendremos 
ocasión de discutir una moción relativa específicamente 
a este tema–, nos parecía conveniente que quedara vin
culada mediante un mandato legislativo la regulación 
de la segunda actividad. Si bien es cierto que ya estaba 
prevista en la anterior Ley de Ordenación de la Policía 
en Cataluña, nos parecía d’actualidad su incorporación. 
No ha sido así, no lo ha considerado conveniencia ni 
la ponencia ni la comisión, y en consecuencia conside
ramos pertinente el mantenimiento de esta disposición 
adicional. 

En todo caso, también fijaremos posición separada en 
algunos aspectos concretos de las enmiendas plantea
das por Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario 
Popular. 

Y únicamente agradecer al resto de los compañeros se
guramente que hemos disfrutado en los trabajos de la 
ponencia. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Correspon ara als grups 
parlamentaris que no tenen esmenes reservades fixar 
la seva posició respecte a les esmenes reservades dels 
altres grups parlamentaris i del text del dictamen. En 
primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari Soci
alistes - Ciutadans pel Canvi, l’il·lustre diputat senyor 
David Pérez. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyor president. Senyors consellers, 
aprovem avui definitivament la Llei de creació de l’Ins
titut de Seguretat de Catalunya. Efectivament, aquest 
projecte –ja ho deia el representant del Partit Popular– 
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es va presentar el març del 2006 per, en aquell moment, 
la llavors consellera d’Interior, Montserrat Tura. I com 
va dir llavors la consellera, estem davant d’un Insti
tut de Seguretat de Catalunya, que es presenta un dels 
exemples més significatius del Govern de Catalunya, 
de construir un sistema coordinat i unitari de seguretat 
pública per a Catalunya, un sistema que es fonamenta 
en polítiques modernes de coordinació i, per tant, de 
prevenció, i també ineludiblement de participació de 
les institucions públiques, així com de la ciutadania en 
general. 

Estem, per tant, davant d’un projecte, que representa un 
model transversal del sistema de seguretat de Catalunya, 
que fa possible que la seguretat i la tranquil·litat dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya es faci a través del 
sistema: d’un bon sistema d’emergències, també d’un 
bon sistema de seguretat ciutadana i també d’unes po
lítiques actives en el tema de trànsit. 

I aquesta és precisament la peça legislativa que dóna 
forma a la capacitat i a la formació, i a la formació 
contínua dels professionals de la seguretat que treballen 
en el tema de la seguretat. Avui l’Escola de Policia de 
Catalunya és una escola de referència, és una escola 
de prestigi dins del món de la formació de la policia; 
és una escola de la qual tots ens en sentim orgullosos, 
de tenir, precisament, aquesta escola de policia. I jo 
crec, en qualsevol cas, que aquesta peça és una peça que 
manca, que no és l’única peça del sistema, diguem-ne, 
legislatiu; falten altres peces. La que vindrà després, 
que és la Llei del 112, del sistema d’emergències, però 
també, encara –i sí que ens agradaria que al més aviat 
possible la tinguéssim en aquest Parlament–, la Llei del 
sistema integral de policia de Catalunya. 

Efectivament –m’ho ha dit el relator, i jo faig meves 
les seves paraules–, jo crec que s’ha fet una bona tasca 
en la ponència, i una bona tasca a la comissió. Jo crec 
que hem modificat el projecte de llei que ha presentat el 
Govern, l’hem modificat molt. Jo no sé si l’hem millo
rat o no, però, en qualsevol cas, l’hem modificat. Hem 
acceptat moltes de les esmenes dels grups de l’oposició 
–del Partit Popular, de Convergència, del Grup Mixt–, 
hi han hagut transaccions. En qualsevol cas, el que està 
clar és que aquesta llei ja no és la llei, solament, que 
formava part del pla del Govern d’entesa, aquesta ja no 
és solament la llei dels partits que donaven suport al 
Govern, aquesta ja no és solament la llei d’Esquerra, 
d’Iniciativa i del Partit Socialista, sinó que aquesta és 
ja la llei de totes les forces polítiques, i serà, per tant, 
una llei que serà aprovada pel conjunt de les forces po
lítiques de la cambra. I en aquest sentit, aquesta llei és 
millor que la que teníem fa uns moments. 

Acabo, també, i perquè consti en acta, amb els agraï
ments, per descomptat, al relator i a la resta de membres 
de la ponència, al lletrat i als serveis de la cambra. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. En nom del Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la 

paraula per fixar posició la diputada il·lustre senyora 
Patrícia Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, president. Consellers, diputats, estem davant 
d’una llei que és una de les peces necessàries, doncs, 
per avançar cap a aquest sistema integral de seguretat 
a Catalunya. Aquesta llei, la de creació de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, juntament amb la llei 
que debatrem a posteriori, la del Centre d’Atenció de 
Trucades d’Urgència 112, són dues de les mesures le
gals que formen part, doncs, del conjunt d’actuacions 
necessàries per dotar el país d’una seguretat transversal, 
coresponsable i tècnicament més eficient i eficaç. 

Ens felicitem, també, de la voluntat de consens que ha 
obtingut aquest projecte de llei al llarg de tot el tràmit 
parlamentari, perquè totes les forces polítiques d’aques
ta cambra hem entès la millora i l’avenç que significava 
la creació de l’institut com a únic òrgan gestor de la for
mació i la recerca en l’àmbit de la seguretat, unificant, 
doncs, com saben, els serveis de l’Escola de Policia 
amb l’Escola de Bombers i Seguretat Civil. 

Constituïm una institució de referència, de màxima re
ferència a nivell formatiu, que és capaç de col·laborar 
amb les universitats, oferint formació especialitzada, 
però també formació general, més bàsica. Per tant, cre
iem que es crea una cultura de coneixement per a l’au
toprotecció de les persones. 

L’àmbit de la seguretat, com saben, cada cop és més 
multidisciplinar, hi ha molts i diferents sectors que des
envolupen activitats relacionades amb aquesta matèria, 
i en aquest sentit, doncs, ha d’haver-hi una coordinació 
d’actius. La llei respon i acull col·lectius tan diversos 
com la policia local, els Mossos d’Esquadra, els bom
bers, els bombers voluntaris, el personal penitenciari, 
els agents de prevenció socials, els agents rurals, el per
sonal de seguretat viària, el personal del 112, etcètera. 
I també integrem, a través d’una comissió de relacions, 
les federacions i associacions d’empreses de seguretat 
privada, i també els professionals col·legiats de l’àmbit 
de la seguretat privada, que són els detectius privats. 
Crec..., no «crec», estic convençuda que hem escoltat 
els diferents sectors i ens hem de posat al seu costat per 
treballar plegats en benefici d’un projecte comú, amb 
la màxima ambició, com és la seguretat del nostre país, 
entesa en la seva accepció més àmplia. 

Estem davant d’una bona llei, pactada amb els sectors, 
plural, consensuada per tots els grups parlamentaris en 
ponència, que ens dota d’una nova eina per a la gestió 
eficaç en un tema cabdal i sensible en la nostra societat, 
com és la seguretat, i hi votarem a favor amb el conven
ciment de la feina ben feta. 

I, per últim, doncs, també agrair el treball dels ponents 
i dels serveis de la cambra, especialment el lletrat de la 
ponència, el senyor Francesc Pau. 

Moltes gràcies, senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyora diputada. En nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Uni-
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da i Alternativa, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Moltes gràcies. Bé, com ja s’ha dit, és evident, anem a 
aprovar la Llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya, com a únic centre de formació i recerca en 
l’àmbit de seguretat, incorporant-hi l’Escola de Policia 
de Catalunya i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil, 
però amb la voluntat, a més a més, explícita de donar 
formació a tot el personal de seguretat: la policia au
tonòmica Mossos d’Esquadra, les policies locals, però 
també, dins d’un concepte ampli i integral de la segu
retat, tots els serveis de prevenció i extinció d’incendis, 
seguretat viària i mobilitat, agents rurals, personal peni
tenciari pel que fa referència a la seguretat, i d’altres. 

Jo crec que avui és de justícia citar la tasca que han fet 
l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bom
bers. Val la pena també recordar que hi va haver una 
escassa experiència anterior des del punt de vista català, 
una efímera escola de policia en el període republicà 
i, ja en la Transició, el paper que van jugar les escoles 
de policia local, de Guàrdia Urbana de Barcelona i de 
Girona. Però després ja, amb la Generalitat restablerta 
i en l’època del conseller Macià Alavedra, es va cre
ar el Centre de Formació de Seguretat, a l’avinguda 
Pearson; jo avui voldria saludar molt especialment el 
senyor Ildefons Valls, que ens acompanya, que l’any 
82 va ser el primer director d’aquest Centre de For
mació de Seguretat. I destacar també la importància 
de l’any 1985, en què, per una banda, es va aprovar la 
Llei 27/1985, de l’Escola de Policia de Catalunya, i es 
va anar a Mollet, es va traslladar a Mollet ja l’Escola 
de Policia de Catalunya. 

Tot això, plegat, va ser una opció decisiva pel sistema 
de seguretat, encapçalada pel Govern de la Generalitat, 
però amb l’aval de moltes altres forces polítiques, i so
bretot amb un element cabdal: la consideració de què 
vol dir «policia de Catalunya». Avui és obvi, però als 
anys vuitanta no ho era tant. Policia de Catalunya és 
la que depèn de les institucions catalanes, és la policia 
autonòmica, són també les policies locals. En el seu 
moment hi va haver resistències, hi va haver incom
prensions, però tots plegats vam tirar endavant, vam 
superar-les i continuem avançant en aquest camí. 

I també voldria destacar el paper de l’Escola de Bom
bers, creada l’any 86 i traslladada a Mollet l’any 95. 

D’entre els aspectes destacats del projecte de llei, evi
dentment, la tasca de l’institut en matèria de formació, 
de selecció i recerca de tots els professionals.... Això 
no implica abandonar el caràcter específic del que és 
policia, del que són bombers, evidentment. I des del 
punt de vista de la formació dels mossos d’esquadra, 
voldria avançar el repte que suposa que, un cop fet el 
desplegament, l’any que ve, i acabades les promocions 
necessàries per al desplegament territorial..., la impor
tància essencial d’emprendre una actitud decidida, fer
ma, de formació de les unitats especialitzades, de la 
investigació, dels comandaments..., d’alguna manera, 
de tot allò que representa el paper clau de direcció dels 
Mossos d’Esquadra. 

L’institut també tindrà tasques de conscienciació de la 
ciutadania, de formació del voluntariat, i també, a partir 
d’una esmena presentada per Convergència i Unió, la 
tasca també de formació de regidors de seguretat ciu
tadana o directius del mateix àmbit. 

La presidència del Consell de Direcció correspon al 
conseller, i en el Consell de Direcció es manté una de 
les novetats que va representar la Llei de l’Escola de Po
licia de Catalunya: la presència de la Federació de Mu
nicipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Muni
cipis, com a entitats municipalistes, i, per la seva pròpia 
especificitat, de l’Ajuntament de Barcelona. Disposarà 
d’un director i d’un consell, que passa a anomenar-se 
Consell Pedagògic i Científic, en què també es manté la 
presència d’ens locals i s’incorpora també la presència 
d’universitats; un organisme de relació amb els sindi
cats, i una de les novetats: la Comissió de Relacions 
amb la Seguretat Privada, amb empreses de seguretat 
privada, amb centres de formació i amb professionals, 
és a dir, també, per exemple, el Col·legi de Detectius 
o els centres que imparteixen formació en matèria de 
seguretat privada. 

Com saben, la Generalitat té la competència, a partir 
del nou Estatut, de l’autorització i homologació dels 
centres de seguretat privada. Ahir es va donar un impor
tant pas a la comissió bilateral, amb els acords amb el 
Ministeri de l’Interior, en aquesta matèria. I en aquest 
sentit l’aposta que fa l’institut és que l’institut formarà 
el personal docent que ha d’impartir classes als alumnes 
que es preparin per ser agents de seguretat privada. 

Jo crec que avui s’ha vist que hi ha un acord ampli 
amb Convergència i Unió i amb el Partit Popular, en 
part també amb el Grup Mixt. Les esmenes vives ja 
s’han explicat; n’hi ha de dos tipus. Algunes jo crec 
que són d’aspectes de redactats, que s’han resolt d’una 
altra manera. Agraeixo la retirada de bona part de les 
esmenes del PP, perquè, efectivament, algunes d’elles 
jo crec que es poden veure reconegudes en el text, com 
queda. Hi ha alguns aspectes d’homologació de centres; 
jo crec que hi havia la qüestió dels agents rurals, que ja 
ha quedat prou especificada; la composició del consell; 
la regulació de la Comissió Mixta de Seguretat Privada, 
que també ha quedat ben resolta, i, en tot cas, hi ha as
pectes puntuals... En això de la utilització dels noms, jo 
crec que és bo que es digui que es podrà utilitzar el nom 
d’Escola de Policia de Catalunya, Escola de Bombers, 
sense imposar-ho en tot moment; jo crec que se’n farà 
un bon ús, d’aquesta autorització. 

Sí que hi ha una discrepància més de fons en un pa
rell d’esmenes presentades pel Grup Mixt. Nosaltres 
no veiem de cap de les maneres que el Govern central, 
la Delegació del Govern central, hagi d’estar present en 
el Consell de Direcció d’una competència exclusiva de 
la Generalitat, que és la d’autoorganitzar-se i, per tant, 
d’impartir la formació als seus cossos de seguretat. La 
coordinació amb els cossos de seguretat de l’Estat es 
fa a la Junta de Seguretat. Ja hi ha un organisme; no té 
cap sentit incorporar l’Estat en un organisme que és 
propi de la Generalitat. En tot cas, si d’això se’n vol dir 
«cooperació»..., jo no conec cap iniciativa que vagi en 
la línia que la Generalitat participi en la direcció dels 
centres de formació de la Guàrdia Civil o la Policia 
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Nacional; la veritat és que no la conec. I, per tant, la 
cooperació seria, en tot cas, mútua, no?, però en aquest 
cas no hi és. 

I també, sincerament, ens sembla que el tema de la se
gona activitat, tots sabem que és molt important. Vull 
recordar que hi ha un compromís d’aquest Parlament, 
un mandat al Govern que abans del març del 2008 això 
ha d’estar resolt; ja està previst en una llei. No ens sem
bla de bona tècnica legislativa incorporar una disposició 
aquí en la qüestió de l’Institut de Seguretat. 

En definitiva, jo crec que avui fem un pas més en la 
consolidació del model de seguretat de Catalunya. Ha 
estat un camí difícil i llarg, però amb avenços indiscuti
bles. I jo voldria citar unes paraules del que fou director 
de l’Escola de Policia, el senyor Jesús Maria Rodés, el 
professor Rodés, que fa un temps escrivia: «Una escola 
és quelcom més que unes instal·lacions, per bones que 
siguin. És també un esperit, un model, un gresol de 
pensament.» El meu grup ho comparteix: la seguretat 
és una peça essencial de l’autogovern de Catalunya. 
L’Institut de Seguretat ha de jugar un paper fonamental 
en la construcció permanent de la seguretat, entesa com 
a servei a la ciutadania i com a defensa dels drets dels 
ciutadans. Per això és tan important la selecció i forma
ció dels professionals que presten aquest servei. I estic 
absolutament convençut que l’Institut de Seguretat que 
avui neix estarà a l’alçada de la seva responsabilitat. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies, il·lustre senyor diputat. 

Acabat el debat, passarem a la fase de votació. 

Cridem a votació. 

(Pausa llarga.) 

El president 

Procedirem a la votació. 

En primer lloc, votarem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 

Comença la votació. 

Aquestes esmenes han estat rebutjades per 42 vots a 
favor, 64 en contra i 12 abstencions. 

Seguidament votarem l’esmena que ha quedat viva del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 54 vots a favor i 64 vots en 
contra. 

Finalment votarem les esmenes vives del Grup Mixt. 

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 2 vots a favor, 106 vots en 
contra i 10 abstencions. 

Passarem seguidament a la votació del text del dictamen 
del projecte de llei. 

Comença la votació. 

El Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat 
de Catalunya ha estat aprovat per 116 vots a favor i 2 
abstencions. 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgència 
i de creació de l’entitat de dret públic 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (tram. 200
00007/08) 

El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació del 
Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana sobre el Projecte de llei de regulació del ser
vei públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació 
de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya. (Remor de veus.) 

D’acord amb l’article 109.4 i 112.1, l’il·lustre diputat 
senyor Jordi Miralles, que fou designat relator per pre
sentar els treballs de la comissió, té la paraula. 

El Sr. Miralles i Conte 

Bé, gràcies, senyor president. Aquesta ha estat una po
nència ràpida, una ponència en la qual ens hem donat el 
temps i les raons per aprofundir en la reforma del siste
ma de seguretat pública a Catalunya, i crec que en una 
amplíssima mesura ho hem aconseguit: dues reunions 
de ponència, amb un treball ràpid però intens, amb una 
feina feta anteriorment i amb una contribució important 
del mateix departament... 

I en aquest sentit, doncs, plantejar que han estat im
portants l’aproximació, el consens i l’acord: s’han pre
sentat 73 esmenes, de les quals s’han transaccionat 49; 
se’n recomanen 7 per part de la ponència, i n’hi han 14 
que no són recomanades i que es defensaran en el Ple i 
que tenen a veure amb aspectes, sens dubte, de percep
cions i matisos en algunes de les qüestions del model i 
del funcionament, però l’aspecte troncal de posar més 
al dia un servei públic d’atenció i de gestió de truca-
des d’urgència del 112 a Catalunya, creiem que l’hem 
aconseguit. 

I en aquest sentit crec que la feina feta pels diputats i 
les diputades, doncs, mereix l’agraïment fet a les dipu
tades Elena Ribera, Judit Carreras i Patrícia Gomà, i als 
diputats Daniel Sirera i José Domingo. Evidentment, 
donar les gràcies també al lletrat, el Francesc Pau, la 
col·laboració del departament en el seu conjunt, i del 
director de Protecció Civil, el senyor Mora. 

Per tant, això és com ho hem treballat, fins a on hem ar
ribat, i creiem que tindrà, sens dubte, doncs, un resultat 
positiu respecte al que comporta i al que tindrà d’efectes 
favorables pel tema de les emergències al nostre país. 

El president 

Iniciem el debat amb el posicionament de la defensa de 
les esmenes reservades, per ordre de major a menor, i té 
en primer lloc la paraula, en nom del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor 
Daniel Sirera. 
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El Sr. Sirera i Bellés 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
també breument perquè, com també s’ha dit, aquesta tam
bé ha estat una llei molt treballada, a bastament treballada 
en l’anterior legislatura per la consellera senyora Tura, i 
en aquesta pel senyor Saura, no? 

Nosaltres, jo, senyor president, li anuncio que en aquest 
moment retirem les esmenes números 2, 16, 6, 10, 11 i 
12. I mantenim vives, per a la seva defensa, les esmenes 
números 4, 7 i 14, que defensaré de manera breu, no? 

L’esmena número 4 fa referència, senyores i senyors 
diputats, senyor relator, a la necessitat que una de les 
funcions d’aquest servei sigui que, en el cas que, doncs, 
es pugui rebre una trucada corresponent a algun tema 
relacionat amb infants i adolescents, aquesta trucada 
pugui ser derivada als serveis competents d’atenció te
lefònica especialitzats en aquesta qüestió. Òbviament, 
el grup del tripartit no ha acceptat aquesta esmena, i 
la veritat és que no entenem per què. Si en la llei s’ha 
arribat a l’acord que la funció d’aquest servei serà trans
metre el requeriment d’assistència i informació de les 
dones que són víctimes de la violència masclista als 
serveis d’atenció telefònica especialitzats competents, 
i ho trobem bé, no entenem per què, en canvi, els mem
bres del tripartit es neguen a fer el mateix en el cas d’in
fants i adolescents que es poden trobar en situacions de 
maltractament o desemparament. Certament, senyores 
i senyors diputats, no trobem la raó per la qual vostès 
s’oposen a aquesta esmena, no? 

L’esmena número 7 també fa referència al tema de les llen
gües. La llei és molt clara: diu que l’atenció dels serveis 
s’ha de fer en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya 
–català, castellà i aranès–, i com a mínim en dos dels idi
omes oficials en els estats de la Unió Europea. Nosaltres 
hem volgut una cosa que també creiem que és de sentit 
comú, que és que també, com a mínim, en aquestes dues 
llengües oficials de la Unió Europea, sigui com a mínim 
l’anglès una d’aquestes llengües de referència. Trobarí
em il·lògic que aquest servei pogués atendre en diferents 
llengües i, òbviament, no pogués atendre en una llengua 
que òbviament és parlada per gairebé tots els ciutadans 
de la Unió Europea. 

I l’última esmena que mantenim viva és la número 14, 
una esmena que fa referència a una cosa que jo crec que 
hauríem de fer-nos mirar, no?, també. Perquè la llei fa 
referència i té un apartat molt extens amb relació a totes 
les responsabilitats en què incorren aquells ciutadans 
que fan un mal ús del servei d’emergències, de l’1-1-2, 
i ho trobem raonable, ho trobem bé; la llei recull també 
tot el seguit de sancions que s’han d’aplicar a aquells 
ciutadans que, diguem-ne, fan un mal ús d’aquest ser
vei, però jo crec que també hauríem de procurar, des 
de les institucions i des d’aquest Parlament, exigir a 
l’Administració que pugui tenir responsabilitats. Sem
pre demanem als administrats que siguin responsables, 
que paguin quan en fan un mal ús, però l’Adminis
tració no té mai, allò, una responsabilitat clara a què 
els ciutadans es puguin adreçar, no? I per tant aquesta 
esmena, la número 14, anava amb relació a això, no?: 
que els ciutadans que poguessin patir danys i perjudicis 
pel normal funcionament o per l’anormal funcionament 

del servei també veiessin en aquesta llei, òbviament, 
reflectida la possibilitat de demanar responsabilitats al 
departament al qual s’adscriu el servei. Ja sabem que en 
el règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú hi han totes aquestes 
mesures, però, evidentment, jo crec que no estava de 
més que també es poguessin recollir en aquesta llei, 
perquè donés molta més claredat i molta més, també, 
seguretat als ciutadans i les ciutadanes. 

Per tant, anuncio, senyor president... –ja he dit que re
tiràvem la resta d’esmenes–, mantenim aquestes tres 
esmenes, i ja els anuncio que, encara que vostès les 
rebutgin, nosaltres donarem suport al contingut i al con
junt de la llei. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, l’il·lustre senyor 
José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, 
agradecer igualmente el trabajo de la ponencia. Pode
mos decir que ha habido un espíritu de diálogo, aun 
cuando no podamos resaltar el éxito que han tenido 
les enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, en la 
medida en que no ha sido aceptada ninguna de las pre
sentadas. En todo caso, el hecho de que no hayan sido 
aceptadas las enmiendas no quiere decir que no se vaya 
a dar apoyo al dictamen, en la medida en que entende
mos que es una buena ley en su conjunto, una ley que 
sin duda va a permitir facilitar la regulación del servicio 
público de atención de llamadas de urgencia, y además 
la creación de la entidad, del Centro de Atención y Ges
tión de Llamadas de Urgencia 112 Catalunya. Por eso 
le daremos apoyo. 

El sentido de las enmiendas que hemos presentado, que 
ha presentado nuestro grupo..., tienen fundamentalmen
te dos características. Una primera, que es la garantía 
de mejor servicio. Y por eso hemos presentado, en la 
enmienda número 1 del texto del dictamen, la 10 de 
nuestras enmiendas, la solicitud de que se añadiera el 
carácter inmediato de la atención, precisamente para 
garantizar este mejor servicio. No ha sido aceptada esta 
enmienda, entendemos que erróneamente, puesto que, 
si no se aceptan las características inmediatas del ser
vicio, pues, creemos que, realmente, no sé para qué 
tiene sentido un servicio de urgencias, de atención de 
llamadas de urgencia. 

Un segundo aspecto, también ligado con las caracterís
ticas del servicio, es el hecho de que nuestra enmienda 
número 9, según el texto del dictamen, la 21 de nues
tro..., pretendíamos que se garantizara siempre una línea 
de servicio, es decir, que fuera un mandato del propio 
centro mantener esta línea abierta. Es una obviedad que 
tampoco entendemos por qué no ha sido aceptada, pu
esto que únicamente reforzaría las características del 
servicio. 

La enmienda número 3 del texto del dictamen, la 12 del 
informe de ponencia, iba en la línea de la que ha presen-
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tado y que mantiene el Partido Popular. Entendemos que 
se debe dar una especial atención a la violencia contra 
los niños, las personas mayores –y en este aspecto era 
novedoso–, al igual que en relación con la atención a las 
mujeres maltratadas. Debe ser especialmente cuidadoso, 
el servicio en estas materias. Y tampoco acabamos de 
comprender las razones que han llevado a la comisión a 
no aceptar estas enmiendas, que sin duda garantizaban 
una mayor seguridad en la atención a este colectivo de 
personas especialmente maltratadas. 

También en beneficio de los ciudadanos manteníamos 
–y en su día saludamos positivamente la incorporación 
del cuatrilingüismo al servicio de..., o el tetralingüismo 
al servicio del 112. Queríamos concretarlo más, y al 
hilo de que si se está abordando el principio de dispo
nibilidad lingüística en las empresas, y la Ley de Polí
tica Lingüística es una expresión de ello, en empresas 
privadas, no acabamos de entender por qué este com
promiso no es asumido por la Administración pública 
catalana. Y en este caso..., por eso entendíamos que se 
debía asegurar al usuario el derecho a escoger la len
gua de comunicación. Es decir, que si se expresaba en 
castellano fuera atendido en castellano, si se expresa
ba en catalán fuera atendido en catalán, si se expresaba 
en inglés fuera atendido en inglés o el otro idioma que 
se disponga. Era, sin duda, una mejoría y una garantía 
mayor para el ciudadano que acude, en momentos de 
gran tensión, al servicio de urgencias. 

E igualmente entendíamos que la representación de la 
Delegación del Gobierno en el consejo rector –buena 
prueba de ello es que es posible la presencia de miem
bros de la Delegación del Gobierno en órganos de la 
comunidad autónoma, y eso es positivo, el grado de 
implicación que debe existir entre les distintas comuni
dades autónomas–, atendiendo al gran alcance de mate
rias que va a cubrir el Centro de Atención y Gestión de 
Llamadas de Urgencias 112 Catalunya, considerábamos 
pertinente el incremento de los vocales, siempre que la 
Delegación del Gobierno lo considerara oportuno. Por 
eso entendíamos que un vocal era insuficiente, y subí
amos la presencia a dos vocales. 

El hecho de que hayamos mantenido estas enmiendas, 
ya digo, dirigidas fundamentalmente a la mejora del 
servicio, a la atención del usuario y a una mayor in
tercomunicación entre administraciones en materias en 
que estamos hablando de emergencias, de situaciones 
límite..., hacen que reservemos las enmiendas para su 
votación. Pero eso no empece a que se dé apoyo, como 
antes manifesté, al dictamen, porque, en definitiva, el 
contexto de la ley..., nos parece una buena ley. 

El president 

Té la paraula ara per fixar posició sobre les esmenes 
reservades i el text del dictamen, en nom del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora 
Elena Ribera. 

La Sra. Ribera i Garijo 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
amb relació a aquest projecte de llei, com ja saben, no 
ha quedat cap esmena viva per part de Convergència i 

Unió, de la qual cosa ens felicitem, perquè vol dir que 
hem arribat a un punt de transacció important. Moltes 
de les esmenes, per no dir la pràctica majoria, menys 
dos o tres, que van ser solucionades al final, feien refe
rència a un tema de model important. Com ja vam po
sar de manifest en les dos edicions anteriors d’aquesta 
mateixa llei..., diuen «a la tercera va la vençuda», i me 
n’alegro, que no s’aprovés en la legislatura passada, 
perquè ha sigut possible arribar a aquest enteniment, 
que per nosaltres, recollint els informes que ja havien 
fet els experts, el model 112, ja els vam dir en el..., 
hi votaríem que sí perquè la gent no podria entendre 
que una petita millora o una millora, quan en la llei..., 
perquè el títol és molt significatiu, que és la d’atenció, 
a través d’un sol número de les trucades..., que no hi 
podíem votar que no. Però volíem fer un pas més enllà. 
No volíem, com diuen els experts, que aquest fos un 
projecte que es quedés amb una mera coordinació, que 
fos un call centre on arribés una trucada i des del centre 
que rep la trucada es truca a sanitat, es truca a l’ajunta
ment corresponent, es truca, es truca, es truca..., es va 
coordinant, però al final això porta molt de temps. 

Per nosaltres, ja que s’hi destinen un volum important 
de recursos, ja que hi ha un pla plurianual al darrere que 
fins al 2010 no acabarà de ser tot efectiu, era molt més 
important, ja, que ja avancéssim, ja que el 112 ja exis
teix, amb les millores que sempre ha de tenir qualsevol 
servei, que aprofitéssim el marc legal, la oportunitat per, 
amb els mateixos recursos, que aquest centre únic, espai 
físic, centre integral, fos no només de coordinació sinó 
director. Què vol dir? Un sol responsable que amb els 
mateixos..., i amb les instruccions, amb els protocols 
prèviament conveniats, assumeixi la gestió de l’emer
gència. Que quan una persona truca no hagi d’esperar 
que es faci la trucada a un altre lloc, que existeixin re
cursos de vegades duplicats, de vegades no..., tot de
pendrà de l’eficàcia, de l’eficiència, de la necessitat, 
sinó que hi ha una sola resposta per una sola demanda 
i al més ràpidament possible, perquè al que anem és a 
buscar l’eficàcia. 

Aquest és el model que s’està implantant en l’actualitat 
o que s’està intentant implantar en els països europeus, 
i aquí és on nosaltres volíem anar sense haver de pas
sar per una estació intermèdia. Volíem ja l’AVE de la 
llei, no volíem un tren de rodalies que s’atura i tal, no. 
(Remor de veus.) Volíem destinar-ho directament, sí, i 
ràpid, no sense esperar tant. M’alegro que susciti tant 
d’entusiasme als senyors diputats, però aquest és el ta
rannà de Convergència i Unió. Volem les coses ben fetes 
i al més ràpidament possible. 

Com això, gràcies a la bona disposició del departament, 
sobretot –cal dir-ho– el director general, el senyor Josep 
Ramon Mora, el qual saludo ara concretament, s’ha 
entès que aquest era un projecte que liderava el tripar
tit 2, que aprofita l’avinentesa i ens el remet de la matei
xa manera, que disposa de la voluntat i que es pot millo
rar molt i està disposat a reconèixer –com reconeix en 
la transacció i reconeix en els grups que donen suport al 
Govern– que es pot avançar molt més, però que cal apro
fitar... –ja que ho tenim, aprofitem-ho–, doncs, per nosal
tres, cap problema. Si ja reconeixem que aquest no és un 
centre director, un 112 director, sinó un 112 coordinador, 
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que és el que nosaltres dèiem, doncs, perfecte, perquè a 
partir que reconeguem on estem és quan podrem avan
çar. I a partir d’aquí és quan..., quan tinguem el centre 
–i ara aquí sí que ens van bé els diners que hi pensaven 
destinar, 40 milions d’euros, perquè no els trobem mal 
empleats–, aquest centre s’anirà fent mentrestant. Men
trestant s’aniran gestionant en comú, generant la confian
ça entre els diferents departaments, sanitat amb Interior, 
per a la gestió de les emergències, però, per tant, que hi 
hagi una bona entesa amb les administracions locals, 
amb tothom. Mentrestant, se podrà començar a treballar, 
de fet, com hem fet moltes vegades, com s’havia fet en 
l’època de Convergència i Unió, sense posar tants títols 
a les coses, s’hi treballava i després si calia s’hi posava el 
nom. Doncs, ara tindran aquesta oportunitat per generar 
la confiança que necessiten dintre del mateix Govern i 
amb la resta d’administracions perquè l’oposició ja els 
està donant aquesta confiança, la que demanava la pri
mera responsable del projecte; de confiança, nosaltres 
els en donem. Vostès reconeixen que aquest és un centre 
coordinador, de moment, que avança cap a un centre 
director..., que nosaltres el volíem ja deixar situat, i, per 
tant, nosaltres diem: «Benvinguts al club, que nosaltres 
estem aquí per ajudar en aquest projecte.» 

S’han incorporat, per tant, amb una bona redacció 
consensuada, unes esmenes transaccionals en el ma
teix preàmbul, que defineixen, per tant, aquest model, 
i l’orienten, per tant, a l’eficàcia, i sobretot amb una 
importantíssima disposició addicional quarta en què es 
reconeix la importància de la Llei 4/2003, la necessitat 
que es coordini d’aquesta manera, amb responsabilitat 
única i amb direcció única, cap a un ens integral i per
manent d’atenció de les demandes, que al mateix temps 
sàpiga donar resposta. I, per tant, això, juntament amb 
la resta d’esmenes que vam poder anar transaccionant, 
fa que per nosaltres no quedi cap esmena viva. Hem, a 
més, volgut remarcar explícitament, i no n’hem volgut 
deixar cap ni per qüestió de forma, que és així, perquè 
volem que aquest 112 sigui una realitat al més aviat 
possible. 

Algunes referències només, ja, de tràmit, però que es
perem que hagin estat resoltes, i si no, doncs, segur 
que ho faran. El conveni amb el 061, que és l’entitat 
encarregada de tirar cap endavant el projecte, que li 
dèiem, senyor conseller, que se li ha quedat retardat 
perquè perdia vigència el desembre del 2006, suposo 
que a hores d’ara ja deu estar en vigor. 

Els 40 milions d’euros, benvinguts. De la confiança i pa
ciència hem dit: «Sí, els estirem la mà i els fem aquesta 
carta de la confiança.» Que esperem que sàpiguen veure 
també per lleis..., com la del sistema de l’ordenació po
licial de Catalunya. Ens van demanar paciència? Doncs, 
paciència, també; paciència perquè vostès es posin 
d’acord, perquè vostès generin entre vostès mateixos la 
confiança que necessita el país, la confiança que neces
siten els ciutadans, perquè puguin anar donant resposta 
al dia a dia encara que la llei no els doni encara cobertu
ra. Perquè després esperem que vingui la llei definitiva 
que munti el 112 com un veritable centre director. I ens 
tornaran a trobar aquí encantats i desitjosos de poder dir 
que fins a aquell moment han fet una bona feina. 

Nosaltres, per tant, votarem que sí a tot el text, tal com 
ha quedat incorporat i com ve de la comissió. 

Respecte de les esmenes que han manifestat els com
panys que deixen vives... En les del Partit Popular hem 
de votar que no a les tres que deixen vives per diferents 
raons. Als menors, perquè ja la coordinació està esta
blerta en el mateix article, que es coordinarà amb el 
servei corresponent. Al tema de l’anglès perquè ja recull 
que a més de les llengües cooficials s’atendrà amb dues 
llengües de la Unió Europea, que volem entendre que 
són les més utilitzades, però que no ha de tancar la porta 
que pugui ser qualsevol altra. 

El mal ús per part de l’Administració, i dels funciona
ris i la seva responsabilitat, doncs, el mateix que dèiem 
abans, i vostè mateix, senyor Sirera, ho ha dit: la Llei 
30/92, del règim jurídic de les administracions públiques 
i procediment administratiu comú, fixa la responsabilitat 
de l’Administració pel mal funcionament i la responsa
bilitat en el cas que toqui dos alts funcionaris. 

Grup Mixt. Atenció immediata, esmena número 1. Que 
no..., és evident que un servei que no atengui immedi
atament és que ja no cal. Per tant és que això ja no fa 
falta ni dir-ho perquè implicaria que no estem fent bé 
les coses. 

La 3, els nens. El mateix que hem dit al PP: ja està 
contemplat. 

La 8, que es pugui atendre amb totes les llengües. Doncs 
això no és la carta als Reis, ni es pot fer un servei a 
mida de cada usuari. Set milions de catalans no poden 
exigir set milions de llengües diferents. Això és el que 
els passa a vostès amb el tema de la llengua, que com 
prioritzen l’individu per sobre del territori i dels drets 
col·lectius, doncs, on hi hagi un individu ha d’imposar 
la seva llei. Doncs, no, l’individu de vegades ha de su
bordinar els seus interessos a la comunitat, i en aquest 
cas, els catalans, a Catalunya. 

La número 13, la delegació del Govern. Doncs, la veri
tat, quan ens ha costat tant d’obtenir competències no 
els donem espelmes a enterraments que no els correspo
nen. I esperem que en aquest cas –i no agafin l’exemple 
en la seva radicalitat–, que no es tracta d’enterraments, 
però sí que enterraríem competències, i a això, nosal
tres després de tan llarg camí, i encara quedant-nos tant 
per fer, no hi estem disposats, i sí que hi hagi una línia 
disponible, sempre que això sigui possible. 

Moltes gràcies. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, té la paraula la il·lustre senyora Judit Car
reras. 

La Sra. Carreras Tort 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, se
nyores conselleres, diputades i diputats, molt breument. 
En primer lloc agrair el treball realitzat pel relator, pels 
membres de la ponència, pel lletrat i els serveis de la 
cambra, pels responsables del departament, i expressar 
la satisfacció del nostre grup perquè en aquest projecte 
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de llei hem estat capaços de fer transaccions, hem estat 
capaços de posar-nos d’acord en força punts i, per tant, 
d’arribar a consensos. 

Aquesta és una llei que, com s’ha dit també en el punt 
de l’ordre del dia anterior, és una peça més del sistema 
integral de seguretat de Catalunya. És una llei que in
cideix directament en la millora del servei i l’atenció 
a les persones en moments complicats, en moments de 
dificultat. El 112, el servei públic d’atenció de truca-
des d’urgència, ha de donar resposta ràpida, senzilla, 
eficaç a les peticions d’assistència de qualsevol ciutadà 
en matèria d’atenció d’urgències. En aquest sentit, des 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, considerem que aquesta llei contribuirà a millorar 
aquest servei, perquè ha de garantir l’organització i la 
coordinació entre tots els agents implicats en l’àmbit de 
la protecció civil i, com dèiem, perquè és una peça més 
del sistema integral de seguretat de Catalunya. 

La llei contempla dos pilars fonamentals, l’organització 
i la coordinació, i jo voldria anar una mica més enllà, si 
em permeten, per comentar el que serà molt important, 
que és el desenvolupament de la llei, i principalment per 
remarcar el fet que s’hauran d’esmerçar esforços molt 
destacables a fer prendre consciència de la importància 
de la localització de l’emergència, perquè en molts ca
sos i tenint en compte, doncs, la realitat del nostre país, 
això és fonamental. I en això hi tenim responsabilitat, 
o hi té responsabilitat tant l’Administració com els ciu
tadans: l’Administració a l’hora d’esmerçar recursos 
tècnics i de fer pedagogia, i la ciutadania per prendre 
consciència d’aquesta importància de la localització de 
l’emergència. 

Per part nostra poca cosa més. Dir que considerem que 
aquesta llei permetrà que Catalunya tingui aquest servei 
per donar resposta adequada als ciutadans i ciutadanes 
en aquests moments i situacions difícils, i a la vegada 
permetrà complir amb l’obligació amb Europa i donar 
el servei que ens exigeix Europa. Que aquesta llei ga
ranteix facilitar un únic número d’emergències, el 112; 
oferir el servei a tot el territori de Catalunya; millorar la 
coordinació de les actuacions, la localització de l’emer
gència i l’eficàcia dels col·lectius implicats, i millorar la 
gestió de les grans emergències. 

És per tot això que el nostre posicionament és del tot 
favorable al dictamen, per fer possible aquest servei 
únic que permeti garantir que els ciutadans i ciutadanes 
reben aquesta resposta ràpida, senzilla i eficaç, i també 
és favorable perquè contribueix a fer aquest pas més en 
el sistema integral de seguretat a Catalunya. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Patrícia 
Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, president. Consellers, diputats, diputades, aca
bem d’aprovar la Llei de l’Institut de Seguretat pública 
de Catalunya, i, com els deia, doncs, la dita llei junta

ment amb aquesta formen part del conjunt de mesures 
legals que són necessàries, doncs, per dotar Catalunya 
d’un sistema integral de seguretat. Però, a més a més, 
aquesta llei de creació del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgències 112, a més a més de formar 
part d’aquest sistema integral de seguretat, transversal i 
eficaç, també respon a un mandat legal, perquè bé saben 
que, en compliment de diferents directives europees, re
gulem per llei l’obligatorietat d’introduir aquest número 
112 com a número telefònic únic europeu per a atenció 
de les trucades d’urgència. 

En aquesta regulació, en aquesta llei que aprovarem 
avui s’estableix que s’adoptaran les mesures necessà
ries per garantir que les trucades d’urgència reben la 
resposta i l’atenció adequades, i a més a més s’estableix 
que els ciutadans han de poder utilitzar aquest servei de 
manera gratuïta. Per tant, estem davant d’una norma 
preceptiva que crea aquesta entitat com a responsable 
de la gestió de les trucades d’urgència al número 112 
en tot l’àmbit territorial de Catalunya. 

Aquesta entitat realitza, realitzarà un servei públic fona
mental, com és l’atenció..., donar resposta ràpida, sen
zilla, eficaç i coordinada a aquestes peticions urgents 
que pugui realitzar qualsevol ciutadà o ciutadana, ja si
guin assistència sanitària, de seguretat, sobre incendies, 
etcètera. En definitiva, el que garanteix és l’assistència 
davant de qualsevol tipus d’urgència. Perquè es tracta, 
en definitiva, d’un servei de caràcter transversal. 

D’aquest servei és destacable que serà equitatiu i equili
brat en tot el territori català, a més a més de ser un servei 
universal, gratuït i permanent; servei que es donarà a 
conèixer a través de diferents campanyes d’informació, 
que en difondran la imatge i n’impulsaran també la cor
recta utilització. I és per aquest motiu, amb relació a la 
correcta utilització del servei, que la llei incorpora també 
un capítol dedicat a infraccions i sancions amb relació, 
doncs, al mal ús que se’n pugui fer del servei 112. 

Per tant, creiem que estem davant d’una llei correcta, de 
contingut preceptiu, que desenvolupa diferents directi
ves comunitàries, i així ho han entès les diferents forces 
de la cambra, que actuant des de la responsabilitat polí
tica en tot moment han donat suport, el suport necessari 
a aquest projecte que ha impulsat el Govern. 

Per últim, doncs, agrair el treball dels membres de la 
ponència i també agrair el treball del lletrat, el senyor 
Pau, juntament amb la resta de serveis, de gestió i d’as
sessorament de la cambra. 

Moltes gràcies, senyors diputats. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor 
Jordi Miralles té la paraula. 

El Sr. Miralles i Conte 

Gràcies, senyor president. Conseller, conselleres, bé, 
aprovarem una llei en la qual jo estic convençut, estem 
convençuts, el nostre grup, que donarem un pas, que si 
bé la ciutadania relaciona urgències amb assistència, 
doncs, aquest cop donarem un pas a universalitzar més 
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aquesta idea de l’emergència com a resposta immediata. 
I en aquest sentit, crec que tot allò que aprovi el Parla
ment, les lleis que impulsin a donar garantia i seguretat 
a les persones, a donar rapidesa, a donar sortida a allò 
que els professionals també del món de la seguretat en 
diuen, que una llei com aquesta, un servei com aquest 
és una contribució, és un fet, és una cadena per la super
vivència, és a dir, una cadena de diverses actuacions per 
salvar vides. I això és molt important perquè al nostre 
país puguem tenir un seguit d’infraestructures que abor
din les assistències davant d’una urgència, però és tan 
important, aquests serveis, com saber qui truca, per què 
es truca i qui actua. Podem tenir els millors hospitals 
del món, però també és imprescindible aquesta cadena 
d’actuacions per poder, en definitiva, garantir allò que 
volem: davant d’una emergència salvar vides. 

És veritat que hi ha directives europees, és cert que això 
ens implica abordar i donar sortides a lleis com aquesta, 
però era una oportunitat, ens hem donat una oportunitat 
per modernitzar, per actualitzar una part molt important 
del sistema públic de seguretat, i, en aquest sentit crec 
que és bo això transmetre-ho des del punt de vista po
lític a la ciutadania, perquè allò que comparteixi coses 
que decidim aquí que li millori les seves condicions de 
vida és fonamental. 

Aquí podíem entrar, en aquest moment, a explicar quins 
són els objectius, els punts, els apartats i com funciona
rà; jo ho evitaré, perquè crec que és important que, si hi 
ha ciutadans i ciutadanes que ens estan seguint, puguin 
percebre que això que avui aprovem..., què els canvia, 
a ells?, què millora les seves possibilitats de donar res-
posta ràpida quan es produeix una emergència. 

I, en concret, destacaré sis coses, senzilles. Una primera 
és que funcionarà les vint-i-quatre hores del dia i tots els 
dies de l’any. La segona, que és un número més fàcil de 
recordar. La nostra vida, i més últimament, està plaga
da de sigles, números, xifres, codis..., i tots tenim en el 
nostre imaginari, doncs, el 061, el 092, el 091, el 088... 
Bé, un número: el 112, i, per tant, més fàcil de recordar. 
No necessita cap prefix enlloc d’Europa –tercera qües
tió. Quart, és gratuït per a tots els ciutadans i ciutadanes. 
Cinquè, és el mateix número per a tota la Unió Europea. 
I sisè –ho deia al principi–, és tan important tenir el lloc 
on s’atén com saber quan es truca i on es truca. 

Algunes curiositats, que a vegades no es coneixen: 
aquest número del 112, doncs, encara que no tinguis 
tarja o telèfon mòbil es pot utilitzar; es pot utilitzar sen
se diners des de cabines públiques; té cobertura a tot el 
territori, i es pot localitzar, sigui directament des d’un 
telèfon fix o un mòbil des d’on es truqui. 

Per tant, estem decidint una cosa molt important per a 
la gent del nostre país, i quan decidim coses importants 
per a la gent i per al país és comprensible que, més enllà 
d’uns matisos o algunes esmenes que es puguin enten
dre que milloren o amplien alguns aspectes, ens posem 
d’acord. Qui no es posarà d’acord perquè sigui un servei 
gratuït per a tota la ciutadania, que sigui més senzill, 
que pugui facilitar aquesta resposta si es produeixen 
emergències al nostre país? Per tant, és imprescindible 
que ens posem d’acord en aquestes matèries. 

I deia la senyora Ribera: «Benvinguts al club.» Ben
vinguts al club tots, perquè quan ens movem arribem 
a acords. I no posem l’AVE entremig, perquè jo no 
posaré sagrades famílies ni túnels, perquè, si no, sens 
dubte estaríem discutint d’altres coses. Estem discutint 
de serveis útils a la gent, de respostes a necessitats que 
ens poden permetre simplificar, rapidesa i donar una 
cobertura universal a un sistema públic imprescindible 
que millora amb aquesta llei. 

I crec que les esmenes les puc entendre –així va ser a 
la comissió i a la ponència en què es van plantejar– que 
són algunes qüestions que estan reflectides, algunes 
qüestions que es volen posar, més de detall, per banda 
del Partit Popular i per banda del Grup de Ciutadans, 
però és cert que, com ells, tots dos, han dit en la seva 
explicació, per la feina feta, pel que té a veure com sor
tirà la llei, doncs, és una llei que tindrà la unanimitat 
d’aquesta cambra. I això no és bo només entre nosaltres, 
que és un valor afegit, sinó que sobretot és bo per a la 
ciutadania. 

Moltes gràcies. 

El president 

Doncs, acabat el debat, cridarem a votació. 

(Pausa llarga. El Sr. Puig i Godes demana per par
lar.) 

Senyor Puig. 

El Sr. Puig i Godes 

Sí, gràcies, senyor president. És per demanar votació 
separada d’una esmena del Grup Mixt: l’esmena nú
mero 9, del Grup Mixt. 

El president 

Començarem votant les esmenes del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. 

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 12 vots a favor i 107 vots en 
contra. 

Votarem seguidament les del Grup Mixt, i començarem 
per la número 9. 

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 44 vots a favor, 65 vots en contra 
i 10 abstencions. 

Votarem la resta d’esmenes del Grup Mixt. 

Comença la votació. 

Han estat rebutjades per 2 vots a favor, 107 vots en 
contra i 10 abstencions. 

Passarem finalment a la votació del text del dictamen 
del projecte de llei. 

Comença la votació. 

El Projecte de llei de regulació del servei públic d’aten
ció de trucades d’urgència i de creació de l’entitat de dret 
públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya ha estat aprovat per 119 vots a favor. 
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alteració de l’ordre del dia 

S’ha demanat per part dels grups parlamentaris, i amb 
el vistiplau dels diversos portaveus, el canvi de l’ordre 
del dia en el sentit que tractem ara el punt quart de l’or
dre del dia. (El Sr. Puig i Godes demana per parlar.) 
Senyor Puig. 

El Sr. Puig i Godes 

Sí, senyor president, el nostre grup hi està d’acord. No
més li demanem uns segons, perquè el diputat propo
nent ha anat a buscar, doncs... Aquí apareix, eh? Moltes 
gràcies. (Rialles.) 

El president 

Ja ha arribat i tot... La resta de portaveus hi està d’acord? 
(Pausa.) Per tant, fem aquest canvi a l’ordre del dia. 

Proposició de llei reguladora de l’accés 
a l’entorn de les persones amb disca
pacitat acompanyades de gossos d’as
sistència (debat de totalitat) (tram. 202
00016/08) 

Passem al quart punt de l’ordre del dia, que és el debat 
de totalitat sobre la Proposició de llei reguladora de 
l’accés... (El Sr. Domingo Domingo demana per parlar.) 
Perdó –perdó, perdó. Senyor Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Tengo el mismo problema que los diputados de Conver
gencia: es que el diputado que iba a informar sobre la 
proposición de ley también está yendo a por los papeles. 
Si puede esperar un segundo... 

El president 

Sí, però el que passa, que com que ja hi ha temps fins 
que no li toqui intervenir, no hi ha problema en aquest 
sentit. 

Com deia, doncs, el quart punt de l’ordre del dia és el 
debat de totalitat sobre la Proposició de llei reguladora 
de l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat 
acompanyades de gossos d’assistència. D’acord amb 
l’article 105.2, presenta la iniciativa l’il·lustre senyor 
Josep Lluís Cleries, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió. Té la paraula. 

El Sr. Cleries i Gonzàlez 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades, 
senyors diputats, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, passo a presentar i defensar la 
Proposició de llei reguladora de l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitat acompanyades de gossos 
d’assistència. Aquesta proposició de llei, el nostre grup 
ja la va defensar i la va presentar en la sessió plenària 
del 16 de març de 2006, és a dir, en la legislatura pas
sada, fa setze mesos. 

Veiem amb sorpresa i decepció com els tres grups que 
donen suport al Govern tripartit presenten de nou una 
esmena a la totalitat i, a més, sense text alternatiu. Per 
tant, una esmena buida, més quan fa setze mesos ens 
varen dir que el ritme el marca el Govern i que ja esta-
ven treballant en un projecte de llei de modificació i am
pliació de la Llei 10/93 d’aquest Parlament, que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades de gossos pigall. Entendríem retirar la 
nostra proposició davant de la iniciativa legislativa del 
Govern, però no hi ha iniciativa, com tampoc ritme; no 
hi ha ritme en aquest Govern. 

Això fa que presentem i defensem aquesta proposició 
de llei, que va ser elaborada amb el suport del Col·le
gi de Veterinaris de Barcelona i de l’Associació Catala
na de Gossos d’Assistència. Recentment, el Grup Par
lamentari Popular va presentar una iniciativa legislativa 
similar que va ser rebutjada pel tripartit. 

Creiem que aquesta és una llei molt tècnica que facilita 
a les persones amb discapacitat –i esperem que ho pu
gui facilitar ben aviat– un nou servei per poder accedir, 
acompanyades de gossos d’assistència, a qualsevol lloc. 
Estem segurs que ningú es podrà negar a voler consti
tuir, a partir d’aquest plenari, una ponència que a partir 
del text presentat ens permeti consensuar entre tots els 
grups parlamentaris la llei definitiva que doni cobertu
ra a facilitar l’accés a l’entorn d’aquestes persones. Es 
tracta de parlar-ne i aconseguir el consens necessari. 
Des de Convergència i Unió ja els confirmo aquesta 
voluntat de posar el text al servei de tots els grups per 
obtenir aquest resultat, en benefici de les persones amb 
discapacitat. 

Es tracta de trencar barreres, de facilitar que aquestes 
persones puguin tenir una ajuda tècnica, la d’un gos 
d’assistència, que faciliti la seva vida quotidiana. Els 
gossos han estat utilitzats molts anys com animals de 
treball i més tard com animals de companyia; això és 
per la capacitat que té el gos d’oferir una inesgotable 
dedicació a aquelles persones amb qui comparteix la 
seva vida. A Europa, els gossos s’estan utilitzant des de 
fa molts anys com a guia per a persones cegues, i d’uns 
anys ençà també existeixen associacions que es dediquen 
a ensinistrar gossos per assistir persones amb cadira de 
rodes, sordes, epilèptiques o amb altres discapacitats, 
sempre que la discapacitat no els impedeixi tenir cura 
del benestar del gos. 

L’any 93, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
10/93, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
disminució visual acompanyades de gossos pigall. Amb 
aquesta llei es garantia l’accés als llocs, allotjaments, 
establiments, locals i transports públics o d’ús públic a 
les persones amb disminució visual, total o parcial, que 
vagin acompanyades de gossos pigall. Per tal d’avançar 
encara més en la regulació d’aquest àmbit, es promou 
aquesta nova llei, per tal d’afegir totes les tipologies de 
gossos d’assistència i que els seus propietaris tinguin els 
mateixos drets que els dels gossos pigall, és a dir, que 
puguin accedir a aquests llocs abans esmentats. 

Els gossos d’assistència són gossos que han estat ensi
nistrats per professionals o escoles especialitzades ofi
cialment reconegudes per a l’acompanyament, la con-
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ducció i l’ajuda de les persones amb disminució visual, 
física i sensorial, tant a l’interior com a l’exterior de 
recintes. D’altra banda, en aquesta tipologia de gossos 
cal mantenir un control sanitari molt estricte, atès que 
el seu accés als llocs públics fa que tinguin un contacte 
habitual amb una gran quantitat de persones. És per 
això que des de Convergència i Unió vàrem reclamar i 
s’han incorporat totes les propostes que ha proposat el 
Col·legi de Veterinaris de Barcelona. 

Com ja s’ha assenyalat, la Llei 10/93, de 8 d’octubre, la 
dels gossos pigall, deixa sense cap marc jurídic l’accés 
a l’entorn d’altres persones amb discapacitat acompa
nyades d’altres tipus de gossos d’assistència; per això 
aquesta proposició de llei defineix tot aquest conjunt 
d’aspectes que ara detallaré d’una forma breu. 

Aquesta llei té per objecte garantir l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitat que vagin acompanyades 
d’aquests gossos d’assistència, i en queden exclosos, 
com he dit, els gossos pigall. Totes les persones amb 
discapacitat física i sensorial que vagin acompanyades 
de gossos d’assistència poden accedir, d’acord amb el 
que estableix aquesta proposició, a tots els llocs que 
abans hem citat. 

Quin és el concepte que defineix aquesta proposició de 
gossos d’assistència? Els defineix com a gossos de servei 
que estan ensinistrats per veterinaris en exercici, col·legiats, 
o persones que puguin demostrar un coneixement reglat 
en el camp de l’ensinistrament de gossos d’assistència; i 
en aquest cas són per a persones amb discapacitat física, 
i per tant, doncs, l’assistència, l’ajuda d’aquest gos és per 
a persones que els pot fer aquesta utilitat com a gossos 
de servei. Per altra banda, també es defineixen els gos
sos d’avís, que estan especialitzats per a l’acompanyament 
de persones amb disminució auditiva. 

Per altra banda, aquesta proposició de llei defineix la 
identificació d’aquests gossos, que s’ha de fer mitjan
çant un distintiu de caràcter oficial que ha de portar el 
gos en un lloc visible; també defineix el reconeixement 
d’aquests gossos, les condicions higienicosanitàries que 
han de tenir, i també tot el que fa referència..., queda de
terminat per la suspensió en l’exercici de drets quan no 
hi hagi una bona cura del gos, per un perill imminent, 
o quan hi hagi una manca d’higiene. 

També defineix, la proposició de llei, que l’accés dels 
gossos d’assistència no pot comportar cap despesa per 
aquest concepte per a les persones usuàries d’aquest 
servei; determina quins són els òrgans competents per 
a tot el que fa referència al reconeixement d’aquests 
gossos, i de forma molt concreta explicita els centres 
d’esbarjo, temps lliure, centres oficials, platges, fires, 
centres sanitaris i assistencials, centres religiosos, cen
tres d’ensenyament, on podran accedir acompanyades 
dels gossos. 

Per altra banda, doncs, el dret d’accés, trasllat i estança 
reconegut en aquesta llei s’entendrà sempre integrat per 
la constant permanència del gos al costat de la persona 
usuària. 

La proposició de llei també estableix un règim sancio
nador per si no es fa una bona utilització d’aquest ani
mal d’acompanyament. 

Per tot això que he explicat, perquè tots els grups par
lamentaris des de fa temps tenen aquesta proposició, 
creiem que, malgrat la presentació d’aquesta esmena a 
la totalitat, cal reconsiderar-ho, que els grups que do
nen suport al Govern haurien de reconsiderar aquesta 
esmena a la totalitat, perquè puguem avançar en aquest 
terreny. Aquí no hi ha cap model polític, de societat; 
aquest és un tema tècnic, d’ajudar les persones que te
nen una discapacitat, de poder-los facilitar d’una ma
nera més clara l’accés a la vida quotidiana. Podríem dir 
que és una proposició de llei que vol ajudar aquestes 
persones a trencar barreres, a fer una societat més ac
cessible, i aquesta és una manera clara de fer-ho. 

Ningú no pot entendre un «no» a una proposició com 
aquesta, en què a més a més, tal com els he dit, des 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió oferim 
aquest text perquè en ponència el pactem i trobem un 
consens de totes les forces polítiques. Es tracta d’ajudar 
les persones amb discapacitat. Quin sentit té que vagin 
passant mesos i mesos sense que es prenguin mesures 
com aquestes? 

Sé que a vostès, als grups parlamentaris que donen su
port al Govern, els del tripartit, els sorprèn que hi hagi 
una oposició que, a part de fer el control al Govern, tam
bé sigui una oposició propositiva. A nosaltres ens sembla 
que cal cobrir tots aquells aspectes que queden per fer 
per part del Govern, que són molts, i especialment molts 
en política social, perquè hi veiem moltes i moltes man
cances. Els oferim, per això, aquest consens. 

Catalunya sempre havia estat pionera en política social, 
amb una política social de progrés. Quan l’any 1985 
s’aprova per unanimitat la Llei de serveis socials en 
aquest Parlament, moltes comunitats de l’Estat espanyol 
ens prenen com a model. Aquesta llei és una excel·lent 
llei per l’època que era, i no tan sols la llei, sinó tot el 
seu desplegament posterior, amb la creació del sistema 
català de serveis socials. També l’any 93 l’aprovació 
de la Llei de gossos pigall va ser una llei innovadora, 
model per a moltes altres comunitats. L’any 2003, per 
citar-ne una altra, la Llei de suport a les famílies: una 
altra llei pionera de referència. 

Ara ens trobem que a Catalunya se’n parla, de política 
social, i poca cosa més. Es nota que aquest Govern marca 
el ritme, i aquest ritme ens avorreix.Ara ja som els últims; 
abans érem pioners, ara ja som els últims. Per exemple, 
a Galícia, a Castella i Lleó, al País Valencià, en aquests 
últims tres anys ja tenen lleis on reconeixen els gossos 
d’assistència. A Catalunya el Govern ens diu que ho farà, 
que no patim; però ningú sap quan i, el que és pitjor, el 
Govern tampoc. 

I el que ens temem, amb una proposició com aquesta, 
és que passi com el que està passant aquests dies amb 
el fons de garantia per l’impagament de pensions d’ali
ments i compensatòries, que va ser creat per llei del 
Parlament l’any 2003, una llei que està en vigor des 
del 16 de gener del 2004. I ara el Govern tripartit ens ho 
ven com a nou, com una novetat, i fins i tot surt el pre
sident de la Generalitat a explicar-nos-ho ahir, en roda 
de premsa, quan la notícia a tots els diaris és que aquest 
Govern tripartit fa que el fons de garantia de les pen
sions d’aliments s’apliqui amb més de sis anys de re-
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tard. Aquesta és la notícia, que vostès li donen la volta 
i, això sí, ho venen bé, i la notícia és que el fons de ga
rantia de pensions d’aliments i compensatòries arribarà 
amb sis anys de retard. Aquesta és la notícia d’aquest 
gran Govern tripartit que li interessen les polítiques so
cials. Si aquest és l’interès, anem bé. 

I aquest és l’interès també, per exemple, amb el des
plegament de la Llei de suport a les famílies, que està 
pendent des del 16 de gener de l’any 2004; o la no-pre
sentació d’una llei de suport a les famílies nombroses; 
o la no-creació de l’agència catalana d’atenció a la de
pendència. Els podria cansar amb tot el reguitzell d’in
compliments en política social d’aquest Govern, que, 
això sí, ens diu: «El Govern marca el ritme», però ni 
el Govern sap quan ho farà ni quan ho presentarà. O la 
posada en marxa –que també ens van denegar a l’últim 
plenari– del Registre unificat de maltractaments infan
tils, que també està pendent. O les ajudes fins als divuit 
anys a les famílies amb fills, que també està pendent des 
de la legislatura passada. O, per exemple, està pendent 
aquests dies donar a conèixer la Llei de prestacions a 
qui cobra el SOVI, a qui cobra un FAS o a qui cobra 
una Lismi, i mentrestant aquestes persones, si s’acaba 
l’any 2007, perdran aquests ajuts. 

Aquest és l’interès del Govern tripartit per les políti
ques socials: «Nosaltres marquem el ritme. No pateixin, 
ja ho farem.» Però, com he dit, aquest Govern no sap 
quan ho farà. Ni quan, ni com. Nosaltres brindem amb 
aquesta proposta, aquesta proposició de llei, en positiu; 
la brindem com un text per poder-ho pactar, com un text 
obert. Els demanem aquesta voluntat, no per complaure 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, que això 
és el de menys, sinó per fer una aposta clara per les 
persones amb discapacitat, que els pot ser d’utilitat un 
servei com aquest, poder disposar d’un gos d’assistèn
cia, i entretant, mentre el Govern es decideix, aquestes 
persones no poden gaudir d’aquest servei. 

Moltes gràcies. 

El president 

Han presentat esmena a la totalitat els grups parlamentaris 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republica
na de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer
ra Unida iAlternativa. I té la paraula, per a la seva defensa, 
l’il·lustre senyor Pere Bosch. 

El Sr. Bosch Cuenca 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, en representació dels grups que conformen 
la majoria de govern, voldria defensar aquesta esme
na a la totalitat. Intentaré fer-ho cenyint-me a l’objecte 
de la proposició de llei, no anant a altres debats que no 
pertoquen, precisament, a la proposta d’avui. Perquè 
avui, senyor diputat, no debatíem sobre la política social 
del Govern; no sé si s’ha equivocat de guió –cosa que 
m’estranya, perquè en definitiva la proposició era seva–, 
però avui el que plantejàvem era una proposició de llei 
sobre l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat 
acompanyades de gossos d’assistència. Per tant, al meu 
entendre, no era motiu, no era espai per plantejar, en 

tot cas, una crítica –que podem fer-ho en altres espais, 
lògicament– al que és la política social del Govern. 

En tot cas, casualment, fa poc més de dos mesos aquest 
Ple va sotmetre a consideració una proposició de llei 
bastant semblant del Grup Parlamentari Popular, que, 
amb algunes lleus diferències, plantejava un objectiu 
pràcticament idèntic al que avui debatem i que, en tot 
cas, com en aquella ocasió, no volem deixar de valo
rar de forma positiva. Lògicament, un dels objectius 
de l’oposició no és només fer d’oposició, sinó posi
cionar-se i, per tant, plantejar propostes. I no només 
no ens sorprèn, senyor diputat, sinó que bàsicament ho 
considerem normal i enriquidor. 

En tot cas, és evident –i això ho reconeixem tots ple
gats– que cal emprendre una modificació –perquè el 
nostre grup i els grups que conformen la majoria de 
govern plantegem una modificació de la Llei 10/93– per 
tal d’ampliar els paràmetres de regulació dels gossos 
d’assistència. I diem «modificació» perquè entenem, al 
nostre entendre, que disposar d’un nou text, probable
ment sense voler-ho, acabaria provocant una dispersió 
i un greuge comparatiu, com intentaré demostrar analit
zant algun dels articles que el seu grup proposa respec
te als gossos pigall i, per tant, en definitiva, acabarien 
provocant una major dispersió i confusió. 

En tot cas, li he de manifestar que el rebuig, el nos
tre rebuig a la seva proposició de llei no és només per 
aquesta i altres deficiències que hem considerat, que 
considerem que hi ha en el seu articulat, sinó també 
pel procediment, que de ben segur explica una part 
de les mateixes deficiències del text. De la mateixa for
ma que vàrem fer-ho amb el text del Grup Parlamentari 
Popular, la seva proposta –sense menystenir la possi
bilitat que el seu grup hagi mantingut contactes amb 
diferents grups, amb diferents entitats, i que es puguin 
també, lògicament, produir les compareixences en el 
marc d’una hipotètica tramitació de la llei– oblida un 
aspecte que per nosaltres és fonamental, i és la parti
cipació del sector per tal que aquesta llei s’adeqüi en 
definitiva a les necessitats de la realitat, a les necessitats 
de la mateixa gent. 

En tot cas, manifestar-li –per concretar encara més res
pecte a allò que vàrem fer fa dos mesos– que el depar
tament ja ha començat, tal com precisaré tot seguit, a 
treballar, a recopilar, a establir contactes. I, en tot cas, 
estem en disposició de fixar un calendari que permeti 
que el text pugui fer entrada al més aviat possible en 
aquest Parlament. 

En tot cas, voldria recordar que aquesta proposició 
–igualment, suposo, que la del Partit Popular– és de
terminada per una proposta de l’Associació Catalana 
de Gossos d’Assistència i que, en tot cas, fent-se res
sò també d’aquesta petició, en el seu moment el De
partament d’Acció Social i Ciutadania va començar a 
treballar en la introducció d’aquest nou tipus d’ajuda, 
que amplia, al nostre entendre, notablement allò que és 
el nombre potencial de persones usuàries. Però, en tot 
cas, no plantegem –ho repeteixo, senyor diputat–, no 
plantegem la creació d’una nova llei, que al nostre en
tendre portaria a una dispersió legislativa absolutament 
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innecessària i que, en tot cas, és el que proposa el seu 
grup parlamentari. 

És evident, com ha manifestat vostè, que en el seu mo
ment la Llei 10/93 va ser capdavantera a nivell de l’Es
tat espanyol i model també per a la resta de normativa 
autonòmica, i, en tot cas, també és evident que aquesta 
llei necessita una revisió, una modificació. És en aquest 
marc, en el marc d’aquesta modificació, que entenem 
que és imprescindible garantir l’accés a l’entorn no úni
cament a una persona amb disminució visual acompa
nyada de gos pigall, sinó també a la persona amb dismi
nució física i/o auditiva acompanyada del corresponent 
gos ensinistrat a l’efecte. 

En qualsevol cas, entenem que la classificació hauria de 
ser diferent de la que efectuen altres comunitats, bàsi
cament pel grau de popularitat i la personalitat que ha 
adoptat el que és la denominació de «gos pigall» en el 
nostre país. En tot cas, una modificació que inclogués 
la regulació de l’accés als espais d’ús públic a persones 
usuàries acompanyades d’un gos hauria d’obeir a una 
classificació que mantingués, al nostre entendre, la de
nominació de «gossos pigall» per a persones invidents i 
el «gos d’assistència», o la denominació que es volgués, 
per a persones amb discapacitat física o auditiva. 

En tot cas, resseguint aquests treballs que comentava 
anteriorment, des del Consell d’Accessibilitat, que és 
l’espai en el qual s’està treballant aquesta proposta, 
sempre s’ha pensat –sempre s’ha pensat– en una mo
dificació de la Llei 10/93. I es vol fer també a través 
d’un estudi acurat de la legislació europea, que és el 
que s’està fent, a més a més de mantenir contactes amb 
el sector. En aquest sentit, voldria recordar-li que el 
passat 28 de juny un representant del departament va 
assistir a l’assemblea de l’Associació Europea de Gos
sos Pigall i que l’interès manifestat per part de totes les 
associacions en aquell moment era que, al marge de 
posar en evidència els avenços o els dèficits en cadas
cun dels països, la idea d’aprovar una directiva comuna 
per tal d’harmonitzar i de permetre que qualsevol gos 
d’assistència pugui gaudir dels mateixos drets en tot el 
territori europeu. 

En tot cas, a banda d’aquesta presència a Brussel·les 
–profitosa també en la mesura que ens permet conèixer 
quines són les línies i situar-nos en el camí correcte–, 
s’han fet gestions també amb departaments de la Gene
ralitat, amb la resta de departaments implicats –Salut, 
Medi Ambient i Habitatge, Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, i Educació. També s’han mantingut reuni
ons amb l’Associació Catalana de Gossos Pigall, amb 
l’Associació Catalana de Gossos d’Assistència, amb el 
Col·legi de Veterinaris de Catalunya, amb les diferents 
escoles d’ensinistrament de Catalunya i associacions 
d’usuaris, amb un representant de l’Escola d’Ensinis
trament i amb un advocat també de l’ONCE a Madrid. 
I properament es durà a terme una reunió amb represen
tants de la Universitat de Veterinària, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. També s’està començant..., 
en la creació d’un títol propi de formació professional 
per a ensinistradors, que entenem, doncs, que és una 
peça clau també, entès que no existeix a nivell de l’Es
tat espanyol. 

I per tant, al nostre entendre, totes aquestes gestions po
sen en evidència que el Govern –el màxim representant 
del Govern, la mateixa consellera, va manifestar-ho així 
també en la seva compareixença en la Comissió d’Es
tudi de les Persones amb Discapacitat– està treballant 
amb el ritme..., no només amb el ritme, sinó també amb 
la participació i la direcció adequades per tal que aquest 
contingut de la nova llei s’adeqüi també a allò que diu 
l’article 24.2 del nou Estatut, i és que les persones amb 
necessitats especials podran mantenir l’autonomia per
sonal en les seves activitats de la vida diària. 

En tot cas, el segon dèficit –el primer és el procedi
ment–, el segon dèficit de la seva proposta té a veure, 
sobretot, amb allò que fa referència al seu contingut, 
perquè entenem, d’una banda, que no està adaptat a 
la legislació actual –està clara la referència a l’ante
rior Estatut, no a l’Estatut actual, que és bastant més 
ric en allò que fa referència als drets de les persones–, 
però també a l’hora de crear, probablement per aquest 
afany de crear una nova llei i no modificar l’existent, 
una mena de garbuix que, per una banda, doncs, acaba 
fent bastant incomprensible el que és la mateixa clas
sificació de gossos, però a més a més acaba creant..., 
probablement, ho repeteixo, d’una forma no desitjada, 
però proposant una mena de greuge comparatiu respecte 
als gossos pigall. 

En aquest sentit, aquestes disfuncions ja s’observen en 
l’exposició de motius. Comentava anteriorment que el 
mateix Estatut contempla de forma molt potent una de
claració de drets i deures i un article, que és el 40.5, en 
el qual es planteja de forma clara que els poders polítics 
«han de garantir la protecció jurídica de les persones 
amb discapacitat i n’han de promoure la integració so
cial, econòmica i laboral, i han d’adoptar les mesures 
necessàries per a suplir o complementar el suport de llur 
entorn familiar directe». 

També hi ha, com comentava anteriorment, una divi
sió que al nostre entendre és errònia i que planteja un 
greuge comparatiu: en diversos paràgrafs d’aquesta ex
posició de motius i després també al llarg de l’articulat, 
es planteja una definició de gossos d’assistència que al 
nostre entendre prové d’un error de concepte, ja que es 
diu textualment que «es divideixen en gossos per a per
sones amb disminució visual, física i sensorial», quan 
està clar, lògicament, que la disminució visual és, entre 
altres coses, una disminució també sensorial. Per tant, 
entenem que aquesta classificació que vostè proposa és 
errònia, reiterativa i, a més a més, innecessària. 

Però, a més a més, també s’observa en articles poste
riors i també dóna pas que s’exclogui la Llei 10/93, de 
gossos pigall, existent, de la nova llei proposada, la qual 
cosa, ho repeteixo, podria arribar a crear una mena de 
greuge comparatiu. 

En tot cas, manifestar-li que les associacions consulta-
des són partidàries, més que no pas de crear una nova 
llei, d’englobar en el marc d’una modificació de la llei 
existent els gossos d’assistència i regular tot un seguit 
d’assumptes que tampoc estan regulats, pel fet que la 
llei és de l’any 93, en la mateixa llei de gossos pigall. 

En tot cas, també es fa esment en la seva exposició de 
motius del buit legal que existeix quant a la regulació 

PlE DEl ParlaMENt SESSIÓ NÚM. 19 



19 

Sèrie P - Núm. 26 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa 18 de juliol de 2007 

d’ensinistrament. Recordar-li en aquest sentit que en 
realitat en aquests moments els pigall d’ensinistrament i 
la cura dels pigall tampoc estan regulats, almenys d’una 
forma oficial. Sí que hi ha, doncs, un encàrrec, a la ma
teixa ONCE, però no hi ha una regulació específica, i 
per tant és un deure pendent que queda, doncs, respecte 
a la Llei 10/93. 

En el mateix articulat, en el capítol primer, també es 
torna a incidir en aquesta confusió que li comentava 
anteriorment: en l’objecte de la llei només es parla de 
gossos de servei i d’avís i s’exclouen els gossos pigall, 
incidint novament en aquest aspecte que comentava. 
I entenem, ho repeteixo, que seria un error, ja que l’en
sinistrament, la identificació i l’acreditació, tant sani
tària com de funció, de tots aquests gossos, així com 
la regulació legal de la figura d’ensinistrador, amb uns 
determinats coneixements reglats, s’haurien de regular 
seguint uns criteris europeus i d’harmonització de totes 
les tipologies de gossos. 

En tot cas, també en l’article segon es produeix aquesta 
nova confusió que li comentava, confusió respecte al 
gos d’assistència. I igualment en altres aspectes, com en 
la regulació oficial del tipus de formació professional, 
en el segon grau, per a qualsevol tipus de gos, inclosos 
els pigall, també s’acaba d’incidir, doncs, en aquesta 
mateixa confusió. 

En tot cas, per tot això i per altres aspectes que seria 
llarg de remarcar, entenem que aquesta modificació no 
és idònia. El nostre grup és proposant i proposa que hi 
hagi, en tot cas..., perdó, que aquesta nova proposta no 
és idònia i que el que aquí pertoca és, en tot cas, modi
ficar..., en els terminis que planteja el mateix departa
ment, que és que a principis de l’any 2008 es pugui tenir 
un text, un esborrany de text, per presentar-lo en aquest 
Parlament, per entrar, en tot cas, en aquesta nova modi
ficació, absolutament necessària, i en això coincidim. 

En tot cas, voldria reiterar finalment que amb la matei
xa voluntat, però segurament que amb més concreció 
temporal que fa dos mesos, li concretem aquesta data i 
li manifestem, igual que vàrem fer-ho en el seu moment 
al Grup Parlamentari Popular, el desig, la voluntat que 
el seu grup s’afegeixi, amb la iniciativa que planteja, a 
modificar aquesta llei, per tal que el sector pugui tenir, 
en definitiva, allò que realment necessita; no un pedaç, 
no una modificació que no respon a les necessitats del 
sector, sinó una modificació que permeti resoldre les 
precarietats que en aquests moments hi han. Això, i amb 
els terminis que, ho repeteixo, són realment adequats. 

I, al marge dels terminis, no només és important tam
bé el ritme: és important, d’altra banda, que allò que 
en surti sigui realment adequat, que ho harmonitzem a 
nivell europeu i que, en definitiva, allò que surti, allò 
que arribi al carrer, sigui allò que necessita la mateixa 
ciutadania. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. 

El president 

El senyor Cleries té la paraula. 

El Sr. Cleries i Gonzàlez 

Moltes gràcies, senyor president. Bé, senyor Bosch, no 
ens hem equivocat de debat: nosaltres venim a parlar de 
política social i el que avui plantegem és política social, 
no ens hem equivocat de guió. I vostès, com que sempre 
ens diuen que ens esperem..., m’ha agradat recordar que 
tenim moltes esperes acumulades, no només la dels gos
sos d’assistència, sinó moltes altres. I una, precisament, 
la que li he dit, no la deixi de banda tan fàcilment, que 
és aquesta del fons de garantia, que precisament una 
exconsellera del tripartit va anunciar dues vegades la 
legislatura passada que ho faria. I, per tant, no ens di
guin: «Vostè s’equivoca de guió», no. I ara vostè ja ens 
parla del 2008 amb els gossos d’assistència, quan ja 
ens van dir que ho farien la legislatura passada. 

Nosaltres, per tant, venim aquí propositius, i ja li he dit 
que el nostre text, si a vostè li porta alguna confusió, no 
pateixi: oferim el nostre text perquè vostè hi faci esme
nes i perquè si podem millorar-lo..., ja li he dit que és 
un text que oferim als grups per consensuar-lo; no és un 
text que el vinguem, ni molt menys a imposar-lo, sinó a 
parlar-ne, a debatre’l. 

I a més a més en un tema molt important. Perquè vostè 
ens diu: «El departament té molts contactes amb el sec
tor. El departament se n’ha anat a un congrés europeu a 
Brussel·les», fantàstic! Però les persones amb discapa
citat que viuen a Catalunya no en treuen res, d’aquests 
congressos, si no es posa en marxa aquest sistema de 
tenir aquests gossos d’assistència. A vostè potser li por
ta confusió; nosaltres defensem molt la denominació de 
gossos pigall, i tant! Miri si la defensem, que la vam 
proposar nosaltres l’any 93; la defensem tant, que ja 
la vam proposar nosaltres l’any 93. I ara definim uns 
gossos d’assistència amb el que ens han dit els experts. 
Però, escolti, si hi ha més experts, que hem de polir 
els noms..., no pateixi pels noms. El que és important 
és que les persones amb discapacitat auditiva, les perso
nes amb discapacitat física i altres discapacitats puguin 
tenir el suport d’aquests gossos d’assistència. 

Nosaltres els demanem –i permetin-me que ho digui 
així– generositat amb aquest tema. El debatem des de 
fa molt de temps: fa setze mesos ja en parlàvem; fa dos 
o tres mesos també, amb una proposició del Grup del 
Partit Popular... Nosaltres creiem que ens podem posar 
d’acord. Sé que avui a vostè li han posat un paper di
fícil, perquè haver de respondre això, realment, és un 
paper difícil, senyor Bosch. Però li demanem també 
aquesta generositat a posar-nos d’acord, no, com he 
dit abans, en benefici del grup Parlamentari del Con
vergència i Unió, sinó en benefici de les persones que 
els convé. 

Vostè ens parla: «L’Estatut..., i vostès no ho han citat a 
l’exposició de motius.» L’Estatut parla de drets de les 
persones, molt bé; però els drets cal exercir-los, i una 
manera que tinguin dret és aquesta, amb una llei pràcti
ca d’un dret que és accedir als llocs. Per tant, facilitem 
aquests drets que tenen. 

Vostès ens diuen: «Potser no hi ha participat prou el 
sector.» Escolti, no els volem decebre més. La darrera 
vegada que vam parlar d’aquest tema vam convidar per
sones, associacions, entitats relacionades amb els gos-
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sos d’assistència, persones que ja els utilitzen i persones 
que els poden utilitzar. Avui no els hem convidat, no els 
volem decebre més, perquè vam veure la seva esmena a 
la totalitat. El que hem de fer és fer-ho i convidar-los el 
dia que ho aprovem. I, evidentment, si es tira endavant 
aquesta ponència, hi haurà la possibilitat que vinguin a 
comparèixer, que ens expliquin el que opinen. 

Nosaltres els demanem, com dic, aquesta generositat en 
aquest debat d’avui, perquè, en definitiva, va en benefici 
de les persones amb discapacitat. Vostès, tot i que ens 
diuen que ens hem equivocat de debat, vostès sempre 
volen parlar de política social; però el problema és que 
només en parlen, i en fan ben poqueta. I una cosa ben 
clara és la darrera enquesta d’aquest mes de juliol, feta 
pel mateix Govern, on la majoria de catalans i catala
nes opinen que el Govern de la Generalitat no té com a 
prioritat les polítiques socials; ho diuen els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya, majoritàriament. 

Ens trobem, una vegada més, que el Govern tripartit 
dóna l’esquena a les persones amb diversitat funcional. 
Davant d’una acció política en positiu, com és aquesta 
proposta de Convergència i Unió –i també n’hi va ha-
ver una del Partit Popular, cal dir-ho–, vostès responen 
en negatiu. 

Vostè, senyor Bosch, ens parlava del ritme. Aquest ritme 
realment decep molt, però no només decep Convergèn
cia i Unió, el ritme de la política social del Govern tri
partit, no només decep Convergència i Unió, sinó, com 
es veu a les enquestes, decep els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya i també decep les entitats, les entitats de 
discapacitats. Recordi una carta, fa ben pocs dies, d’una 
federació de persones amb discapacitat psíquica, o re
cordi un manifest de fa unes setmanes de les persones 
de la Federació d’Entitats amb discapacitat física. 

Per tant, no és que nosaltres diguem això, «aquests 
de Convergència i Unió estan enlluernats amb això»: 
ho diuen els ciutadans, ho diuen les entitats, ho diuen 
aquests que conviuen dia a dia amb les persones amb 
discapacitat, que a part de parlar-ne, de política social, 
que és el que a vostès els entusiasma, potser seria hora 
de posar ritme i fer-ne, impulsar polítiques socials de 
progrés, que és el que sempre ha mogut Convergència i 
Unió i que també és la raó més important, per a alguns, 
de dedicar-nos a la política. 

Moltes gràcies. 

(El Sr. Bosch Cuenca demana per parlar.) 

El president 

El senyor Bosch. 

El Sr. Bosch Cuenca 

Sí, senyor president, per contradiccions. El que passa, 
que esperaré un momentet que hi hagi el diputat, si li 
sembla bé, al seu escó, perquè, si no, estaré parlant en 
el buit... 

El president 

Té un minut per fer-ho. (Veus de fons.) 

El Sr. Bosch Cuenca 

Bé, en el buit, vull dir, d’homònim... 

El president 

Ja ha arribat. 

El Sr. Bosch Cuenca 

Sí, dues consideracions, ara que el diputat ha arribat al 
seu escó. La primera és que reitero allò que he dit que 
en el faristol: es tractava d’una apropiació amb referèn
cia als gossos d’assistència, no un espai en el qual bar
rejar-hi opinions, que lògicament són totalment respec
tables, però que no tenen res a veure amb la proposició 
de llei sobre les polítiques socials, en què lògicament 
no comparteixo la seva opinió. 

I un altre aspecte: el diputat demanava generositat; lò
gicament, el Parlament..., perdó, els mateixos grups que 
conformen l’acció de govern tindran aquesta generosi
tat quan hi hagi la modificació de la llei i, lògicament, 
intentarem ser el màxim de sensibles i receptius, com 
igualment ho estem fent amb altres lleis que en aquests 
moments s’estan tramitant en aquest Parlament, per tal 
que totes les sensibilitats quedin recollides en la nova 
llei. 

Moltes gràcies. 

El president 

Els grups parlamentaris poden fixar posició, i en nom 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
té la paraula l’il·lustre senyor Rafael López. 

El Sr. López i Rueda 

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyor 
diputat, senyora consellera... Home, també ens hauria 
agradat que hi hagués estat la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, per la importància que té aquesta llei, o 
que almenys el nostre grup li dóna. Recordem que el 
Grup del Partit Popular de Catalunya ja va presentar una 
llei en aquest sentit, una llei que a nosaltres ens sembla 
fonamental –al senyor Cleries també–, que a nosaltres 
ens sembla fonamental perquè és un canvi important i 
un canvi necessari i un canvi que s’ha de produir deu 
anys després que haguéssim aprovat la primera llei en 
aquest sentit, la primera llei de gossos guia. 

Senyor Bosch, estem parlant de polítiques socials; 
vull dir, no estem acotant el debat o no estem intentant 
acotar el debat a un aspecte sectorial: estem parlant de 
polítiques socials, estem parlant d’una cosa molt més 
important, de drets. Estem parlant del dret de la igualtat, 
que el reconeix la Constitució espanyola a l’article 14; 
la llibertat, que reconeix també la Constitució espanyola 
en el seu article 9.2, i també els drets reconeguts en el 
nou Estatut, l’Estatut d’autonomia vigent. 

Jo no sabia una cosa, senyor Bosch, i li agraeixo que ho 
hagi dit, i és curiós, com a mínim curiós: la proposició 
que va fer el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, quan parlava de l’Estatut, parlava de l’ac
tual, del ja aprovat. És una cosa curiosa, que ara no sa
bíem que el Grup de Convergència i Unió no ho havia 
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considerat així. Nosaltres sí que ho havíem considerat, 
més que res, que són els aspectes no recorreguts, que és 
l’article 4.2 –reconèixer el dret a la igualtat i a la lliber
tat–, i els articles 24.2 i 166.1, que són les competències 
de la Generalitat de Catalunya en el marc de què?, de 
les polítiques socials. 

Per tant, estem parlant de polítiques socials, estem par
lant de l’activitat o la tècnica que utilitza aquest Govern. 
Hem de recordar, per exemple, la tècnica que ha utilitzat 
el Govern, per exemple, per vendre de forma absoluta
ment, doncs..., quatre mil cops durant la passada legisla
tura, per exemple, l’agència de la dependència, que ens 
la van vendre quatre mil vegades. Vull dir, són tècniques 
–són tècniques–, les tècniques de vendre a la premsa 
allò que haurien de ser drets socials i ens importa. 

I ens importa molt, senyor Bosch. I sap per què ens im
porta molt? Ens importa molt perquè Catalunya va ser 
pionera en aquest sentit l’any 93, i ara ens estem que
dant endarrerits. Fa poc vèiem –i li parlo de polítiques 
socials també–, fa poc vèiem un estudi sobre polítiques 
familiars, que Catalunya reculava, anava cap enrere, en 
aquest tema també. Castella i Lleó, ja s’ha parlat; Comu
nitat Valenciana, s’ha parlat; Galícia, s’ha parlat; Madrid 
n’està aprovant, n’està treballant ara una; al País Basc, a 
Euskadi, fa un mes –un mes. I vol que parlem de tècnica 
legislativa? En podem parlar, perquè vostè hi ha fet refe
rència. Escolti, és que el Govern no té l’exclusivitat de 
la tècnica legislativa. És que vostès no poden dir: «No, 
és que les associacions són nostres. Nosaltres parlem. 
Que no parlin amb el... És que des del Parlament...» I 
a vostè li poden dir, també, les associacions: «Des del 
Parlament es pot fer.» 

Com s’ha fet a Euskadi? I això, els companys i compa
nyes del Grup Parlamentari Socialistes... Va ser el Grup 
Parlamentari Socialista del País Basc qui va presentar 
la proposició. Es va crear ponència, i a la ponència hi 
van treballar tots. És que es pot fer des del Parlament! 
Per què no fem aquesta tasca al Parlament? Perquè ja 
sabem tots com va el tripartit: el tripartit no creu que el 
Parlament sigui el centre de la vida política catalana. 
Perquè el centre de la vida política catalana actualment 
què és? Actualment són les baralles que tenen al tripartit 
dintre del si del Consell Executiu. Per tant, primer han 
d’amarrar el Consell Executiu i després portar-ho al 
Parlament, i sinó després veiem –com ho podem veure 
a la llei de després, de l’Institut Català de la Salut–, 
que encara que ho portem al Parlament, encara tenim 
problemes interns per aprovar una llei i per això hem 
de canviar –com hem fet avui– l’ordre del dia. És a dir, 
aquesta tècnica legislativa d’ampliar al màxim possi
ble els terminis al Consell Executiu i després demanar 
que el Parlament en el mínim temps possible aprovi les 
lleis. Això és creure que el Parlament és el centre de la 
vida política? 

I a més, un tema: que parlem d’un tema de polítiques 
socials i parlem d’un tema de drets. I sap per què par
lem de polítiques socials i de drets? Perquè no només 
parlem d’igualtat, de llibertat, d’accessibilitat, de mo
bilitat. Estem parlant que aquesta llei i la llei que va 
presentar el Grup del Partit Popular de Catalunya llui
ten contra una barrera que no és física, sinó la barrera 
psicològica. D’aquelles persones que volen agafar un 

autobús amb el seu gos d’assistència i no poden. Però, 
el pitjor no és que no puguin, és que no tenen dret a 
fer-ho –no tenen dret a fer-ho. Això és la situació ac
tual que vivim, aquesta és la situació. I que ens digui: 
«Escolti, miri, nosaltres estem treballant molt.» I ens 
diu: «Estem treballant, estem recopilant» –està molt bé 
que estiguin recopilant– «estem establint criteris.» Jo 
no sé quan triguen vostès a establir criteris, perquè fa 
tres mesos que la consellera ens ho va prometre i ja 
venim de la passada legislatura. Recordem que el 2003 
es va aprovar a Galícia i es va aprovar a la Comunitat 
Valenciana. I ens diu: «Escolti, no, és que després, el 
28 de juny vam anar a Brussel·les, hi vam assistir, i es 
farà una directiva comuna.» Està molt bé que es faci una 
directiva comuna, una harmonització, i està bé que ho 
faci la Comunitat Europea –la Unió Europea–, perquè 
si ho fes l’Estat ens dirien ja que tenim un conflicte 
de competències. És curiós, eh? Si això ho fes l’Estat, 
senyor Bosch –i m’agrada que ho digui Esquerra Re
publicana–, si aquesta harmonització la fes l’Estat, es 
parlaria de «centralització», de «centralisme», que «va 
en contra del criteri i dels drets històrics de Catalunya», 
però com que ho fa la Unió Europea, hem d’esperar 
l’harmonització. Ens està dient que esperarem l’har
monització de la Unió Europea per crear una llei aquí 
pròpia, quan la resta de comunitats autònomes està fent 
les seves lleis? Per tant, jo crec que no podem entrar en 
aquestes contradiccions. 

Escolti, miri, «dispersió», jo li ho puc admetre, jo li 
puc admetre que es pugui crear una nova llei que subs
titueixi l’altra, que es pugui crear una llei dintre. Però, 
escolti, la dispersió no pot ser una excusa per no fer re. 
«No, és que vostès fan una dispersió, per tant, escolti, 
no, nosaltres ho farem acurat, nosaltres ho...», ha dit una 
cosa que a mi m’ha encantat, diu: «Ho hem de fer en els 
terminis adequats, no?» Aquest concepte de «terminis 
adequats». Què vol dir «terminis adequats», quan ja el 
primer tripartit...? El primer tripartit..., perquè vostès 
sempre diuen que porten sis mesos en el Govern, no? 
–es veu que s’avergonyeixen tant, del primer tripartit, 
que han de començar de zero, han de posar a zero el 
comptador. Diu: «És que portem sis mesos.» «No, és 
que ja ho van prometre fa tres anys.» Per tant, què van 
fer durant la passada legislatura? No van fer re en aquest 
tema. I quan l’oposició ve..., que després sempre ens 
diuen: «És que vostès critiquen i després no proposen 
re.» I quan l’oposició... –mira, ja semblo el jefe amb les 
ulleres–, i quan l’oposició ve i li fa una proposta –que 
jo crec que és adequada–, i que si vostè fa la compara
tiva amb la Comunitat Valenciana, amb Galícia o amb 
Euskadi –que es va aprovar fa un mes, ja dic, a propo
sició de l’oposició–, quin canvi! quina mentalitat! Quin 
canvi de mentalitat entre un govern i l’altre! Vostès ens 
diuen que no, perquè «no, són pedaços...», són tècni
ques que són inadequades. 

Per tant, escolti’m, nosaltres donarem suport a la inicia
tiva. Donarem suport a la iniciativa perquè no estem 
aprovant cap iniciativa donant-li suport, estem obrint 
el període perquè es pugui parlar a la seu parlamentà
ria, a la casa de tots els catalans i de totes les catalanes. 
Només estem votant això: que es pugui parlar. I, per 
tant, posar en el centre del debat, posar en el centre de 
l’agenda política, posar en el centre de les polítiques so-
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cial i les polítiques de drets –vostès, tant que parlen dels 
drets i que parlaven d’estatut de drets–, posar en el cen
tre de les polítiques de drets, ampliar els drets d’aquells 
catalans i aquelles catalanes que ja no tenen barreres 
arquitectòniques, però sí que encara tenen barreres psi
cològiques... Fa poc vaig veure, en aquest sentit..., em 
vaig estar reunint amb un col·lectiu de persones amb 
VIH i ens deia: «És que hi ha els efectes secundaris.» 
Molts efectes secundaris antiretrovirals ja no són els 
que eren. Però ara tenim uns efectes secundaris encara 
que es mantenen igual que fa deu anys, que són els efec
tes secundaris de la societat: la marginació social que 
encara tenen moltes persones VIH positives, que tenen 
moltes persones de sida. Estem parlant d’això. Estem 
parlant dels efectes que té molta gent: que no pot agafar 
un autobús, que no pot anar a un bar perquè li fan fora 
el gos, estem parlant que ja avui dia els gossos..., ja no 
només és el típic concepte de gos pigall: és un gos que 
recull les claus, és un gos que avisa una mare sorda si 
el seu fill està plorant, és un gos que és necessari per a 
molts aspectes de la vida. Un gos de persones que po
den tenir, per exemple, atacs d’epilèpsia o altres atacs, 
que el gos els pot portar la medicina. Estem parlant de 
moltes més coses. 

Per tant, nosaltres simplement parlem de confiança, de 
fer confiança al Parlament, de fer al Parlament el centre 
de la vida política, de fer del Parlament..., que el Par
lament pugui parlar i debatre, que no monopolitzi; que 
no tingui el Departament d’Acció Social i Ciutadania el 
monopoli únic de la creació de les lleis socials. 

Per tant, nosaltres li demanem això –és que no es de-
mana cap altra cosa–, no estem demanant l’aprovació 
d’una llei. Estem demanant que obrin en aquesta cam
bra aquesta llei, que l’obrin al debat, que l’obrin també 
al debat de la societat civil i que, per tant, posem en el 
centre del debat d’aquesta cambra els drets de moltes 
persones que encara no han assolit –imagini’s, en ple 
segle xxi– la igualtat, encara no han assolit la llibertat, 
encara no han assolit l’accessibilitat que tenen per dret, 
però que encara no n’hem pogut donar una resposta 
adequada. 

Mentre, què fa el Govern? Estudia, no?, com ens ha 
dit vostè, estudia, mira, fa informes, etcètera. Jo crec 
que ara és el moment ja, en el 2007, és el moment 
de l’acció, és el moment de posar negre sobre blanc i, 
per tant, que aquests drets d’aquestes persones també 
siguin reconeguts perquè siguin catalans i catalanes de 
primera. Només li demanem això. 

Gràcies, senyors diputats, senyores diputades, senyor 
Cleries, senyor Bosch, senyor president, senyora con
sellera. 

El president 

Té la paraula el senyor Robles, en nom del Grup Mixt. 

El Sr. Robles Almeida 

Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, bue
nos días. Estamos ante una proposición..., de hecho el 
PP había propuesto ya otra proposición muy similar, y 
que fue rechazada, pero que también defendimos como 
vamos a defender esta proposición de ley sobre el acce

so al entorno de las personas con discapacidad, acom
pañadas de perros de asistencia, que creo yo que debería 
tener el respaldo de esta cámara por tres razones. 

La primera, porque la ley actual se ha quedado anticua
da y, por lo tanto, o habría que reformarla o habría que 
crear otra nueva. Me da lo mismo el procedimiento, la 
cuestión es que se haga cuanto antes. Como hay una 
proposición de ley y es básicamente digna, sería bueno 
que la cámara la apoyara. 

Segundo, porque las dificultades por discapacidad de 
miles de ciudadanos deben ser reducidas al máximo 
para que accedan a la libertad de movimientos y a la 
igualdad de oportunidades como el resto de ciudada
nos sin esas deficiencias. Así lo recoge nuestra Cons
titución: en su artículo 14, para asegurar a todas las 
personas la accesibilidad y utilización de todos los es
pacios públicos favoreciendo su integridad social, y en 
su artículo 49, donde se recoge que todos los poderes 
públicos deberán realizar una política de previsión, tra
tamiento, rehabilitación e integración de las personas 
con discapacidad física, sensorial y psíquica, a las que 
se deberá prestar toda la atención especializada que se 
requiera y otorgar el amparo necesario para que disfru
ten de sus derechos. El artículo 4.2 del actual Estatu
to de Autonomía de Cataluña refuerza este mismo sen
tido de esta ley. 

Y tercero, porque no será de recibo –no será de recibo, 
señor Pere Bosch– que no se transmita esta proposición 
de ley por motivos de rentabilidad política. Me van a per
donar el atrevimiento, pero en esta cámara echo a faltar 
la generosidad para apoyar propuestas, a todas las luces 
justas, por el mero hecho de ser del partido rival. Quien 
pierde es el ciudadano y la dignidad de la política. 

Por eso, hoy quiero invitar a todos a que voten a favor 
de esta proposición de ley, que en buena lid no perjudi
cará a nadie y mejorará la vida de muchos de nuestros 
conciudadanos. Y especialmente invito al Gobierno a 
que lo considere, porque está bien lo que nos ha dicho 
el señor diputado Pere Bosch; está bien que podría ser 
interesante reformar la ley, pero hagámoslo ahora, no 
dentro de no se sabe cuando. 

Para ello se debe adaptar y ampliar el marco normativo, 
una nueva ley que promueva y recoja diversas accio
nes para hacer real una política efectiva de integración 
social de aquellas personas que presentan dificultades 
físicas, sensoriales y psíquicas. Me han oído bien: psí
quicas. Ilustres diputados, ya que no las han tenido en 
cuenta, es imprescindible tenerlas en cuenta porque se 
sigue sin tener en cuenta. 

Nuestro grupo parlamentario considera que la propo
sición de ley presentada por el Grupo de Convergència 
i Unió es una propuesta –como he dicho antes– digna, 
pero la ausencia de ese colectivo de enfermos psíquicos 
la hace incompleta. Esperemos que en la tramitación 
de la ley, si así pasa, se corrija ese vacío. De hecho, el 
señor Cleries nos ha invitado a todos a que enmende
mos lo que haga falta para que sea una ley de todos, y 
está bien. 

Consideramos que se debe entender como perro de asis
tencia: los perros guía para personas invidentes, los per-
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ros de aviso para personas con problemas auditivos, los 
perros de asistencia para aquellas personas que padez
can cualquier minusvalía que no sea visual o auditiva 
–parapléjicos, tetrapléjicos, etcétera–, y aquellos que 
sirvan para asistir a las personas que necesiten terapia 
asistida –como autistas, síndrome de Down, enfermos 
mentales, etcétera–, así como aquellas personas que ne
cesitan animales de compañía en centros geriátricos, 
pisos tutelados, hospitales, centros de discapacitados, 
domicilios particulares, etcétera. 

A título de ejemplo, en el artículo 2, apartado b, de 
esta proposición, ustedes solo enumeran a los perros de 
aviso para el caso de disminuidos auditivos, pero dejan 
desasistidos, es decir, se olvidan ustedes de un colec
tivo con disminución sensorial y psíquica que también 
pueden dar una mejoría gradual de sus vidas con la 
asistencia de estos perros. 

Miren, les hablaré de perros de la epilepsia, que son los 
perros de asistencia y de aviso que ayudan a personas 
que sufren crisis o ataques epilépticos. Quien haya teni
do algún hijo de esta naturaleza verá lo importante que 
es. Los perros de epilepsia pueden ser perros de alerta 
que avisan de la llegada de un ataque epiléptico y perros 
de respuesta que ayudan a las personas durante la crisis 
y en la fase inmediatamente posterior. Un perro adies
trado es capaz de anticiparse a los ataques epilépticos 
más o menos en veinte minutos –como en los terremo
tos–, son perros que deben pasar veinticuatro horas al 
día pendientes de su amo, lo cual les proporciona un 
conocimiento preciso de sus costumbres, sus rutinas, su 
carácter y sus estados de ánimo. Son, por tanto, capaces 
de avisar y detectar con antelación los ataques que va 
a padecer su dueño. 

Es una evidencia que el perro es un animal de com
pañía más generoso que ha tenido la humanidad con el 
hombre. Capaz de dar cariño, seguridad, compañía, sin 
pedir nunca nada a cambio. No te juzga, te mantiene 
ocupado, te obliga a salir, a moverte, a organizarte, a 
relacionarte con otras personas. Los perros te ayudan 
a levantarte, a agacharte, te invitan a acariciarlos, a ju
gar con ellos, a caminar, son un estímulo para cada una 
de nuestras fibras nerviosas y sentimentales. Espera a tu 
vuelta y siempre se alegra y te saluda. ¿Cuántos matri
monios pueden decir lo mismo? (Rialles.) Pues bien... 
–bueno, es una broma– (veus de fons), si esto es, y más 
–me estaba poniendo tan poético... Puede regalarnos 
un perro a cualquiera de nosotros. Imagínense cuán útil 
puede resultar ser a una persona discapacitada. 

A su vez consideramos que no debe existir limitación 
ninguna para acceder libremente a cualquier espacio 
tanto de carácter privado como público. Los derechos 
de estas personas deben prevalecer sobre el propio de
recho de admisión. No perdamos el tiempo, por tanto, 
señor Cleries, en enumerar todos los sitios donde pue
den entrar o no entrar los pacientes con sus perros, sino 
hagámoslo con todos los puntos, con una única excep
ción: los quirófanos y lugares similares por motivos 
evidentes. 

El respeto a estos derechos de esta ley, digo, sin em
bargo, son de difuso cumplimiento por la naturaleza 
misma de la propia ley. Por eso es tan importante la ley 

como la capacidad de la Administración para hacerla 
cumplir. Los poderes públicos deben hacer un esfuer
zo de sensibilización social para que todos cumplamos 
de buen grado, sin necesidad de sanción alguna para 
aquellos casos en que violen o mermen los derechos a 
estas personas. Pedimos sanciones acordes con el mal 
social que provoquen. 

Concluyo como empecé. Copiemos el ejemplo del Par
lamento vasco de hace un mes escaso: por unanimidad 
–por unanimidad– aprobaron una proposición de ley 
de perros de asistencia, el 10 de junio de 2007. Aquí, 
como en tantas otras ocasiones en que nos picamos con 
los vascos, no vamos a ser menos, ¿no? Por lo tanto, 
les invito, al Gobierno, a que hagan un quiebro a lo que 
hayan dicho y voten a favor de la tramitación de esta 
ley, y enmendemos lo que haga falta. 

Gracias, señor presidente. 

El president 

Doncs, cridem a votació. 

(Pausa llarga.) 

Posem a votació, doncs, com els deia, l’esmena a la 
totalitat presentada pels grups parlamentaris Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa amb relació a la Proposició de llei 
reguladora de l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitat acompanyades de gossos d’assistència. 

Comença la votació. 

Aquesta esmena a la totalitat ha estat aprovada per 68 
vots a favor, 54 vots en contra. Per tant, i atès que ha 
estat aprovada, i de conformitat amb l’article 105.6 del 
Reglament, la iniciativa legislativa queda rebutjada. 

Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 200-00012/08) 

Tocaria passar al punt tercer de l’ordre del dia. Podem 
fer-ho? (Pausa.) Doncs, passem al punt tercer de l’or
dre del dia, que és el debat i votació del Dictamen de la 
Comissió de Salut sobre el Projecte de llei de reforma 
de l’Institut Català de la Salut. D’acord amb els articles 
109.4 i 112.1, la il·lustre diputada senyora Núria Segú, 
que fou designada relatora per presentar els treballs... 

(Veus de fons.) 

Suspenem el Ple durant cinc minuts. 

la sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i set 
minuts i es reprèn a un quart i dotze minuts. 

El president 

Es reprèn la sessió. 

I ho fem amb el tercer punt de l’ordre del dia, com hem 
dit abans, que és el debat i votació del Dictamen de la 
Comissió de Salut sobre el Projecte de llei de reforma 
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de l’Institut Català de la Salut. D’acord amb els articles 
109.4 i 112.1, la il·lustre diputada senyora Núria Segú, 
que fou designada relatora per presentar els treballs de 
la comissió, té la paraula. 

La Sra. Segú Ferré 

Gràcies, senyor president. Permetin-me, en primer lloc, 
com a relatora de la llei, que faré una breu presentació 
dels treballs de la ponència, en primer lloc, deia, do
nar la benvinguda a les persones que ens acompanyen 
avui de la conselleria en aquest Ple en què aprovem la 
Llei de l’Institut Català de la Salut. En primer lloc, al 
senyor Josep Maria Sabaté, el director del Servei Català 
de la Salut; la senyora Marta Segura, secretària gene
ral del departament; el senyor Francesc José María, di
rector gerent de l’ICS; el senyor Mateu Huguet, director 
de l’Institut d’Estudis de la Salut; el senyor Miquel Gó
mez; la senyora Montserrat Figuerola; el senyor Eduar
do Jaurrieta; la senyora María Luz Bataller; la senyora 
Maria Dolors Gonzàlez; el senyor Conrad Meseguer; el 
senyor Àngel Vidal; el senyor Lluís Bertran; la senyo
ra Encarnació Grifell; el senyor José Luis Sancho; el 
senyor Enric Argelagués; el senyor Josep Casajuana, i 
també una menció especial al senyor Rai Belenes, que 
en certa mesura també és, si em permeten utilitzar la 
paraula, el «pare» d’aquesta llei que avui aprovem. 

I permetin-me que comenci la meva intervenció d’una 
manera una mica heterodoxa. Normalment acaben les 
intervencions, els relators, fent el capítol d’agraïments 
i reconeixements; jo voldria començar per aquí. Bàsi
cament perquè els treballs en aquesta ponència han si
gut quelcom «especial», si em permeten vostès utilitzar 
aquesta paraula. Vam iniciar els treballs a la ponència 
fruit d’una presa en consideració en aquest plenari, on 
la consellera ens va demanar a tots els grups parlamen
taris una voluntat d’acord i de consens per poder apro
var aquesta llei amb el màxim de consens possible, i 
alhora també –una demanda no tan explícita, però sí 
més en petit comitè a tots els ponents de la llei– que 
féssim els possibles perquè aquesta llei es pogués apro
var en aquest període de sessions, per tal que a partir de 
l’1 de gener de l’any que ve pogués ja entrar plenament 
en vigor i tenir la segona part d’aquest any per aprovar 
els estatuts i totes les altres normes reglamentàries que 
se’n deriven. 

Doncs, per tant, partíem d’aquest compromís de tots 
els grups parlamentaris i de tots els ponents, en una 
llei que és molt important, una llei que..., tampoc hi 
faré referència ara, que no és potser el moment, però 
sí que parla del principal, del preferent, del proveïdor, 
eh?, principal del sistema sanitari de salut. I somric 
quan dic «preferent» perquè ha sigut un dels debats 
que hem tingut en ponència, i no està dit, tot sigui dit, 
senyor Sancho i senyora Pajares, amb segona intenció, 
sinó que senzillament és constatar una realitat que es 
produeix avui, quan l’ICS atén gairebé el 80 per cent 
de les targetes sanitàries i té el 80 per cent, també, de 
centres de salut. Una llei que pretén modernitzar l’ICS 
i actualitzar-ne el marc legal. 

A partir d’aquí, hem fet tots un esforç en aquesta tra
mitació, que va iniciar-se, primer, amb les comparei
xences, vint-i-una compareixences substanciades, de 

diferents entitats, associacions, col·legis professionals, 
de professionals del sector, que ens van aportar llum en 
aquesta tramitació, ens van aportar també documentació 
que ens ha sigut força útil per als treballs en ponència, i 
també cal fer una menció explícita d’un document que 
ens van fer arribar cinc sindicats –Comissions, CATAC, 
Metges de Catalunya, UGT i Satse–, de recomanacions 
i consideracions específiques, moltes de les quals han 
estat incorporades a la llei. 

A partir d’aquí, vam iniciar els treballs en ponència 
el dia 12 de juny, i comptin vostès que vam aprovar el 
dictamen l’11 de juliol: un mes, molt poc temps, eh? Per 
això deia l’apartat del reconeixement, també, a l’esforç 
i a la voluntat que hi ha hagut per part de tots. Nou reu
nions en ponència: això són gairebé dues ponències per 
setmana. Per tant, amb aquest esforç vam ser capaços 
d’arribar a un dictamen que va ser aprovat en comis
sió de salut el dia 11; fa tot just vuit dies, vam aprovar 
el dictamen. Per tant, jo crec que el temps també és un 
element més a tenir present, en què s’ha tramitat aques
ta llei, per tal de poder, en aquesta mesura, explicar 
això que han vist vostès, si em permeten fer un petit in
cís: que hem hagut de suspendre el Ple cinc minuts 
perquè encara estàvem tancant alguns dels serrells. Per 
tant, és una cosa que és quelcom evident i que puc evi
denciar. Aquest temps record en què s’ha tramitat en 
ponència la llei i aquesta voluntat d’arribar al consens 
i a la unanimitat fan que hi hagi hagut aquest petit in
cident en el Ple d’avui. 

Es van presentar 216 esmenes –216 esmenes, que no és 
poc, per un mes de treball–, de les quals s’han acceptat 
68 esmenes, un 31,5 per cent; no se’n van acceptar un 
6,9 per cent, 15; se’n van retirar un 10 per cent, 23, i 
se’n van transaccionar un 40,3 per cent, 87. I avui ar
ribem a aquest Ple amb un total de 23 esmenes vives, 
que signifiquen un 10,6 per cent; per tant, una bona part 
d’aquestes 216, com els deia, esmenes han sigut objec
te de tramitació, d’acceptació i de transacció durant la 
ponència, i fan que avui arribem i comencem aquest Ple 
–l’escenari després, quan parlin els grups parlamentaris, 
serà substancialment diferent–, que arribem en aquest 
moment del Ple amb 23 esmenes reservades per al Ple, 
la qual cosa significa un 10 per cent d’aquestes 216 
presentades. 

Jo voldria fer una menció explícitament de com ha anat, 
no solament amb l’anàlisi quantitativa, que són aquestes 
xifres del treball en ponència, sinó també una anàlisi 
–permetin-me vostès– més qualitativa, que és com s’han 
desenvolupat els treballs en ponència. Indubtablement, 
hi ha hagut grups que ho han tingut més fàcil i altres 
més difícil, per una qüestió numèrica fins i tot, de di
putats del grup. I jo crec que cada un dels ponents ha 
aportat un factor singular que ha fet que aquests treballs 
en ponència fossin ràpids. 

El senyor Sancho, que és l’expert –expert dels po
nents..., ho hem de dir així, perquè és un diputat que 
coneix a fons l’Institut Català de Salut, i a més a més té 
una formació professional del sector i és treballador –no 
sé si és en excedència o en comissió de servei o el que 
sigui, de l’ICS, senyor Sancho, eh? (remor de veus)–, i 
per tant es coneix a fons els intríngulis, i ell, he de dir 
que amb una voluntat constructiva, doncs, ens va aclarir 
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molts dubtes que teníem la resta de ponents sobre què 
significava algun text o alguna esmena, quina traducció 
pràctica tenia aquell text o l’esmena. I, per tant, jo he de 
reconèixer aquí aquesta voluntat constructiva del senyor 
Sancho, i també els seus coneixements, que ens van fer 
poder desencallar determinats temes en què deia: «És 
que això vol dir, a efectes pràctics, això», no? I, per tant, 
he de reconèixer aquest esforç i aquest paper que va fer 
el senyor Sancho. 

El senyor Uriel Bertran, si em permeten utilitzar un ad
jectiu, tot i la seva joventut, tenia una visió «històrica» 
de la llei, perquè ell ha sigut dels ponents de la llei que 
va estar des dels inicis amb el senyor Belenes en l’ela
boració i en el procés d’elaboració d’aquesta llei. I per 
tant, en tenir aquesta perspectiva històrica, doncs, hi ha 
hagut moments en què ens ha permès, en determinats 
temes, fer una mica els antecedents, no? 

El senyor Postigo, que tot i que parla poc, senyor Pos
tigo, eh? (rialles), sí que és cert que les encerta, o sigui 
que els seus comentaris...–no, és cert–, els seus comen
taris eren molt aclaridors i ens permetien, fins i tot, una 
visió més de la distància, i quan estàvem en els treballs 
en ponència difícilment trobant la redacció, doncs, el 
senyor Postigo sempre proposada la redacció encerta
da, eh? 

La senyora Pajares, que per la seva formació tenia una 
visió molt clara de com funcionen les empreses priva-
des, i per tant hi hauria mecanismes d’aquesta empresa 
pública que s’assimilen, eh?, que tenen similituds amb 
les empreses privades..., i per tant els seus coneixements 
ens han ajudat. 

Igual que els coneixements del senyor Domingo respec
te, sobretot, a temes de funció pública i personal. 

Jo crec que els coneixements dels diferents ponents ens 
van ajudar a fer, en aquest temps, i em permeto dir «rè
cord», els treballs que avui ens porten aquí. 

I voldria acabar la meva intervenció amb un agraïment 
molt específic a la lletrada, a la senyora Anna Casas, 
que, com poden comprendre vostès, doncs, l’hem tin
guda un mes col·lapsada; un mes col·lapsada perquè 
amb dues reunions per setmana de ponència, els di
marts i els dijous, doncs, he d’admetre que, a part de 
tenir-la col·lapsada també, ens ha portat en determinats 
temes els seus coneixements, que ens han permès de 
desllorigar determinats moments en què estàvem una 
mica encallats. A la gestora de la comissió, i també 
molt especialment al senyor Lluís Bertran, dels serveis 
jurídics de l’ICS, que ens aportava potser aquesta visió 
més tecnicojurídica en determinats temes, en què ens 
ha anat assessorant al llarg de la ponència als diferents 
ponents. I també al personal del departament, el se
nyor David Elvira, la senyora Anna Borrell, i el senyor, 
també, Francesc José María, que ha seguit dia a dia 
els treballs de la ponència, i per tant tots conjuntament 
han pogut arribar a presentar avui aquest text en què a 
continuació sotmetran, primer els diputats, a conside
ració les esmenes vivies, i finalment, doncs, a votació 
per tots vostès. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies. Passem ara a la defensa de les esmenes que han 
presentat els grups. En nom del Grup de Convergència i 
Unió, té la paraula el senyor Francesc Sancho. 

El Sr. Sancho i Serena 

Hola, molt bon dia. Gràcies, senyor president. Gràcies, 
benvinguda, senyora consellera. Jo també començaré 
amb un capítol d’agraïments a tots els que han treballat 
a la ponència: al Lluís Postigo, la Núria Segú, l’Uriel 
Bertran, el José Domingo i la Belén Pajares, i, com no?, 
un agraïment que em sembla que tots coincidirem que 
és necessari fer i que probablement és el més necessari 
de fer, que és a la lletrada, l’Anna Casas, no només per 
l’assistència tècnica, sinó també, em sembla –i em sem
bla dir-ho sense exagerar–, per la seva alçada personal. 
Aquest és el primer agraïment. Benvinguts també totes 
les autoritats, tots els representants del departament que 
veig a la tribuna; no els anomenaré tots, perquè real
ment avui en són uns quants més dels que normalment 
som en aquest hemicicle. 

Deixin-me ja entrar en la llei i deixin-me dir una cosa 
que m’entendran. Nosaltres aquí avui venim amb una 
certa tranquil·litat de consciència i amb una sensació 
de mans lliures. L’any 1983 la mateixa llei comença 
així, el redactat de la llei s’inicia dient: «La Llei 12 
de 1983, del 14 de juliol, d’administració institucio
nal de la sanitat assistencial i el serveis socials de 
Catalunya, creà l’Institut Català de la Salut.» Es va 
crear el 1983. No he de dir quina va ser l’actitud de 
tots els grups en aquell moment –està oblidat–, però en 
aquells moments nosaltres actuàvem bastant més sols 
del que actuarà avui l’autoritat sanitària de Catalunya, 
bastant més sols. Fins i tot, els puc dir una cosa: ens 
sentim molt orgullosos i ens sentim molt recompensats 
que després d’haver actuat sols en la creació de l’ICS, 
de l’Institut Català de la Salut, en aquestes alçades pu
guem dir que tenim un sistema de salut que és exemple 
no només a Catalunya, no només a tot l’Estat espanyol, 
sinó també referència a tot Europa. Avui, després de 
tants anys, seguim sent referent. 

Ho vam fer sols. Pensem que aquestes coses no s’han 
de fer sols, els governs en aquestes coses necessiten 
el consens i anar acompanyats per la resta de grups al 
Parlament, perquè són qüestions de país, i les qüestions 
de país ens obliguen a tots. 

He de dir una cosa: hem creat entre tots –entre tots– un 
sistema sanitari català fort, molt fort. Ahir ho deia la 
consellera, jo pensava que ho deia amb tota la raó i 
que d’alguna manera reconeixia no només la labor del 
Govern, sinó de tots els governs que l’han precedit. 
Un sistema on, amb 1.200.000 targes sanitàries de més, 
seguim podent donar una alta qualitat assistencial, un 
sistema que ha estat capaç de respondre i donar resposta 
a reptes molt importants. Deixin-me que en alguna cosa, 
havent actuat sols el 1983, ens sentim absolutament res
ponsables d’aquest sistema. 

Quan diem que és una llei de país, què volem dir? Ja 
sabem que l’ICS és un instrument, però és un instru
ment substancial i molt important per al sistema, no és 
qualsevol instrument. Té una dimensió importantíssima. 
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I, per tant, entenem que sent una llei instrumental té una 
importància estructural bàsica, que és el primer pas o ha 
de ser el primer pas en allò que nosaltres des de l’opo
sició oferíem i reclamàvem ja en l’anterior legislatura, 
que és un gran pacte de la sanitat catalana. Aquest primer 
pas per a nosaltres ens sembla importantíssim. Per això 
hem actuat com hem actuat. Hem actuat amb rigor, amb 
molta exigència, és veritat, però també amb la conscièn
cia que era necessària arribar a acords, i arribar a acords 
pensant no en el paper de cada un dels grups parlamen
taris, sinó en la necessitat del ciutadà de donar resposta 
a les seves demandes assistencials. I aquest és un tema 
importantíssim. 

Quins avanços proposem quan fem l’Institut Català de 
la Salut, quan el transformem en una empresa pública? 
Primer que res donem resposta a allò que deixava l’ins
titut en una situació d’una certa precarietat. Primer que 
res fem això, però també fem una altra cosa: transfor
mem l’Institut Català en una empresa pública, perquè 
estem convençuts que avui el sector públic –i fixi’s bé, 
«el sector públic», estic parlant clarament d’empresa 
pública– necessita dotar-se d’instruments de gestió prou 
àgils per competir en igualtat de condicions amb el sec
tor privat i amb el sector concertat. 

Avui la competència és bàsica. I el sector públic... –que 
ningú es confongui: creem una empresa pública, que nin
gú s’equivoqui– és sector públic. El problema és que avui 
el sector públic ha de donar resposta a la demanda dels 
ciutadans, ha de donar resposta a certes mancances com 
el nombre de professionals, que cada vegada més tenim 
dificultats per trobar i per contractar i per donar resposta a 
les seves demandes. Necessitem uns instruments de gestió 
prou àgils per competir en el sector privat i en el sector 
concertat. També podríem parlar que al sector concertat 
probablement també haurem de trencar rigideses i d’aquí 
endavant, quan parlem del pacte en salut, haurem de parlar 
també del sector concertat. Ara bé, els que avui diuen que 
crear una empresa pública és anar en contra de lo públic 
s’estan equivocant. És no donar al sector públic aquells 
instruments que té per competir, i al món actual competir 
és sobreviure, és imprescindible per a donar resposta i per 
a sobreviure. Per tant, nosaltres estem actuant, i entenc que 
tots els grups de la cambra, o almenys els que donarem 
recolzament a la llei, estem actuant a favor del sector pú
blic i no en contra del sector públic. 

Ahir també, en el mateix Consorci Hospitalari de 
Catalunya sentia o escoltava el senyor Abelló, i deia una 
frase que em va agradar i que avui jo vull reproduir aquí, 
perquè és importantíssim que tothom entengui el que es
tem fent i per què ho estem fent. Parlava de la necessitat 
de diversitat de solucions enfront de la singularitat dels 
problemes. Ho deia ahir en el Consorci Hospitalari, i 
és cert, tenim uns problemes singulars i diferenciats en 
molts aspectes i en molts de fronts, i, per tant, necessitem 
una diversitat de solucions. Però com les hem de donar? 
Era possible aquesta diversitat de solucions? És possible 
aquesta resposta que ens demanda la ciutadania quant 
a l’assistència sanitària, quant a la dotació de serveis, 
quant a la nova demanda assistencial? És possible en una 
macroorganització com és l’ICS, en una macro empresa 
com és l’ICS, sense cap matís? És possible tenir una 
macroempresa, una enorme..., un gran transatlàntic que 

doni resposta a la diversitat de demandes i a la diversitat 
de problemes? Jo crec que no. També és cert que teníem 
algun instrument a la base, com les entitats bàsiques..., 
les EBA, les entitats bàsiques associatives, on mitjançant 
conceptes d’autogestió dels propis professionals podien 
donar resposta. Però aquí ens quedava un buit immens 
al mig, un buit immens on la rigidesa del sistema ens 
impedia fer allò que realment s’ha de fer, que és gestio
nar. Però gestionar no és aquesta gestió burocràtica dels 
directors mèdics o dels directors o dels gestors a cada 
lloc; gestionar és crear instruments útils per a la ciuta
dania. Això és la gran gestió que pot fer el Govern i que 
ha de fer el Parlament. 

En aquest sentit, a nosaltres aquesta llei ens deixa, i ho 
he de dir clarament, un petit dubte, i per això mantenim 
viva i mantindrem viva l’esmena 122, que fa referèn
cia a l’article que parla de la personalitat jurídica. Per 
què la mantindrem viva? Perquè nosaltres entenem que 
en aquest buit intermedi entre la macroempresa, entre 
la gran empresa i els territoris, necessitem probable
ment crear organismes, crear empreses públiques –pú
bliques–, i segueixo dient que tinguin instruments per 
donar resposta a allò que demanda el ciutadà. Aquell 
gran buit intermedi és un dels defectes que creiem que 
té el sistema. Ara bé, també estem convençuts que, tal 
com queda la llei, tindrem instruments, trobarem ins
truments, pactarem el reglament per aconseguir que 
aquells instruments de gestió intermedis siguin pos
sibles. 

Nosaltres hem intentat fer aportacions que ens han sem
blat substancials a la llei. Però deixin-me dir una cosa: 
ha sigut –i ho ha dit– fructífer, ha sigut fins i tot, en 
certs moments, tens, dur, però també molt enriquidor. 
Jo vull dir una cosa aquí, fixin-se bé: avui el sistema 
sanitari català té un gran avantatge –i espero que no ho 
entenguin tal com ho vaig a dir– té una oposició lleial 
que sap el que fa i que fa aportacions i que està dispo
sada a liderar i fins i tot a coliderar les transformacions 
que necessita el sistema català de la salut, perquè si no, 
aquestes transformacions probablement serien difícils 
o no serien possibles. Nosaltres les fem possibles. I rei
vindiquem aquest lideratge. 

I en aquest sentit, ens vam imposar introduir a la llei 
allò que consideràvem que era substancial i que li do-
nava grans possibilitats, a la llei, que feia que nosaltres, 
des de Catalunya, poguéssim tornar a ser referent i po
guéssim anar a la resta del país a fer-los oferta de model 
i de pacte amb la resta del país per tal que vinguin per la 
via que nosaltres els estem marcant. I aquest lideratge 
l’hem volgut des del primer grup del Parlament, perquè 
ens toca, perquè sabem que som el primer grup, per
què sabem que aquest paper és important que el fem. 
Però també volem dir una cosa: l’hem de fer junt amb 
la conselleria i junt amb l’autoritat sanitària. 

I he de dir que no hem estat nosaltres qui més hem dis
cutit l’autoritat de la consellera. Ens ha cridat l’atenció 
la pressa, com ha arribat massa de pressa aquí, com 
realment en tota la discussió probablement haguéssim 
necessitat dos dies més, però també ens ha cridat l’aten
ció com qui més discuteix l’autoritat sanitària, la con
sellera, no som els grups de l’oposició. Realment s’ha 
acabat arreglant, realment hem arribat a un acord, però 
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realment deixin-me reivindicar per a Convergència i 
Unió el lideratge que sempre hem exercit en el sistema 
sanitari català. 

Quins guanys hem tingut amb les nostres aportacions a 
la llei? Hem garantit l’aplicació del principi de descen
tralització i autonomia dels centres i serveis en l’actuació 
de l’ICS, hem fet més flexible la participació de l’ICS 
en consorcis d’altres institucions, hem garantit la parti
cipació dels professionals en el Consell d’Administració 
de l’ICS. I deixin-me que fiqui un incís: és substancial 
incorporar els professionals en la presa de posicions. 
I això és un acord que tenim des del Govern i des de 
Convergència i Unió. És importantíssim que els profes
sionals de l’Institut Català de la Salut puguin participar, 
és a dir que hi hagi una veu del coneixement que ens 
aporti el seu coneixement i la seva experiència per tal 
que la gestió de l’institut sigui millor. Això ho hem acon
seguit, i és una altra aportació que ha fet Convergència 
i Unió. Més garanties en referència a la promoció i a 
la carrera professional dels professionals sanitaris, hem 
incorporat a la llei el mandat perquè el Govern de la Ge
neralitat acceleri la reclamació del patrimoni hospitalari 
de la Seguretat Social a Catalunya encara no traspas
sat –avui alguna notícia tenim, que haurem d’analitzar i 
veure com se desenvolupa, què hem aconseguit i quines 
mancances encara queden–, i hem aconseguit, finalment 
–finalment– i a última hora, que la presidència no sigui 
exactament la mateixa que l’autoritat sanitària, que re
coneixem a la consellera. 

Hem fet moltes aportacions, però la més important l’he 
dit al principi: el nostre lideratge. El grup majoritari 
de l’oposició està darrere d’un projecte que té algu
na mancança, i que –hi insisteixo– deixarem a votació 
l’esmena 122, per tal de deixar molt clara quina és la 
nostra posició entorn al tema de la personalitat jurídica 
dels centres, que –hi insistim– ens sembla importantís
sim trobar la manera, en aquest buit que es produeix 
entre la macroempresa i la gestió dels centres, de buscar 
fórmules i òrgans de gestió que ens donin resposta als 
problemes dels ciutadans. 

Fem l’oferta i la tornem a fer, la vam fer en el seu dia, 
consellera: avui pensem que és un dia important i us 
demanem que aprofiteu la capacitat de lideratge de Con
vergència i Unió per tirar endavant un gran acord, un 
gran pacte de salut a Catalunya, amb una ambició real, 
no només per al dia a dia, amb una ambició que vagi 
més enllà de la mateixa Catalunya. Que fóssim capaços 
d’arribar a acords que poguéssim ofertar, com vam fer 
en el seu dia, a la resta del país per a ser model per a tot 
el país i per a ser model com ja ho hem sigut. 

I una altra pregunta i una altra reflexió: per què no pot 
tenir personalitat jurídica pròpia algun hospital com 
Joan XXIII o com la Vall d’Hebron? Per què no po
dem començar a parlar en aquell pacte que se’ns obri 
com aconseguim aquells mecanismes de gestió? Quina 
és la direcció que s’està seguint a tota la Unió Europea? 
Qui és el titular dels serveis? Estic ficant damunt la 
taula una qüestió que em sembla que de cara al futur 
n’haurem de parlar molt profundament. Què és el sector 
públic? I què definim com a sector públic? Una empresa 
pública és sector públic, és empresa, entra en un sistema 
competitiu, però és sector públic. I, per tant, no ens ha 

de fer por dotar el sector públic dels instruments que 
necessita. 

Acabaré felicitant el Govern i també felicitant-nos a 
nosaltres per haver aconseguit un consens que ens sem
bla important. I acabaré tornant a dir allò que ja vam dir 
el primer dia no d’aquesta legislatura, sinó de l’ante
rior: oferim la nostra experiència, els nostres diputats, 
la nostra capacitat de lideratge, la nostra voluntat de 
consens per aconseguir aquest gran pacte dins la salut 
que necessita Catalunya, amb la perspectiva de poder-
lo oferir a la resta de l’Estat espanyol. Volem tornar ser 
referent i estem convençuts que amb la nostra aportació, 
amb la seva voluntat i amb aquesta capacitat de consens 
ho aconseguirem. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Sancho. En nom del Grup Popular té la 
paraula la senyora Belén Pajares. 

La Sra. Pajares i Ribas 

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, 
honorable consellera, jo començaré saludant els mem
bres de l’ICS que avui ens acompanyen i també el co
mitè del sindicat d’infermeres, Satse, que els tenim aquí 
a l’hemicicle. 

Bé, deixaré els capítols dels agraïments, en tot cas, 
per al final i així variarem una mica del que s’ha fet 
abans. 

Avui ens presenten l’aprovació d’aquest Projecte de llei 
de la reforma de l’Institut Català de la Salut. Una llei que 
una vegada aprovada, i sento dir que en la presentació 
es parlava que era una llei estructural i una llei senzilla, 
afectarà al voltant de sis milions de catalans, que som 
els potencials usuaris adscrits a l’Institut Català de la 
Salut, i, per tant, a la sanitat pública catalana. Per una 
altra banda, la seva aprovació també afectarà els apro
ximadament 39.000 treballadors que té l’ICS. Per tant, 
creiem que és una llei molt important o almenys prou 
important perquè –ja ho hem expressat així en el trà
mit de la ponència– es mantingués alguna reunió més 
abans de la seva aprovació en aquest Ple. I, de fet, ja 
s’ha manifestat i ha quedat palès en aquesta sessió que 
es requeria alguna reunió més de ponència. 

Bé, des de l’any 1981, data dels primers traspassos, pas
sant per l’any 83, quan es va crear la Llei de l’ICS, fins 
ara l’any 2007, han transcorregut vint-i-tres anys i jo 
comprenc que calia una llei treballada i consensuada. 
Però això requereix molta feina i moltes reunions, i jo 
crec que ens n’han calgut algunes. 

Hem arribat fins aquí. Ara tenim la llei per a la seva 
aprovació, i agraeixo l’esment que ha fet la senyora re
latora, la senyora diputada Segú, sobre la feina que ha 
fet l’oposició en aquesta llei. I des del grup parlamentari 
el nostre interès ha estat centrat en el consens i en el de
bat, no tan sols de les esmenes presentades sinó també 
de la resta de l’articulat que presentava la llei. 

Un articulat que converteix l’ICS en una empresa públi
ca subjecta a dret privat, i sotmesa a la Llei de l’estatut 
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de l’empresa pública catalana. Li donarem rang de llei, 
perquè així ho requereix, però a partir d’ara se li aplica
rà un caràcter empresarial i uns criteris de rendibilitat, 
i això no vol dir cap altra cosa que assolir la major efi
càcia amb els mínims recursos, amb l’objectiu de donar 
la màxima qualitat de serveis. 

Jo crec que és important ressaltar –i així ho ha fet algun 
altre portaveu– que l’ICS serà al cent per cent públic. 
La titularitat, el finançament i el control d’aquesta ges
tió serà pública. Jo crec que d’aquesta manera, conver
tint-lo en una empresa pública, l’adaptem a les noves 
realitats, que de noves ja no tenen res, és una manera 
d’anomenar-les, i aquí sempre ho diem, però és que ja 
les tenim aquí. I jo crec que calia modernitzar l’ICS. 
Però també és veritat que ho hem de fer amb les condi
cions que calguin. Els reptes que implicaran aquestes 
realitats i necessitats necessiten que l’ICS es converteixi 
en una empresa amb igualtat de condicions, però això 
sí, sense perjudici de les empreses privades. 

Alguna de les esmenes presentades pel nostre grup par
lamentari s’han incorporat ja al text; algunes s’han tran
saccionat –la ponent relatora així ho ha comentat–, però 
jo crec que m’agradaria explicar alguna d’aquestes es
menes, que el que introdueixen són criteris d’avaluació 
dels objectius i resultats de la gestió més transparent, 
eficaços i moderns. 

Una altra esmena que s’ha introduït al text és la dura-
da del contracte programa entre el Servei Català de la 
Salut i l’ICS, que es limitarà a un màxim de cinc anys i 
d’aquesta manera s’obliga un control i avaluació cons
tant de la seva gestió i resultat, i això no es converteix 
en una cosa vitalícia i permanent per sempre més. 

Les esmenes que queden vivies, que les sotmetrem a la 
seva consideració i en tot cas les justificaré, són unes 
cinc, si no recordo malament. I jo crec que ja he comen
tat abans que l’ICS té una plantilla del voltant d’uns 
39.000 empleats, i sobre aquesta plantilla és cert que re
cau el pes de la sanitat, per tant entenem la importància 
que els professionals de la sanitat estiguin representats 
com a tal en el Consell d’Administració i no represen
tats a través dels sindicats, que és una manera de les que 
ja formen part del Consell d’Administració. 

També presentem una esmena de supressió a una dis
posició addicional, que és la que fa referència a l’ex
clusivitat dels caps de servei a partir de l’aprovació de 
la llei. Jo crec que –és una opinió– s’ha de distingir, 
per una banda, entre els òrgans de direcció i gestió i, 
per l’altra..., de la prestació de l’assistència mèdica. 
I podem entendre la filosofia respecte l’exclusivitat, 
però jo crec que estem vivint un moment molt compli
cat –ja s’ha parlat d’una manera o altra del dèficit de 
metges i infermeres, i segurament seguirem parlant en 
aquest Parlament d’això–, però clar, si a sobre els po
sem traves perquè treballin a la sanitat pública, doncs, 
malauradament, ens quedarem sense professionals. 

També vull anunciar que existeix una transacció per 
tal de demorar aquesta aplicació fins que es presenti la 
nova llei d’ordenació sanitària, que de fet és el debat 
on parlarem de quin model de sanitat pública catalana 
volem, i no ara que estem parlant de la reforma de l’Ins

titut Català de la Salut. En tot cas, la ponent relatora 
lliurarà a la Mesa la transacció. 

Dins de l’adaptació de l’ICS a una administració mo
derna, també hi entra l’organització dels seus centres i 
serveis. I el fet de no permetre la constitució de noves 
entitats amb personalitat jurídica pròpia a partir dels 
centres inicials de l’Institut, nosaltres creiem que pot 
significar que l’ICS no pugui adaptar les diferents línies 
assistencials. Quan es doni el cas, que siguem..., aconse
llable als interessos públics, no?, constituir entitats amb 
personalitat jurídica pròpia. Per tal que això no sigui així, 
també s’ha presentat una esmena de supressió de l’article 
12.3, que és el que consta ara el BOPC. Això sí, sempre 
aplicant els principis que inspiren la llei. 

També m’agradaria referir-me a alguna de les esmenes 
que van presentar els grups que conformen el Govern, 
a posteriori del tràmit de presentació d’aquest projecte 
de llei. I en concret és sobre l’esmena 145, que es va 
incorporar o jo està incorporada al dictamen de la llei, 
i és la que fa referència a les instal·lacions de l’ICS i al 
seu ús per part de la sanitat privada. 

Jo crec que és difícil de justificar que la sanitat pública, 
amb els problemes i deficiències que té, es dediqui a la 
prestació de serveis sanitaris privats. Ja sé que vostès 
ho plantegen com un cas excepcional, o en situacions 
molt especials, però, arribat aquest punt, des de la meva 
opinió, podria comportar, primer, que existissin dife
rents nivells de prestacions en funció de la capacitat 
econòmica dels ciutadans, augmentant la iniquitat..., 
perquè clar, una cosa és l’ús eficient i intensiu de les 
instal·lacions de l’ICS, i l’altra és fer feines o funcions 
que no li pertoquen, o en tot cas pertoquen a la sanitat, a 
la sanitat privada. I a més a més, és que inclús crec que 
pot estar en contra de la finalitat de la pròpia llei, no?, 
que és la de la universalitat, la equitat i l’eficiència, que 
és com consta al preàmbul de la llei. Per tant, des del 
nostre grup parlamentari els demanaríem que retiressin 
aquesta esmena, o bé que, en tot cas, votessin en contra 
d’aquest punt del dictamen. 

I ja, bé, per acabar, i com he dit abans que faria els 
agraïments al final, agrair a la resta de ponents la seva 
disponibilitat a l’hora de debatre les esmenes i el text 
del projecte presentat; al mateix ICS, també, per la seva 
ajuda, i com no podia ser d’altra manera, a la lletrada de 
la comissió, la senyora Anna Casas, per la seva ajuda, 
col·laboració i paciència, perquè és que jo crec que a 
banda del consens polític, que és una feina nostra, tam
bé ha d’haver-hi un consens dintre d’un marc normatiu i 
que és al que ella ens ha ajudat. És lògic, no?, qualsevol 
norma que es presenta l’envolten moltes altres i ha de 
quedar tot quadrat. 

El que sí que, senyor president, per al bon govern de 
la Mesa, nosaltres retirarem l’esmena 22 amb base a la 
transacció que la senyora ponent li presentarà. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora Pajares. Per tant, l’esmena 22 es reti
rarà en benefici de l’esmena transaccional. 
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En nom del Grup Mixt té la paraula el senyor José Do
mingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conselle
ra, ilustres diputados y diputadas, miembros del Servei 
Català de la Salut y del Institut Català de la Salut, mi
embros de los sindicatos que hoy nos honran con su pre
sencia, muchas gracias por estar hoy aquí y ser testigos 
de un debate sin duda trascendente para el futuro de la 
sanidad catalana. No es un debate baladí, no es una ley 
cualquiera, sino que es una ley que si duda marcará el 
futuro o el devenir de la sanidad catalana en tiempos a 
largo plazo. 

En el capítulo de agradecimientos –por seguir el orden 
inverso al que hacía la ilustre diputada Belén Pajares– 
quiero resaltar la especial dificultad con la que ha traba
jado la ponencia, y la posterior comisión, en la medida 
en que ha sido una ley que se ha modificado mucho, 
que se ha transaccionado, de la que se ha hablado, y en 
consecuencia ha dificultado a veces el seguimiento de 
una manera clara. 

Especial agradecimiento a la predisposición que ha te
nido la consejería y la dirección general del ICS para 
el pacto. Y en este sentido, es de resaltar que realmente 
ha tratado de consensuar una ley con posiciones muy 
diferentes y en la que el pacto era complicado, desde 
posiciones más liberales, más socialdemócratas, llegar 
a un consenso a veces es complicado, con la presión 
de sindicatos, con la presión de entidades privadas..., 
muchas presiones de diferentes direcciones, evidente
mente han complicado la tramitación de este proyecto 
de ley. 

Vuelvo a decir nuestro agradecimiento a la predisposi
ción de la consejería para llegar al acuerdo. Y nuestra 
petición de perdón a la letrada de la ponencia, a la seño
ra Anna Casas, que se ha visto realmente maltratada por 
una ponencia excesivamente dinámica, y que recordará, 
sin duda, en su trayectoria profesional. 

Efectuado el capítulo de agradecimientos y de recono
cimientos, sí quiero llevar a la voluntad y al ánimo de 
todos ustedes la trascendencia de lo que hoy probable
mente se aprobará aquí. Estamos cambiando de página. 
Un modelo iniciado en el año 78, con el Real Decreto 
Ley 36/78, de 16 de noviembre, de Gestión Institucio
nal de la Seguridad Social, la salud y el empleo, en el 
que ya en aquel momento, cuando se dota de un nuevo 
sistema de entidades gestoras, ya en la exposición de 
motivos y en el propio cuerpo de la ley también se habla
ba de simplificación, racionalización, compatibilización, 
de la mejora de la gestión..., es decir, principios que en
tonces tuvieron su momento y que ahora es necesario 
cambiar. 

Estos principios, que sostuvieron el modelo anterior, el 
que se consolida con el Real Decreto Ley de Gestión 
Institucional, del año 78, y después dan lugar a la crea
ción del Insalud y posterior creación de l’Institut Català 
de la Salut cuando se produce el proceso de transferen
cias autonómicas, es cierto que hoy ya no sirven. Hoy 
no sirven por una razón básica. En primer lugar, porqué 
la existencia de las entidades gestoras de la Seguridad 

Social, que donan prestación, asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social pero sin presupuesto de la Seguri
dad Social, hace que en un mercado competitivo como 
el que nos encontramos, en el que existen diferentes 
proveedores, haga no conveniente el mantenimiento de 
este modelo. 

Entendemos y justificamos las reticencias que, la nueva 
personalidad jurídica de la que se dota el ICS, ha ge
nerado. Estamos ante un cambio de modelo en que 
pasamos de ser entidad gestora de la Seguridad Social 
a empresa pública. Si acudimos a la definición de em
presa pública que da el artículo 1 de la ley catalana de 
empresa pública, realmente comprobaremos que se ha 
metido, por decirlo de alguna manera, con calzador esta 
empresa en este concepto. 

Recuerdo..., para que tengamos conocimiento de lo que 
dice el artículo 1 de la Ley de empresa pública: «Las 
entidades autónomas de la Generalidad» –o Generali
tat– «que realizan operaciones o prestan servicios de 
carácter principalmente comercial, industrial o finan
ciero.» Evidentemente, esta concepción, esta finalidad 
de empresa pública no viene especialmente adecuada 
para las características propias de la empresa pública 
ICS. Pero en todo caso, entendemos que han sido los 
principios de la empresa pública los que han llevado a 
constreñir un poco y forzar la definición como tal, para 
encajar en el modelo que aquí se presenta. Un modelo 
que nosotros no hemos cuestionado en cuanto a la per
sonalidad jurídica de la empresa pública, a pesar de que 
a lo mejor y en aras al consenso hubiéramos preferido 
otro tipo de modelo; modelo de organismo autónomo, 
o vaya usted a saber otros tipos que también contempla 
nuestra legislación vigente. 

¿Cuál ha sido la posición del Grupo Mixto, integrado 
por Ciutadans - Partido de la Ciudadanía en la tramita
ción de la ley? Fundamentalmente nosotros nos plan
teamos cinco objetivos a la hora de efectuar la tramita
ción de la ley. En primer lugar, la defensa del carácter 
público del Institut Català de la Salut. Aquí se ha rei
terado por otros ponentes que eso es así y nosotros re
almente no lo vamos a cuestionar. Estamos satisfechos 
con el marcado carácter público del que se dota el ICS. 
Como dice, con cierta sabia definición, el director ge
neral del ICS, «un pato es lo que vuela, come pienso y 
nada», ¿no?, y en este caso podemos llegar a la misma 
conclusión: de que el ICS tiene una naturaleza pública 
porque se define así; además, tiene personal público, 
funcionarios, personal estatutario y laboral, que también 
tiene estas características, y en definitiva, además, fun
damentalmente sus recursos van a ser procedentes del 
sector público, de los presupuestos de la Generalitat. En 
consecuencia, nosotros consideramos que estamos, en 
definitiva, ante una empresa de carácter público. 

Un segundo apartado, para nosotros fundamental, era el 
mantenimiento, la garantía de una defensa de una asis
tencia sanitaria de calidad y equitativa que garantice la 
igualdad de los distintos territorios. En este sentido, en 
su momento presentamos enmiendas, que han sido acep
tadas, en cuanto a la garantía de la igualdad territorial, 
de equidad territorial en la prestación de la asistencia 
sanitaria, y por ello nos sentimos satisfechos. 
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Un tercer aspecto, también muy importante, era el man
tenimiento de la personalidad jurídica única del Ins
tituto Catalán de la Salud. Esta personalidad jurídica 
única queda reforzada en la definición del proyecto de 
ley. Bien es cierto que, in extremis, ha habido intentos 
de mancillarla de alguna manera, pero en todo caso, 
nosotros no hemos aceptado, y valoramos la posición 
de los grupos que dan soporte al Gobierno en la defensa 
numantina, por decirlo de alguna manera, de la persona
lidad jurídica única del Instituto Catalán de la Salud. 

Un cuarto aspecto que a nosotros nos parecía también 
básico era el de garantizar los derechos laborales del 
personal estatutario, personal laboral y personal funcio
nario, con un aspecto nuclear: que para nosotros el per
sonal estatutario debe ser el núcleo básico, el compo
nente fundamental de los trabajadores. En este sentido 
se ha modificado la redacción inicial, y consideremos 
positiva la redacción final del texto. 

Y un aspecto, el quinto aspecto fundamental del que 
no nos podemos sentir satisfechos, que era asegurar el 
carácter de proveedor principal del Institut Català de 
la Salut al Servicio Catalán de la Salud. Este es un as
pecto en el que nosotros no podemos mostrar nada más 
que decepción. En su día fue objeto de la enmienda 
136, que en el informe del dictamen figura en el punto 
17, en la que clarísimamente nosotros apostábamos por 
el carácter preferente del ICS. Me permito reproducir el 
carácter de la enmienda, para que se recuerde su con
tenido: «La prestació de serveis de l’Institut Català de 
la Salut per compte del Servei Català de la Salut tindrà 
caràcter preferent i s’articularà a través del contracte 
programa.» 

En un momento determinado de elaboración de los 
trabajos de ponencia, realmente nos sentimos espe
cialmente satisfechos y gozosos porque la voluntad de 
la ponencia parece ser que iba por ese derrotero, e in
cluso se llegó a añadir un punto, el quinto, al precepto, 
para que se quedara marcadamente definido el carácter 
preferente del ICS como proveedor del Servei Català 
de la Salut. No podemos negar nuestra decepción ante 
lo que podemos definir como una «enmienda Guadia
na»: apareció y desapareció. Esta desaparición, he de 
reconocer que nos supuso una decepción grave, enor
me, sustancial, que incluso puede llegar a determinar 
nuestra posición de voto en cuanto a la totalidad del 
dictamen de la ley. 

¿Por qué es sustancial? Porque entre los objetivos fun
damentales de nuestro partido político y del grupo par
lamentario que le da soporte está la defensa integral 
de un servicio público de calidad y queremos que la 
ley asegure lo que ahora es una realidad, y la realidad 
es que el ICS en estos momentos es el primer grupo 
de prestación de servicios al Servei Català de la Salut, 
con diferencia, y de ahí nuestro empeño en asegurar el 
carácter preferente de la nueva empresa pública. 

Y no queremos dejar esa definición, esa voluntad, al al
bur de los gobiernos venideros. Queremos..., confiamos, 
estamos seguros, que no es voluntad de este Gobierno 
cambiar esa dinámica; estamos seguros de que tienen 
intención de que el ICS siga gestionando aproximada
mente, no el 80, a lo mejor casi el 100 por cien de las 

tarjetas sanitarias de Catalunya, que siga siendo titu
lar de los principales hospitales de Catalunya y de la 
mayoría, casi la integridad, de los centros de atención 
primaria. Pero creemos que el no asegurar el carácter 
preferente del instituto como prestador de servicios al 
Servei Català de la Salut puede en algún momento lle
var a algún gobierno que no tenga esta firmeza que no
sotros aquí reconocemos, y que a lo mejor también le 
reconocemos a su Gobierno, a tratar de jibarizar el ICS. 
Y en eso no nos encontrarán. 

Nosotros queremos un ICS potente, dotado de impor
tantes recursos y además que preste muchos servicios, 
porque la magnitud es imprescindible para asegurar la 
sostenibilidad del ICS, puesto que no debemos olvidar 
que por mandato de la ley las prestaciones han de in
cluir necesariamente la atención primaria y la atención 
continuada extrahospitalaria, que incluyen los servicios 
de alta complejidad y alta tecnología médica, la aten
ción sociosanitaria, la atención de la salud mental y la 
prestación de servicios diagnósticos. Y queremos evi
tarlo, queremos evitarlo con las cautelas necesarias, que 
no se dedique exclusivamente el ICS a los servicios de 
alta complejidad y alta tecnología médica, es decir, los 
que realmente cuestan mucho dinero y que no realizan 
otro tipo de entidades privadas, y que quede excluida 
de ese ámbito, por antieconómica, la prestación de otros 
servicios de menos coste, como puede ser, por ejemplo, 
la atención primaria. 

En definitiva, este es un aspecto, como decimos, para 
nosotros sustancial, reequilibrador –reequilibrador–, y 
que además no hay ningún impedimento legal para in
cluirlo en la ley. Se ha aludido a la posible existencia 
de cuestiones legales en relación con la defensa de la 
competencia. No lo entendemos. Nosotros entendemos 
que la salvedad de carácter público, cuando se está pres
tando servicios a otro ente público, en nada empece 
para que se mantenga el carácter de principal o de pre
ferente. 

Sostenida la principal posición, y además ya informo a 
la Mesa de que será la única enmienda que planteemos 
a votación, someteremos a votación, retiramos todas las 
demás, puesto que venían vinculadas con el tema de la 
personalidad jurídica propia o con el tema del personal 
estatutario, la defensa del personal estatutario. 

Hay otros aspectos que tampoco en el proceso de dic
tamen han mejorado; creemos que, por el contrario, las 
adiciones que se han efectuado mediante enmiendas han 
empeorado el texto. En concreto, me estoy refiriendo 
al párrafo último del artículo 15.2, que hace referencia 
–y a ello se ha referido la diputada Belén Pajares– al 
hecho de la prestación de carácter privado en centros 
del ICS. En este sentido pediríamos votación separada 
de este concreto punto, es decir, el párrafo in fine del 
artículo 15.2. 

E igualmente entendemos también contraria al sentido 
común –que a lo mejor no a la norma, pero sí al senti
do común– la inclusión del último párrafo en al artículo 
19.1.a, que hace referencia a la exención de naciona
lidad para aquellos trabajadores, para aquel personal 
extranjero que forme parte del personal estatutario. No
sotros creemos que es un precedente peligroso, en la 
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medida en que la exención por parte de una comunidad 
autónoma de la nacionalidad para el personal estatuta
rio, que además personal estatutario que luego puede 
prestar servicio en otras comunidades autónomas..., nos 
parece especialmente peligroso. Y por eso –señoría, ya 
termino– pediríamos también votación separada con 
respeto a este concreto aspecto. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor diputat. Un aclariment, si us plau: ha dit 
que retirava totes les esmenes menys una? 

El Sr. Domingo Domingo 

Menys una: la 136, la 17 del punt... I després votació 
separada... 

El vicepresident segon 

Votació separada de l’article 15, paràgraf darrer, últim 
de l’article 15? 

El Sr. Domingo Domingo 

...paràgraf últim del 15.2, paràgraf últim, i votació se
parada de l’article 19.1.a, també... 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies. Per fixar posició sobre les esmenes 
reservades i el text del dictamen, tenen la paraula els 
grups parlamentaris que no tenen esmenes reservades. 
En primer lloc, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciu
tadans pel Canvi. Té la paraula la il·lustre diputada se
nyora Núria Segú. 

La Sra. Segú Ferré 

Gràcies, senyor president. Bé, jo voldria fer, com deia el 
president, una mica de valoració de l’escenari que tenim 
avui aquí i de les diferents intervencions que hi ha hagut 
dels grups que tenien esmenes vives en aquesta llei, es
menes vives que ja he esmentat en la meva intervenció 
anterior, que són vint-i-tres: nou del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, nou del Grup Mixt i cinc del 
Grup del Partit Popular. 

I, si no ho tinc mal entès de les paraules que he sentit, 
tot i que després m’ha confirmat el senyor Sancho tam
bé el seu posicionament, Convergència retiraria, de les 
nou esmenes, quatre, i les altres cinc serien subjectes 
a transacció. Del Grup Parlamentari del Partit Popular 
–ja ho ha dit la senyora Belén Pajares– en retiraria una, 
la 22, i la resta serien subjectes a transacció. I del Grup 
Mixt en retiraria vuit i mantindria una esmena viva, que 
faria referència a la possibilitat..., menció a la llei del 
l’ICS com a proveïdor preferent del sistema de salut. 

Això vol dir, senyor president, que jo li faig entrega en 
aquest moment de les transaccions que ara a continua
ció passaré a explicar, tot i que em falta una signatu
ra del senyor Domingo..., la resta estan totes signades, 
però com que el senyor Domingo estava intervenint, si 
després..., eh? Perquè hi ha dos tipus de transaccions, 
dues transaccions que són a cinc, per dir-ho d’alguna 

manera, que són signades per tots els grups parlamen
taris i que fan referència a temes nous que han sorgit 
damunt la taula dels diferents ponents, des de dimecres 
passat fins a avui, per tal de poder arribar, com deia, a 
aquest consens per tots volgut. 

Una d’aquestes esmenes a cinc, que té un caràcter més 
tècnic però que no pot considerar-se com a esmena tèc
nica, fa referència a introduir a l’article 12.2 el tema que 
els estatuts de l’ICS han d’establir els criteris generals 
per a la creació de nous centres. És un tema que havia 
sortit ja diferents vegades al llarg dels treballs de la po
nència, la possibilitat que els estatuts de l’ICS no esde
vinguin un element que encotilli molt les decisions que 
s’hagin de prendre a través del Consell d’Administració 
i, per tant, que els estatuts estableixin sempre, pel que 
fa referència a la creació de centres com a altres temes, 
criteris generals. Aquesta va ser una qüestió que, pel 
que sigui, doncs, se’ns va passar a l’última lectura del 
dictamen, i, com no pot ser incorporada com a esmena 
tècnica i com que és un tema en què tots estem d’acord, 
hem presentat una esmena transaccional per tal d’intro
duir aquest aspecte a l’article 12.2. 

Una altra esmena signada també a cinc –perquè és un 
tema en què no hi havia esmenes vives sobre les quals 
poder sustentar una transacció– és aquesta, senyor pre
sident, en què deia que falta la signatura del senyor 
Domingo, que és la possibilitat de canviar l’article de 
la llei que fa referència al nomenament del president, 
que sintetitzaríem aquest article dient que el presi
dent del Consell d’Administració el nomena el Govern, 
i mantenint el text d’aquest apartat de la llei que diu que 
podrà delegar les funcions en un vocal, bàsicament per 
qüestions d’operativitat i per algun fet sobrevingut, si 
es donés el cas. 

Aquestes serien dues esmenes signades a cinc. I després 
hi ha tres esmenes més que fan referència a aquestes 
que deia jo que hem transaccionat. Per una banda hem 
transaccionat amb Convergència i Unió les esmenes nú
meros 5, 7, 13, 20 i 21; amb el Grup Popular, la 4, la 5, 
la 12 i la 23. I això se sustenta o això acaba concretant
se en tres esmenes, que fan referència, per una banda, 
al tema que hi ha un consell de participació de l’ICS, 
dels professionals a l’ICS, que això se sustenta sobre 
esmenes tant de Convergència com del Partit Popular, 
perquè..., i que aquest consell de professionals de l’ICS 
pugui tenir un representant al Consell d’Administració. 
Aquesta seria una de les tres pendents. 

La segona seria la possibilitat d’introduir alguns canvis 
en la formulació de l’article que fa referència a la per
sonalitat jurídica de l’ICS. 

I en tercer lloc, la tercera esmena que presentem, també 
transaccionada, fa referència a l’esmena originària 199, 
del Partit Popular, que fa referència a les incompatibi
litats dels caps de servei, que estableix, com bé deia 
la senyora Belén Pajares en la seva intervenció, una 
moratòria, per dir-ho d’alguna manera, perquè entri en 
vigor aquesta disposició addicional. 

Aquest seria, una mica, l’escenari en el qual abordem la 
votació, que seria que ens queda... En aquest cas, m’ha 
dit el senyor Sancho que retiraria l’esmena a què ha fet 
referència abans que mantenia viva, perquè és objecte 
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de la transacció pel que fa referència al tema de la per
sonalitat jurídica de l’ICS. Jo crec que avui ens hem 
de felicitar perquè vam tancar els treballs en comissió 
amb la votació del dictamen, amb tres temes que teníem 
oberts damunt la taula, en els quals no hi havia acord, 
que era el tema de la personalitat jurídica, era el tema 
de la incompatibilitat dels professionals i era el tema de 
la creació o no d’un consell de professionals, en el cas 
de l’esmena del Partit Popular, que feia referència a la 
presència dels col·legis professionals, que també teníem 
punts de coincidència. En aquests tres temes que fa vuit 
dies estaven oberts damunt la taula, avui hem sigut tots 
capaços d’arribar a unes transaccions, que són aques
tes tres que he esmentat, i en dos temes nous que tam
bé s’han posat damunt la taula –un de més tècnic; l’al
tre, posat també a proposta de Convergència i Unió– 
també hem sigut capaços d’arribar a un acord tots. 

I això significa que acceptaríem nosaltres la petició que 
ens ha fet la senyora Belén Pajares, de votació separada 
de l’article 15.2, de l’últim punt i seguit, eh?, per tal 
que..., anunciar també que nosaltres votaríem en contra 
d’aquest apartat del dictamen, i així tindríem un escena
ri en què pogués prosperar aquesta llei amb el màxim de 
consens o amb el màxim d’unanimitat possible. 

Doncs, aquest seria, senyor president, el nostre posici
onament sobre les esmenes i les transaccions que s’han 
fet respecte a això i sobre la petició que se’ns ha fet de 
votació separada d’un punt i seguit de l’article 15.2. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyora diputada. Té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
l’il·lustre diputat senyor Uriel Bertran. 

El Sr. Bertran Arrué 

Moltes gràcies, senyor president. Bé, per fi hem arribat 
a aquest dia, que és el del debat i votació, i aprovació, 
si s’escau, de la llei de reforma de l’ICS. I dic «per fi», 
doncs, perquè els que hem seguit el procés ja des de la 
legislatura passada..., la veritat és que ha estat un pro
cés complicat, a vegades també dur en la negociació, 
però, en definitiva, la fermesa en una negociació sempre 
és el que assegura que el consens sigui estable, eh? 
–que el consens sigui estable. I, per tant, jo penso que 
arribem a una llei que permetrà que hi hagi una estabi
litat quant al seu desenvolupament en el futur, i sobretot 
quan, al llarg de les legislatures, s’hagi d’anar usant 
una llei que, com bé és cert i s’ha dit..., no és bo que 
lleis que són estructurals, vertebradores del sistema de 
salut, estiguin subjectes als canvis polítics. I en aquest 
sentit val la pena que recordem que donem una lliçó a 
altres cambres parlamentàries, eh?, de l’Estat, que cada 
legislatura van canviant lleis que són vertebradores d’un 
sistema educatiu o d’un sistema de salut. En el nostre 
cas, a Catalunya, sempre aquesta tradició nostra, no?, 
de voluntat de construcció de país, és el que fa que els 
fonaments hagin de ser finalment sòlids en allò que és 
evidentment un fonament de país, com ho és el sistema 
de salut pública de Catalunya. 

Vull donar les gràcies també a la gent que hem partici
pat en tot aquest procés, començant per la legislatura 
passada: allà dalt he vist el senyor Rai Belenes, amb 
el qual vam compartir moltes hores de debat al voltant 
d’aquesta llei, i també el senyor Bertran, l’assessor jurí
dic de l’Institut Català de la Salut. També a tota la gent 
que hi hem estat treballant aquesta legislatura: la Núria 
Segú, que vull felicitar-la per la seva tasca permanent, 
no? –encara l’exerceix–, d’intentar anar posant sempre, 
allò, fil a l’agulla, intentant anar posant oli quan hi havia 
moments de fricció, i ho ha fet molt bé. També... (veus 
de fons) –no, això correspon a altres àmbits– al senyor 
Sancho, que ha estat capaç també, doncs, d’entendre 
posicionaments que a vegades des d’un punt de vis
ta ideològic, evidentment, ell no compartia, i intentar 
buscar aquest punt de trobada. Al senyor Postigo, que 
s’ha immergit en tota una qüestió sanitària –a mi em 
va tocar la legislatura passada; per tant, re de nou; al 
final tot s’acaba aprenent i a fons. A la senyora Pajares, 
també, perquè ha tingut aquesta capacitat. I al senyor 
Domingo. I, com no?, a la senyora Geli, la consellera de 
Salut, que finalment, doncs, també ha acabat de donar-li 
aquest últim impuls, a aquest consens, no? Bé, per tant, 
mostrar la nostra satisfacció. 

També val a dir que des del meu grup, des d’Esquerra 
Republicana, al llarg de tot el procés vam considerar 
que hi havia uns àmbits que per nosaltres eren nuclears, 
que eren centrals, que donaven sentit que aquesta llei 
pogués tirar endavant. I podem dir amb satisfacció que 
finalment, en la redacció de la llei, en el dictamen que 
es presenta i també en les esmenes transaccionals, els 
punts nuclears han quedat absolutament intactes i, per 
tant, el que per nosaltres era una qüestió essencial, que 
era que la llei tingués vocació de servei públic, és a dir, 
que aquesta llei tingués l’usuari en el centre del sistema 
i que en cap cas pogués haver-hi cap tipus d’interès aliè 
al que ha de ser el servei públic i aliè al que ha de ser 
una prestació adequada de la sanitat pública cap a l’usu
ari, cap al pacient, cap a tota la ciutadania de Catalunya, 
es mantingués intacte. 

I això era especialment rellevant perquè hem d’entendre 
la prestació de la sanitat, hem d’entendre el servei de 
sanitat pública de Catalunya com la principal prestació 
pública que es dóna al nostre país. És l’única –jo ho he 
dit en altres ocasions– prestació social que abraça, que 
abasta el conjunt de la ciutadania d’un país; la sanitat és 
l’única prestació social que abraça el conjunt de la ciu
tadania d’un país. L’educació no ho fa; té la dimensió, 
doncs, de les persones que estudien, que estan dins de 
l’ensenyament obligatori, secundari o universitari, o de 
formació professional; els serveis socials estan centrats 
també en segments de població concrets, però la sanitat 
és per al conjunt de la població d’un país, i per tant això 
és especialment rellevant. 

Quins han estat, doncs, aquests punts que per nosal
tres han estat essencials? En primer lloc, assegurar una 
personalitat única, jurídica, de l’Institut Català de la 
Salut. Per què assegurar que no pogués haver-hi una 
fragmentació de l’ICS en el futur? Per assegurar el cri
teri d’equitat. És l’única forma que pugui haver-hi per 
part de l’Administració una agilitat a l’hora de despla
çar recursos econòmics, a l’hora de desplaçar recursos 
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assistencials, a l’hora de poder tenir una visió global del 
sistema de salut de Catalunya, l’única forma de poder 
aconseguir aquesta equitat en el conjunt del sistema era 
mantenir aquesta personalitat jurídica. 

Què hauria passat si hagués anat cap a una possible 
fragmentació, en el futur, dels centres i serveis de l’Ins
titut Català de la Salut? Doncs, que haurien aplicat cri
teris propis cada un d’aquests centres. I aquests criteris 
propis, que no està de més que es puguin aplicar en 
base a un principi de descentralització, no pot ser que 
acabin sent contradictoris amb els criteris generals de 
l’Institut Català de la Salut. Per tant, hem aconseguit 
posar d’acord dos principis fonamentals: el de la uni
tat jurídica de l’Institut Català de la Salut, que permet 
que hi hagi uns criteris comuns al conjunt del sistema, 
amb el principi de descentralització, perquè cada centre 
pugui tenir una autonomia en la gestió que li permeti 
adaptar-se de forma adequada al seu entorn social, al 
seu entorn, en definitiva, assistencial, eh?, i cap a les 
capes de població, els sectors de població, segments de 
població als quals s’ha de donar prestació. 

Per tant, fixem-nos com aquest principi de descentra
lització es concreta, per exemple, en el que jo crec que 
és una qüestió molt innovadora que incorpora aquesta 
llei, que és que s’ha d’especificar quins recursos seran 
gestionats amb autonomia per part dels professionals 
i directors dels centres sanitaris. És a dir, el Consell 
d’Administració assegura que els centres i serveis de 
l’ICS sabran, coneixeran, a través dels pressupostos que 
es consignen, quins són aquests recursos que podran 
gestionar amb autonomia. Per tant, allò que tantes ve
gades s’ha repetit des d’aquesta cambra parlamentària, 
que els professionals s’havien d’implicar en la gestió 
dels centres de salut, que havíem de fer que fos molt 
més participatiu tot el que és la prestació de l’assistèn
cia en els centres de salut, de l’assistència sanitària, ara 
es concreta en allò en què és essencial que es concreti 
qualsevol cosa, que és en recursos econòmics. I, per 
tant, tindrem aquesta capacitat. 

També hi haurà la capacitat que aquelles prestacions 
que facin els centres de salut amb perspectiva de sa
lut comunitària, en col·laboració amb els ajuntaments, 
en col·laboració amb les organitzacions socials del seu 
entorn, puguin revertir, aquests recursos econòmics 
que s’aconsegueixin a través d’aquests convenis de 
col·laboració, també en aquesta autonomia de gestió 
de recursos. Per tant, fixem-nos com aquest principi de 
descentralització és clau també en el projecte de llei. 

També hi ha un altre principi de descentralització que 
no podem oblidar, que és la delegació de competènci
es, que habilita la llei, del Consell d’Administració a 
centres de salut, sobretot pensant bàsicament en centres 
hospitalaris. És a dir, els grans centres de salut d’aquest 
país podran tenir una delegació de competències del 
Consell d’Administració, cosa que els permetrà apro
fundir al màxim en aquest criteri de descentralització, 
de desconcentració, d’eficiència, d’agilitat en la presa 
de decisions. 

Per tant, vull que quedi molt clar que des del nostre 
grup sempre hem defensat aquests dos principis, el prin
cipi d’equitat i el principi de descentralització: el princi

pi d’equitat, que anava lligat a la personalitat jurídica de 
l’institut, a una única personalitat jurídica de l’institut, 
a la unitat corporativa de l’institut, i el principi de des
centralització, que anava lligat a tots aquests preceptes 
que he anat detallant en la meva explicació. 

Un altre aspecte important que hem volgut que estigués 
a la llei i que finalment, evidentment, s’ha preservat: la 
gestió dels centres de l’ICS la farà el personal propi de 
l’Institut Català de la Salut, i en cap cas es contractarà 
tercers. I per què la claredat d’aquest principi? Perquè 
el capital organitzatiu de l’Institut Català de la Salut ha 
d’estar en mans de l’Institut Català de la Salut. En una 
economia de globalització, en una economia de descon
centració, en una economia d’eficiència, allò que no es 
pot delegar en cap cas és el capital organitzatiu d’una 
institució, perquè és el principal patrimoni que tindrà, 
és el capital de coneixement, és allò a partir del qual es 
podrà gestionar i es podrà créixer i es podrà ensenyar 
en els diferents centres que hi hagi en el sistema. Per 
tant, una pràctica que en alguns casos s’ha portat, si bé 
de forma excepcional i ha de continuar sent de forma 
excepcional en altres centres, l’Institut Català de la Sa
lut no se la podia permetre, perquè té un volum prou 
gran, té unes capacitats d’atracció de professionals 
prou gran per no haver d’entrar en la gestió a tercers 
dels centres. I, per tant, assegurem que aquest capital 
organitzatiu es quedi en mans de l’ICS. 

Això, com s’ha d’aprofitar? Doncs, hem d’anar amb 
posterioritat –i això ja és una proposta que faig de cara 
al futur– a crear també una escola de gestió de cen
tres sanitaris a Catalunya. És a dir, hem d’aprofitar 
que aquest capital organitzatiu es quedarà en mans de 
l’Institut Català de la Salut per anar cap a ensenyar i a 
formar nous gestors que puguin ser capaços de donar-li 
un impuls, un rellançament, una renovació també en els 
criteris de direcció dels centres sanitaris de Catalunya, 
dels quals Catalunya sempre ha estat un puntal i una 
referència a nivell mundial. A nivell mundial sempre 
s’ha demanat a gerents, a gestors de centres sanitaris, 
que puguin anar a explicar les seves experiències, els 
seus aprenentatges. I això ha de continuar sent-hi i, per 
tant, ho hem de poder desenvolupar. 

També hi ha un altre aspecte que hem introduït en la 
llei, que és que es clarifiqui quina ha de ser la relació 
entre sanitat privada i sanitat pública a Catalunya. La 
llei especifica que aquesta relació s’ha de basar, sobretot 
i bàsicament i fonamentalment, en criteris de transpa
rència –de transparència. És a dir, saber què han de fer 
uns centres, en aquest cas els centres sanitaris públics, 
i què han de fer altres centres, els centres sanitaris pri
vats. 

És evident que la col·laboració amb centres concertats, 
amb centres privats, hi seguirà sent, perquè els centres 
públics de salut a Catalunya no poden donar tot el ser
vei que es requereix per donar assistència sanitària a 
tota la població de Catalunya. Però era important que 
en un context de llistes d’espera, que en un context de 
creixement de la pressió assistencial, que en un context 
d’envelliment de la població, que això implica major 
necessitat d’assistència en salut, que amb un increment 
de la població continu a casa nostra... L’altre dia llegia 
que ja estem en 7.400.000 targetes sanitàries, 160.000 
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noves targetes sanitàries l’any 2006. Per tant, en aquest 
context, és evident que les instal·lacions de l’ICS s’havi
en de dedicar i s’han de dedicar de forma exclusiva i de 
forma extensiva i de forma clara al que ha de ser l’assis
tència sanitària pública, perquè és que tenim una deman
da creixent i exponencial. I per això hem inclòs també 
que de forma intensiva s’han d’utilitzar aquests centres 
i aquestes instal·lacions. I, per tant, si tenim instal·lacions 
que a la tarda, per exemple, no s’estan utilitzant, doncs, 
comencem a preocupar-nos perquè es puguin obrir els 
centres sanitaris, tots, també a la tarda i puguem tenir 
molta més capacitat d’atendre una població que creix i 
que té necessitats cada vegada més clares. 

Per tant, els centres públics de l’ICS, que s’han finan
çat amb recursos públics, s’han de destinar a la sani
tat pública; els centres privats s’han de destinar a la 
sanitat privada, i en allò que no puguin fer els centres 
públics, perquè no tenen les capacitats o perquè hi 
ha centres d’excel·lència o espais d’excel·lència en altres 
centres sanitaris privats, doncs, ja s’arribarà als acords 
que corresponguin. Però barrejar ambdós sistemes era 
una possibilitat que ni tan sols els centres privats vo
lien; fixem-nos bé en la qüestió. És a dir, tant els cen
tres privats com els centres públics estaven d’acord que 
calia clarificar què havia de fer cadascun d’aquests dos 
agents per tal que el sistema pugui anar evolucionant 
de forma adequada i de forma favorable. 

També vam incorporar que fos un requisit el conei
xement suficient de la llengua catalana per part de tot 
el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. I 
això per garantir i complimentar l’article 33 del nou 
Estatut, que diu que «els usuaris del sistema públic de 
Catalunya, en qualsevol de les seves vessants, tenen dret 
a la disponibilitat lingüística», és a dir, que es poden ex
pressar en la llengua que vulguin. I per tant, en un àmbit 
com la salut, on és molt important la comunicació entre 
pacient i metge o infermer o infermera, és essencial que 
pugui haver-hi un coneixement del que és una llengua 
oficial pròpia, la llengua oficial pròpia de Catalunya, 
com ho és la llengua catalana. I això ho hem especificat 
perquè malauradament a hores d’ara no s’està complint 
en tots els centres; hi ha professionals que treballen en 
el sistema de salut que no tenen un coneixement sufi
cient de la llengua catalana, i això crea dificultats en 
la comunicació, sobretot per part d’una població que 
òbviament s’expressa millor en una llengua, i sobretot 
perquè, quan has d’especificar, doncs, quins dolors tens, 
quines patologies tens, és millor i és adequat que es faci 
en la llengua pròpia. I, per tant, aquest és un aspecte que 
hi havíem d’introduir. 

També volem fer menció del que ha estat tot el tracta
ment del personal de l’Institut Català de la Salut. S’ha 
estat especialment curós per tal de satisfer les deman
des sindicals, i hi ha un cas molt concret que ho exem
plifica: pel que respecta al personal laboral, es situen 
unes excepcions concretes i detallades en la llei quan 
s’ha de contractar a través del personal laboral, i en la 
resta de casos s’especifica que s’ha de fer la contracta
ció amb personal estatutari. Què vol dir això? Doncs, 
que hem d’intentar barrejar al mínim possible sistemes 
de relacions laborals a dins d’un mateix centre, perquè 
això, evidentment, sempre crea complexitat per al ma

teix gestor i disfuncions quant a les relacions laborals 
d’uns i altres. Per tant, aquest ha estat un aspecte que 
també ha comportat un llarg debat i que s’ha resolt de 
forma satisfactòria. 

Per tant, el que podem dir és que hi ha uns pilars fo
namentals de la llei que s’han preservat de cara que hi 
hagi realment una llei amb vocació únicament i exclu
sivament, com no pot ser d’una altra manera, de servei 
públic; que per part del nostre grup sempre hem inten
tat, preservant aquests pilars, poder tenir la capacitat 
d’arribar a acords... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Bertran Arrué 

...amb d’altres grups d’aquesta cambra, i ens felicitem, 
finalment, que pugui ser aprovada amb el màxim de con
sens possible, perquè és el que permet que aquest enor
me esforç que s’ha fet al llarg de tot aquest temps pugui 
realment ser perdurable i pugui aguantar tantes legisla
tures com sigui de menester, fins que l’ICS desenvolupi 
totes les seves capacitats i totes les seves potencialitats. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula el senyor Lluís Postigo, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer
ra Unida i Alternativa. 

El Sr. Postigo i Garcia 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
bé, primer de tot, jo també, només faltaria, m’afegeixo 
a aquest munt de felicitacions que tots plegats ens hem 
fet pel resultat finalment obtingut amb aquest projecte 
de llei. 

Ens sumem, doncs, i ens adherim als agraïments que 
s’han fet fins al moment als membres del departament 
que avui també ens acompanyen, a la relatora, a la res
ta dels ponents, a la lletrada de la comissió, a l’Anna 
Casas per la seva paciència, immensa paciència que ha 
tingut fins al moment d’ara, en definitiva a tots aquells 
que amb les seves compareixences en el si de la Comis
sió de Salut i amb les seves al·legacions han procurat fer 
aportacions per a la millora del text de la llei. 

Especialment voldria també fer un agraïment –ho faig 
en nom del nostre grup– molt especialment a en Josep 
Molsosa i en Santi Marimon per l’assessorament i pels 
suggeriments que ens han fet en tot moment. I a la Do
lors Comas, també –no la vull oblidar–, per la feina feta 
en la darrera legislatura. 

Bé, des de la seva creació l’any 83, l’ICS s’ha anat adap
tant a les necessitats canviants de la societat, a les neces
sitats dels ciutadans, i l’evolució normativa que la regu
lava ha anat modelant-lo, ha anat reestructurant-lo amb 
l’únic objectiu de millorar la seva eficàcia, de millorar la 
seva eficiència i la qualitat dels serveis per ell prestats. 

Ara aquest projecte de llei converteix l’ICS, ens gestor 
de la Seguretat Social, en ICS empresa pública, cosa 
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que comporta, més que una reforma, una redefinició del 
mateix ICS per tal de convertir-lo en un instrument de 
referència de la política sanitària de la Generalitat. 

Novament la necessitat de respondre adequadament a 
les demandes sanitàries dels ciutadans i de les ciutada
nes justifica la intervenció del legislador. I encara, a dia 
d’avui, hi ha persones que es pregunten si calia aquesta 
nova llei. Nosaltres tenim la certesa, l’absoluta seguretat 
que sí, que aquesta llei calia. 

Tot fa pensar que aquesta llei ha estat la millor manera 
de donar resposta a les noves circumstàncies i al nou 
escenari en què ens trobem, i al qual ja s’ha fet referèn
cia en diverses ocasions: demandes i costos creixents, 
demanda de serveis deguda, en part, a l’augment de 
l’esperança de vida, a l’augment de fluxos migratoris, 
la incorporació de noves tecnologies, etcètera. 

La veritat és que el temps ens dirà si calia o no calia i si 
ho hem fet amb encert. Abans algú posava sobre la taula, 
diguéssim, un cert temor a l’ús que se’n fes d’aquesta 
llei, a la interpretació que se’n faci. Lògicament, podem 
ser temorosos, diguéssim, de la interpretació que final
ment se’n farà, d’aquesta i d’altres lleis, però del que no 
pot quedar cap mena de dubte és de quina és la voluntat 
del legislador, de quina ha estat la nostra voluntat a l’ho
ra d’aprovar aquesta llei. I, per tant, l’ús i la interpretació 
que en faci hauria de ser..., hauria d’anar en consonància 
amb el que nosaltres avui, doncs, estem aprovant. 

No legislar, no aprovar aquesta llei hauria comportat 
deixar-ho tot com estava i ens hauria comportat, ens 
hauria portat un ofegament i un estancament. 

Quins són els fonaments del projectes de llei que avui 
tractem? L’ICS és la columna vertebral del sistema 
sanitari públic. Aquesta és avui en dia una realitat, 
tant en assistència, en docència, com en investigació. 
No entraré en dades que tots a hores d’ara ja coneixeu. 
És el proveïdor de serveis assistencials més important 
de Catalunya i vol desenvolupar una organització sani
tària pública que sigui un referent i un model, més enllà 
–senyor Domingo, més enllà– del fet que no s’especifi
qui d’una manera expressa que serà proveïdor preferent 
principal. Nosaltres, lògicament, també ho haguéssim 
volgut, ens hauria agradat que hi constés, però ha de 
quedar clar que és una realitat que avui en dia ho és 
–i em refereixo a la voluntat del legislador, a la qual 
feia referència abans. La llei no només pretén conso
lidar l’ICS com a pal de paller del sistema sanitari pú
blic, sinó que el pretén consolidar i millorar. I, per tant, 
aquest temor que vostè plantejava aquí, que la interpre
tació de la llei fes que l’ICS deixés de ser el proveïdor 
preferent, aniria en contra de la voluntat, en contra de 
l’esperit que la llei persegueix. 

Què aporta respecte a la situació actual la nova llei, el 
fet que es creï una empresa pública, que l’ICS sigui 
empresa pública? Doncs, la modernització, la millo
ra organitzativa i de gestió; s’aconseguirà simplificar 
i racionalitzar aquesta organització, que la seva gestió 
sigui més àgil, que sigui més eficaç i que tingui un mi
llor funcionament. 

L’ICS com empresa pública comporta un consell d’ad
ministració a qui retre comptes, capacitat d’endeuta

ment, tresoreria pròpia, possibilitat d’ingressar els pa
gaments de tercers, control financer permanent, et
cètera. 

Nosaltres veiem de forma molt positiva que la llei fi
nalment faci possible l’autonomia dels centres i dels 
serveis i una adaptació a la desconcentració i descen
tralització administrativa. Tot això, com abans es deia, 
mantenint, preservant el caràcter unitari de l’ICS. 

Abans el senyor Sancho parlava de la capacitat de lide
ratge de Convergència. En tot cas, em sembla que aquí 
si algú té capacitat de lideratge és el Govern, que ha 
promogut aquesta llei, que l’ha portat, que l’ha presen
tat en aquest Parlament, i els grups que li donen suport. 
No vull d’aquesta manera, lògicament, treure el valor i 
el mèrit que té i la voluntat que tots plegats hem mani
festat i hem demostrat, em sembla, de consens, ni tam
poc vull, voldria, treure les medalles que es pot penjar 
el senyor Sancho i la resta de ponents, diguéssim, per 
les aportacions que tots plegats hem fet a la llei. Ara, 
això sí, voldríem deixar clar que els principals temes, 
els més importants que el projecte de llei quan va tenir 
entrada en aquest Parlament tenia, hem aconseguit man
tenir-los. I en aquest sentit, nosaltres hem volgut tenir 
especial cura pel que fa al manteniment del caràcter 
públic de l’ICS i tancar la porta a una possible..., un 
temor que hi havia d’una possible privatització. Això ha 
quedat demostrat, perquè l’ICS queda totalment integrat 
en l’Administració de la Generalitat, que garanteix la 
seva absoluta dependència del Departament de Salut, i 
podríem fer referència a diferents articles que així ho 
recullen, però que m’estalviaré per una qüestió d’admi
nistració del temps. 

Igualment, un dels temes més importants que nosal
tres..., al nostre criteri, doncs, s’havia de mantenir, era 
la personalitat jurídica única dels seus centres, serveis i 
establiments, tal com ha quedat recollit al text final. 

També hem volgut tenir una especial cura de garantir els 
drets laborals del personal. I, en aquest sentit, també dir 
que pràcticament hem donat resposta, hem donat cabu
da, hem acceptat el que van demanar tots els sindicats 
amb representació a la mesa sectorial de negociació de 
sanitat amb un darrer escrit presentat el 14 de maig. 

Igualment, un altre dels punts que ens semblava, doncs, 
important de mantenir era el fet que constés en l’esperit 
de la llei el que el senyor Domingo referia: que l’ICS 
acabi sent, encara que malgrat no es digui d’una manera 
explícita, el proveïdor preferent. 

Per tot plegat, doncs, nosaltres, doncs, lògicament ens 
hem d’alegrar que el final hagi arribat. Jo també coin
cideixo amb les apreciacions que es feien que de ben 
segur si haguéssim tingut alguns quants dies, algunes 
setmanes i, fins i tot, alguns quants mesos...; un mes, 
com a mínim un mes per acabar de polir el redactat, 
l’hauríem aprofitat de ben segur –l’hauríem aprofitat 
de ben segur. Però, malgrat tot, el nostre grup es mani
festa obertament satisfet pel resultat obtingut, i espera 
que aquest consens que en el dia d’avui, doncs, tots 
hem aconseguit en altres ocasions també el puguem 
aconseguir. 

Res més i moltes gràcies. 
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El president 

Doncs, acabat el debat, cridem a votació. 

(El Sr. Sancho i Serena demana per parlar.) 

Senyor Sancho... 

El Sr. Sancho i Serena 

Gràcies, senyor president. Senzillament per dir que hi 
ha hagut transaccions i, per tant, retirem totes les nos-
tres esmenes. I també demanar votació separada en el 
que fa referència a l’article 15.2, que em sembla que 
l’han demanat els altres grups també. 

Gràcies. 

El president 

Posem a votació, doncs, les esmenes.


En primer lloc votarem l’única esmena que queda viva 

del Grup Mixt.


Comença la votació.


Aquesta esmena ha estat rebutjada per 2 vots a favor i 

120 vots en contra.


Votarem ara l’esmena transaccional que se sustenta so

bre l’esmena número 4, del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, i la 6 i 7, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, que afecta els articles 6 i 7 del 

projecte de llei.


Comença la votació.


Ha estat aprovada per 121 vots a favor.


Votarem seguidament l’esmena transaccional sobre la 

22 i 23, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, que afecta la disposició addicional quarta 

i tercera final.


Comença la votació.


També ha estat aprovada per 122 vots a favor.


Votem seguidament l’esmena transaccional sobre l’esmena 

12, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

la 13, 20 i 21, del Grup Parlamentari de Convergència i 

Unió, que afecta l’article 12.3 del projecte de llei.


Comença la votació.


També ha estat aprovada per 122 vots a favor.


D’acord amb l’article 112.5 del Reglament del Par

lament de Catalunya, votarem seguidament una nova 

esmena, signada per tots els grups parlamentaris, que 

afecta l’article 12.2.


Comença la votació.


També ha estat aprovada per 122 vots a favor.


I en la mateixa línia votaríem una nova esmena, signada 

per tots els grups de la cambra, que afectaria l’article 

7.2, lletra a.


Comença la votació.


També ha estat aprovada per 122 vots a favor.


Votem, seguidament, totes les esmenes tècniques.


Comença la votació. 

També han estat aprovades per 122 vots a favor. 

Seguidament passem a votar el text del dictamen, i en 
primer lloc votarem, de l’article 15.2 del projecte de 
llei, al punt i seguit... (Veus de fons.) «Votem el dicta
men», he dit. Del dictamen comencem votant l’article 
15.2. I de l’article 15.2, al punt i seguit, des de «amb 
caràcter excepcional» fins «que les sol·licitin». Sí? 

Comença la votació. 

Aquest article ha estat rebutjat per 2 vots a favor, 120 
vots en contra. 

Votem ara, separadament, l’article 19.1.a –19, punt 1, 
apartat a. 

Comença la votació. 

Ha estat aprovat per 120 vots a favor i 2 vots en contra. 

Finalment, votem la resta del dictamen. 

Comença la votació. 

El Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Sa
lut ha estat aprovat per 120 vots a favor i 2 abstencions. 

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a 
les quatre. 

la sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia 
i onze minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i tres 
minuts. Presideix el president del Parlament, acompa
nyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assis
tida per la secretària general, el lletrat major, i el lletrat 
Sr. bayona i rocamora. 

al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’In
terior, relacions Institucionals i Participació, d’Economia 
i Finances, de Governació i administracions Públiques, 
de Política territorial i Obres Públiques, la consellera de 
Justícia, els consellers d’Educació, de cultura i Mitjans 
de comunicació, d’agricultura, alimentació i acció rural, 
la consellera de treball, el conseller d’Innovació, univer
sitats i Empresa, la consellera d’acció Social i ciutada
nia, i el conseller de Medi ambient i Habitatge. 

El president 

Es reprèn la sessió. 

Preguntes 

Ho farem amb les preguntes al president de la Gene
ralitat. 

Pregunta al president de la Generali 
tat sobre la situació política (tram. 317
00079/08) 

En nom del Grup Mixt, la primera la formula l’il·lustre 
senyor José Domingo. Té la paraula. 
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El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Molt honorable pre
sidente de la Generalitat, en el pasado Pleno se aprobó 
en este Parlament la Ley de la Agencia Tributaria cata
lana. Al hilo de su aprobación ha habido posturas con
trapuestas; por un lado, algún miembro de su Gobierno 
ha considerado que esta ley iba más allá del Estatuto 
de autonomía de Cataluña y, a su vez, el ministro de 
Economía y Hacienda ha entendido que la norma que le 
vinculaba era la norma que se aprobó en las Cortes Ge
nerales, esto es el Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Nos gustaría conocer su opinión sobre este aspecto y si 
considera que la Administración tributaria catalana ha 
de recaudar todos los tributos de Cataluña y en Cata
luña. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president de la Gene
ralitat. 

El president de la Generalitat (Sr. José Montilla i agui
lera) 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, la meva 
opinió respecte a això, òbviament, és la d’estar d’acord 
amb aquesta llei. La vaig votar també com a membre 
d’aquesta cambra que sóc. Per tant, les interpretacions 
que es puguin fer... Hi ha aquestes, que vostè ha dit que 
han dit aquestes persones, que segurament no és així 
del tot, i n’hi ha moltes altres. I hi ha qui ha interpretat, 
també, com vostè sap, que això pràcticament és un de
licte, aprovar aquesta llei. Suposo que si l’aprovés un 
altre parlament no ho seria tant. 

Per tant, la meva opinió respecte a això és que és una llei 
que el que fa és desenvolupar l’Estatut. En aquest sentit, 
és una llei a més a més feta amb el suport d’una molt 
àmplia majoria d’aquesta cambra, com vostè sap. 

Per cert, en algunes qüestions el que recull és el que diu 
l’Estatut i, fins i tot, el que deia l’Estatut de l’any 79. 

El president 

Senyor diputat, pot repreguntar. 

El Sr. Domingo Domingo 

He de reconocerle una cierta experiencia en el esca
pismo a la hora de contestar preguntas. No le he pre
guntado por la interpretación que hagan otros, le he 
preguntado por la interpretación que hace usted. I la 
interpretación que hace usted me gustaría saberla. La 
pregunta es muy exacta y muy clara: Según su opinión, 
¿esta ley da la facultad a la Generalitat de Cataluña y 
a la Administración tributaria catalana para recaudar 
todos los impuestos de y en Cataluña? La pregunta es 
muy clara. La verdad es que los catalanes y el resto de 
los españoles –porque no le niego la cierta tensión que 
ha generado este debate y esta aprobación de la ley– 
agradeceríamos que se posicionara al respecto. 

Bien es cierto que, desde un punto de vista de la com
petencia tributaria, de la gestión tributaria, algunos he
mos manifestado que esta era una ley absolutamente 

perjudicial para el interés común, pero, en todo caso, 
la opinión que interesa a la sociedad catalana es la suya 
y nos gustaría conocerla. No ha contestado la pregunta, 
molt honorable president. 

Sí que es conveniente –y lo digo a efectos de que quede 
claro, que sería conveniente– que algún grupo parla
mentario, que a lo mejor no ha recurrido otros estatutos 
de autonomía, y es a los que usted se refiere, inter
pusiera el recurso de inconstitucionalidad si considera 
que la ley es inconstitucional. Pero, en todo caso, yo le 
anuncio que por parte nuestra, por parte de Ciutadans, 
llevaremos al Defensor del Pueblo la ley para que exa
mine la misma... (remor de veus) y si procede o no 
la interposición de un recurso d’inconstitucionalidad 
contra la misma. 

Muchas gracias. 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, la meva 
funció no és interpretar les lleis, si de cas és desplegar 
l’Estatut, si de cas és aplicar la llei, aplicar aquesta llei 
de l’Agència Tributària que hem aprovat. 

A vostè, potser..., en fi, suposo que entre altres coses 
diu que jo em pronunciï respecte al contingut. Escolti, 
jo estic d’acord amb el contingut, ja li he dit que vaig 
votar la llei; vostè no, ho comprenc, partim de posicions 
diferents. Per a vostè és pràcticament un pecat que la 
Generalitat pugui recaptar els seus impostos i, d’acord 
amb l’Estat, també, per què no?, els seus. Però, escol
ti, cap novetat. Repassi l’Estatut ja no vigent, del 79, 
que ja preveia aquesta possibilitat. Per tant, no sé 
per què fan vostès tant soroll. Això és una cosa que 
l’Estatut del 79 ja ho preveia. Fixi’s que encara hi ha 
moltes coses per les quals hem d’avançar, desprès de 
molts anys. Per tant, no sé per què li causa a vostè tanta 
sorpresa aquest tema. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat so
bre les tasques de la comissió bilateral 
Generalitat - Estat (tram. 317-00075/08) 

...en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la formula 
l’il·lustre senyor Jaume Bosch. Té la paraula. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Honorable president, «la negociació dels traspassos 
previstos a l’Estatut requereix coneixement, requereix 
molta paciència, requereix energia per banda i banda, i, 
amb tot, som tolerablement optimistes». No són paraules 
meves, són paraules pronunciades en aquest Parlament 
pel llavors conseller d’Economia i Finances, Ramon Tri
as Fargas, just un any després de l’entrada en vigor de 
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l’Estatut del 79. Els que demanaven paciència l’any 80 
no n’han tingut gens en els set mesos efectius durant 
els quals s’han negociat els traspassos del nou Estatut. 
Després d’haver anunciat resultat zero en la reunió de la 
Comissió Bilateral, ahir al vespre intentaven, sense èxit, 
desvirtuar els avenços aconseguits en lloc d’alegrar-se de 
l’aplicació de l’Estatut que varen contribuir a aprovar. 

Alhora, el Partit Popular intenta justificar el seu recurs 
contra articles del nou Estatut, que no ha recorregut en 
altres comunitats, dient que el context és diferent. Tenen 
tota la raó, el context de l’Estatut de Catalunya és que 
és de Catalunya, per això li presenten recurs. 

Ahir la Comissió Bilateral va adoptar acords importants. 
N’hi ha que afecten la cultura, l’educació, la seguretat 
privada, i traspassos destacats com el de la gestió del 
litoral o l’Hospital Clínic. Els que com vostè i jo, presi
dent, hem estat al Govern de la Diputació de Barcelona, 
sabem prou bé els anys que ha costat arribar a l’acord 
sobre l’Hospital Clínic, una instal·lació sanitària d’una 
gran importància per a Catalunya i Barcelona. Però, 
a més, s’han obert les ponències que han de concretar 
els traspassos dels serveis de Rodalies de Renfe i de 
la Inspecció de Treball, dos aspectes que el meu grup 
ha considerat sempre prioritaris. 

L’Estatut ha de comportar millores tangibles per a la 
vida quotidiana de la gent. Ara es comença a percebre 
aquesta realitat. Resta molt per fer. Ningú no ens ha 
regalat res. S’està complint la llei. El nou Estatut ens 
ha permès en set mesos desencallar qüestions pendents 
des de fa vint-i-set anys. El Govern de Catalunya ha de 
continuar treballant i pressionant. L’article 169 de l’Es
tatut inclou també els serveis regionals de Renfe i cal, 
el setembre, acordar el traspàs dels aeroports de Reus, 
Girona i Sabadell. Caldrà seguir amb molta atenció 
els pressupostos de l’any 2008, però expressem avui, 
des d’una actitud vigilant, la nostra satisfacció pels 
avenços assolits. 

Per això, senyor president, voldríem conèixer la seva 
valoració de la reunió d’ahir de la Comissió Bilateral. 

Gràcies. 

El president 

El senyor president té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, certa
ment el Govern fa una valoració positiva, no?, de la 
reunió de la Comissió Bilateral d’ahir, que l’únic que ve 
a demostrar és el que ja hem dit en multitud d’ocasions. 
Des del primer dia, aquest Govern va decidir tirar en
davant el desplegament de l’Estatut amb lleialtat, però 
amb contundència, de forma seriosa i tocant de peus a 
terra, que és el que la gent espera dels seus responsables 
polítics, del seu govern. 

El Govern va dir que l’Estatut es desplegaria i ho està 
fent. No volem fer volar coloms, però anirem avan
çant en la millora de l’autogovern, com ja s’està veient. 
No volem prometre quimeres, però en quatre anys, en 
aquesta legislatura Catalunya avançarà substancialment 
en el seu autogovern. 

Vostè esmentava la importància d’alguns dels traspassos 
obtinguts i de les ponències obertes ahir, i jo vull rea
firmar aquesta importància. No és un tema menor que 
s’hagi acordat el traspàs del Clínic, vostè feia referència 
al coneixement que té d’aquest tema, jo també, i sap 
vostè, i jo, que l’únic que es va aconseguir l’any 2003, 
després de vint-i-tres anys, va ser un conveni entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya, per 
permetre que el Govern de Catalunya entrés al Patronat. 
Bé, avui la circumstància és una altra, no? 

Tampoc és un tema menor l’obertura de la ponència per 
al traspàs de la Inspecció de Treball, que és el primer 
pas cap a un àmbit de relacions laborals català fort, 
segur, de qualitat. 

Són només, podríem dir, dos exemples de la importàn
cia dels resultats de la reunió d’ahir, salut i treball, no?, 
dos exemples de la utilitat social d’aquest Estatut, dos 
exemples que demostren que aquest Estatut serveix i 
servirà per millorar les condicions de vida dels cata
lans i les catalanes. En definitiva, són exemples que 
demostren que amb aquest Estatut, el treball amb rigor 
i el treball amb rigor del Govern i l’esperada lleialtat i 
suport de tothom en aquest terreny la Catalunya social 
i del benestar cada dia estarà més a prop. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat so
bre el fet que des d’alguns departaments 
del Govern es facin informes sobre les po
sicions legítimes de determinades forces 
polítiques (tram. 317-00076/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’excel·lentíssim senyor Josep 
Piqué. 

El Sr. Piqué i Camps 

Moltes gràcies, senyor president. Després d’assistir 
emocionat en aquesta sessió del País de les Meravelles 
d’Alícia, jo el felicito perquè ahir l’únic resultat tangi
ble que crec que hi va haver és que vostès han assumit 
el dèficit d’explotació del Clínic. Enhorabona. 

Ara, dit això, li voldria plantejar un altre tema –perquè 
jo sí que faig les preguntes que estan escrites–, i és el 
següent. Des del seu Govern –i vostè mateix també ho ha 
fet, i l’advocat de l’Estat, seguint instruccions del senyor 
Rodríguez Zapatero– aquests dies porten fent un gran 
esforç, intentant demostrar a través de fal·làcies, inexac
tituds i falsedats que determinats estatuts d’autonomia 
aprovats per les Corts Generals són iguals o són similars. 
I com que això és mentida, jo li voldria dir si a vostè li 
sembla bé que haguem de dedicar recursos públics a 
fixar posicions polítiques per atacar posicions d’altres 
forces polítiques que legítimament les defensen. 

Gràcies, senyor president. 
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El president 

El senyor president té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, si de cas 
el traspàs del Clínic, entre altres coses, el que comporta 
és la dotació, els recursos per al seu funcionament i l’as
sumpció del seu deute. Cosa que vostès, el seu Govern 
no ho va voler assumir en el seu moment; quan ho recla
mava, justament, el Govern de Convergència i Unió. 

Dit això, miri, no hem encarregat cap informe per 
utilitzar-lo contra un altre partit, però sí que, evident
ment, per defensar l’Estatut de Catalunya –per defen
sar l’Estatut de Catalunya–, el que va votar el poble de 
Catalunya. Per tant, no hem fet cap informe amb relació 
al posicionament, als posicionaments polítics de cap 
partit; d’això pot estar vostè ben segur. 

El president 

Senyor Piqué, té la paraula. 

El Sr. Piqué i Camps 

Sí, senyor president. A veure, jo l’he sentit a vostè i he 
sentit el conseller Saura dient que volien demostrar les 
incongruències del Partit Popular, i, si això no és fixar
se en les posicions d’una altra força política, m’ho vé
nen a explicar. I, en qualsevol cas, no té res a veure amb 
la defensa de l’Estatut. Això és una altra cosa, i sempre 
hem dit que això està en mans del Tribunal Constitucio
nal. (Remor de veus.) 

Vostès tenen un document. Jo li dic una altra cosa: jo tam
bé tinc un altre document, que ja li anticipo aquí pública
ment que li faré arribar a través dels serveis de la cambra 
i que faré arribar a tots els grups parlamentaris i a tots els 
mitjans de comunicació, en el qual, des del nostre punt de 
vista, es demostra que no té res a veure ni l’esperit ni la lle
tra de l’Estatut d’Andalusia amb l’Estatut de Catalunya. 

Però sé molt bé (veus de fons), sé molt bé, senyor presi
dent, que el paper ho aguanta tot –això ja fa molts anys 
que tots ho tenim après– i que, per tant, uns documents 
poden dir una cosa i uns altres documents en poden dir 
una altra. Doncs, miri, hi ha una cosa molt senzilla per 
saber on està la veritat, que és debatre-ho cara a cara. I li 
ofereixo dues possibilitats, perquè vostès es refereixen 
a la posició del PP, i, per tant, no busquin especial pro
tagonisme de qui ara els parla, sinó que vostès ataquen 
la posició del Partit Popular. 

Miri, vostès tenen una certa influència sobre TV3, crec 
–ho hem vist aquest cap de setmana, crec–, i, per tant, 
doncs, miri, per què no fem un debat a TV3 amb la gent 
que vostè vulgui –i jo estaré encantat d’assistir-hi–, per 
discutir qui té raó sobre totes aquestes coses? I si no els 
agrada el format de TV3, encara en tenim un de més 
democràtic, que és aquesta cambra. Aquesta cambra 
pot fer debats específics, pot fer debats extraordina
ris, pot fer debats monogràfics sobre coses que interes
sen al país. Jo crec que desmuntar, des del nostre punt 
de vista, fal·làcies i mentides és una cosa que interessa 
al país. 

Li dono les dues possibilitats. Jo estic segur que de la 
seva sensibilitat democràtica en sabrà escollir una de 
les dues. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

El senyor president té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Bé, gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, jo 
no sé, d’aquest informe a què vostè fa referència, qui 
és l’autor. Si de cas, sí que hi ha un informe de l’Advo
cacia General de l’Estat, que vostè coneix per la seva 
solvència, entre d’altres coses; opinions al marge, que, 
evidentment, tothom pot tenir també. Aquest informe 
també posa en relleu aquestes coincidències. Els di
aris, els mitjans de comunicació, han posat en relleu 
aquestes coincidències, tothom que sap llegir, i li lliu
raré aquest informe per poder comprovar, entre d’altres 
coses, aquestes coincidències. Aquestes coincidències 
que, entre altres coses, han comportat, doncs, això: que 
vostès hagin fet un recurs contra l’Estatut de Catalunya, 
i una gran part dels articles, més del 50 per cent dels 
articles de l’Estatut d’autonomia d’Andalusia, més del 
50 per cent, són calcats de l’Estatut de Catalunya, i no 
han estat recorreguts per vostès. 

Però ja sabem que vostès sí que estan utilitzant el Tri
bunal Constitucional com un instrument polític. Ahir, 
precisament, el Tribunal..., o abans-d’ahir, el Tribunal 
Constitucional recordava l’extravagància –i l’adjectiu 
no és meu, és del Tribunal Constitucional–, respecte a 
un dels recursos que vostès han formulat. Els que que
den en evidència, senyor Piqué, són vostès. 

Per cert, jo no sé si vostè té mà a TV3. Jo no, li ho puc 
assegurar. (Rialles.) 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre els darrers esdeveniments polítics 
(tram. 317-00074/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Joan Ri
dao. 

El Sr. Ridao i Martín 

Gràcies, senyor president. Nosaltres, com vostè, senyor 
president, fem una valoració positiva, però sense triom
falismes, de la reunió d’ahir de la comissió bilateral. 
Com diria aquell, si tot fos perfecte, res no ho sembla
ria. Però, en qualsevol cas, el que comença és el des
glaç, encara que ho faci a poc a poc, no? 

I curiosament –o no tan curiosament– aquest desglaç 
comença en aquelles qüestions en què hi ha un com
promís personal de Zapatero, molt necessitat, com se 
sap, de recuperar a marxes forçades la seva credibilitat. 
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Dic això perquè el més rellevant de la reunió d’ahir ha 
estat l’encarrilament del traspàs de rodalies, després de 
l’anunci providencial que va fer en el debat de política 
general de la setmana passada. De fet, hi ha qui diu a 
hores d’ara que per anar bé hi hauria d’haver un debat 
de política general cada mes, no? 

Bé, en qualsevol cas, el que volem dir és que no podem 
estar esperant, a cada debat de política general, amagats 
sota la taula per veure quines molles cauen, perquè, 
tractant-se del Govern espanyol i del senyor Zapatero, 
vostè ja sap que nosaltres hem perdut la fe del carboner, 
és a dir, la fe senzilla dels homes simples de cor. El que 
volem, com vostè molt bé diu en alguna ocasió, són fets 
i no paraules, no? 

Bé, però, en qualsevol cas, són cinc traspassos tancats, 
tangibles, sobre deu ponències. Un de molt destacat, 
com vostè ha dit, el del Clínic, que era un dels litigis 
més antics coneguts per tots els governs en democràcia, 
que ens permet controlar un centre de gran prestigi as
sistencial, biomèdic, científic. I també l’obertura, com 
deia, de la ponència sobre el traspàs ferroviari, que, 
amb data de caducitat primer de gener, ens permetrà 
saber què es transfereix, com i amb quins recursos. Per 
tant, difícilment es pot parlar d’indolència, de claudi
cació, de paràlisi, sobretot si tenim en compte que en 
el mateix període de l’any 1980 es van formalitzar nou 
traspassos, dels quals quatre ja havien estat tancats per 
la Generalitat provisional. 

Finalment, ja que parlem de desglaç, vostè ja sap que 
hi ha dos casquets polars que nosaltres hem de mirar de 
desfer: un són els traspassos, i l’altre, les inversions. El 
nou Estatut –ho recordo– es va dir que havia d’aportar 
a Catalunya un autèntic mannà en forma d’inversions 
de l’Estat durant set anys, talment com si fossin els 
set anys de vaques grasses de què parla l’Antic Tes
tament. Voldríem saber com està la qüestió, particular
ment després dels espeternecs, per dir-ho així, més que 
justificats del seu conseller d’Economia, ara fa algunes 
setmanes. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president de la Gene
ralitat. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, comparteixo 
el que crec que és la valoració positiva que vostè fa de 
la reunió de la comissió bilateral celebrada ahir. I també 
comparteixo –i li ho vull dir– la calma i la moderació, 
no?, amb què hem de rebre aquests resultats, també; 
moderació i calma, no? Sap que aquest és un govern 
que no busca grans titulars, ni tan sols en els èxits. 
El que busca en aquesta negociació són resultats po
sitius per a Catalunya i els seus ciutadans, i aquests 
resultats s’han obtingut, en part. I, tot i que resta molta 
feina per fer i que ja hem advertit des del principi de la 
legislatura, com vostè sap, que un estatut no es desplega 
en quatre anys, considerem que el ritme de treball és 
positiu; millorable sempre, però positiu. 

Vostè parlava del ritme de treball en el desplegament 
durant altres temps. No critico l’actitud del passat, però 
sí que critico l’actitud present de qui va viure –algunes 
persones, no? – en persona les dificultats d’un desple
gament i avui, amb l’interès de desgastar el Govern, 
han decidit criticar tot el procés sense excepció, no? 
Aquesta és una mala estratègia, convindrà vostè amb 
mi, per al país. 

Com deia en una resposta anterior, traspassos com el del 
Clínic o l’obertura de la ponència, com la d’Inspecció 
de Treball, són molt importants. I també ho és..., i hem 
parlat en altres ocasions, en aquesta sessió de control, 
tot just abans, del debat a què vostè feia referència a 
Madrid. Jo vaig anunciar aquí que s’obriria la ponència 
de rodalies, en aquesta reunió. Bé, doncs, aquesta ve
gada s’ha obert la ponència que permetrà el traspàs de 
la titularitat del servei de rodalies, a principis de l’any 
2008, a la Generalitat de Catalunya. 

I després de l’estiu començarem a negociar la desclas
sificació dels aeroports de Reus i Girona i Sabadell; 
el consorci per a la gestió del Prat, amb una posició 
determinant de la Generalitat, i no pararem fins acon
seguir-ho, no? Catalunya ho necessita i el Govern no 
descansarà. 

Totes elles són, crec, dades que donen esperança, no?, 
i que demostren que podem resoldre problemes quoti
dians dels ciutadans en aquest procés i enfortir l’auto
govern. Queda molt a fer, molt per fer, i estem tot just 
començant un procés que –ho reitero, i vostè ho sap– 
durarà més d’una legislatura. El Govern farà complir 
l’Estatut, també, com vostè deia, en allò que disposa 
amb relació a les inversions de l’Estat a Catalunya... 

El president 

Senyor president... 

El president de la Generalitat 

...no ho dubti. Ja ho estem negociant. 

Moltes gràcies. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre el desplegament de l’Estatut (tram. 
317-00078/08) 

...la formula el senyor David Pérez, en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Gràcies, senyor president. Molt honorable president de 
la Generalitat, estem en ple procés de desplegament 
de l’Estatut, i per nosaltres el més important és precisa
ment, això, és que ara estem desenvolupant el nou Es
tatut. El seu Govern i vostè han de continuar amb aques
ta feina rigorosa, contundent, però a la vegada discreta, 
fugint, efectivament, dels grans titulars de premsa i fent 
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allò que el país necessita, que són més recursos, més 
autogovern i una relació d’enteniment i col·laboració 
amb el Govern d’Espanya. 

A hores d’ara, és difícil qüestionar que el desplega
ment s’està fent de manera correcta i diligent. En set 
mesos de govern s’han aprovat en aquest Parlament les 
lleis de desenvolupament estatutari –per cert, també, 
amb el vot favorable del principal partit de l’oposició. 
Al Congrés dels Diputats s’ha aprovat ja una reforma 
d’una llei orgànica, entre d’altres coses, per encabir-hi 
uns preceptes de l’Estatut. Hem tingut un debat al Con
grés dels Diputats en què es va produir un fet històric, 
que és la voluntat per part del Govern de desplegar el 
nostre Estatut i, sobretot, la voluntat de mantenir un es
forç inversor molt important. I també hem fet un debat 
monogràfic en aquest Parlament de Catalunya sobre el 
desplegament estatutari. A més, estan funcionant les 
diferents comissions bilaterals, presidides pel conseller 
Saura i la nova ministra Elena Salgado, amb traspassos 
de competències que ja són una realitat. 

Per alguns, tot això és decebedor, sobretot per aquells 
que no volen aquest Estatut ni cap d’altre. També és 
decebedor per aquells que veuen que tot això ho fa el 
seu Govern, perquè li toca al seu Govern, li toca a vostè, 
liderar aquest projecte. I vostè ha d’entendre que això 
generi estats d’ànim diferents: des de la impaciència 
d’aquells que veuen sempre l’ampolla mig buida, a la 
malfiança dels que no voldrien ampolla, o inclús, de 
vegades, l’enveja dels que no van poder fer durant molts 
anys allò que vostè fa ara. 

Ens agradaria conèixer la seva valoració d’aquest pro
cés, i també de la comissió bilateral celebrada ahir. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula el senyor president. 

El president de la Generalitat 

Senyor president, senyor diputat, ja he parlat molt de 
la valoració que fa el Govern de la comissió bilateral 
celebrada ahir, i no voldria reiterar-me més. El resum 
jo crec que és clar, no?: feina feta. Això sí, els resultats 
d’ahir són només un punt i seguit en el procés. 

Segur que hi ha qui no està satisfet, però els fets parlen 
per ells mateixos: cinc traspassos –l’Hospital Clínic, 
l’ordenació i gestió del litoral, l’ISBN, la seguretat pri
vada, la declaració d’utilitat pública de les associacions 
i fundacions–, noves ponències en temes tan impor
tants com la titularitat del servei de rodalies de Renfe 
o la Inspecció de Treball, o el traspàs de la Inspecció 
d’Embarcacions i Seguretat Marítima. I tot això, a més, 
amb un seguit d’acords en el marc de les comissions 
obertes: l’aprovació de la Llei de l’Agència Tributària, 
la modificació ja d’una llei orgànica també a les Corts 
Generals... Per tant, traspassos, feina feta, avenços en 
els temes ja oberts en ponència i obertura de noves po
nències; nous reptes per al futur. 

No em sentirà mai dir que amb això n’hi ha prou, per
què volem més, evidentment, no? Volem desplegar la 
totalitat de l’Estatut. I tampoc, senyor diputat, m’ho 

sentirà, perquè no seria responsable dir que en quatre 
anys tot l’Estatut estarà desplegat. Aquestes afirmacions 
no se les pot permetre qui vol respondre davant dels 
ciutadans pels seus compromisos. 

Un dia, davant aquesta cambra vaig dir que no seria el 
primer en promeses, però sí que compliria tots els meus 
compromisos, i així serà. Catalunya, dintre de quatre 
anys, tindrà més autogovern, més autogovern que mai, 
i aquest autogovern estarà al servei dels ciutadans i ciu
tadanes del nostre país. I per aconseguir-lo treballarem 
dia i nit, estic segur que amb el suport de la majoria 
d’aquesta cambra. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre els darrers esdeveniments polítics 
(tram. 317-00077/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, l’honorable senyor Artur Mas. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la 
Generalitat, en primer lloc, el voldria felicitar, perquè 
quan s’escolten algunes opinions en aquesta cambra 
sembla que la Generalitat de Catalunya hagi començat 
a existir quan vostè va arribar. Per tant, moltes felici
tats. (Remor de veus.) Curiosa i objectiva interpretació 
de la història. 

I, dit això, deixi’m canviar completament d’escenari 
per fer-li una pregunta –de fet, no té relació directa amb 
això de què hem estat parlant, no? En el debat de polí
tica general, una de les notícies, diguem-ne, llampants, 
una de les notícies grans que va sortir va ser aquest 
compromís del Govern espanyol de donar –diguem-ho 
així– 2.500 euros per cada fill que neixi a partir, sembla, 
del mes de juliol d’enguany. Recordo que mesures simi
lars i fins i tot més aprofundides –perquè no eren d’una 
sola vegada– les havia proposades Convergència i Unió 
en el seu programa ara fa pocs mesos. I recordo que en 
aquell moment aquestes propostes van ser titllades per 
vostès mateixos de poc progressistes. 

Ara que han passat uns dies des d’aquella promesa, 
m’agradaria saber –i com que afecta moltes famílies 
catalanes– quina és la valoració que en fa el president 
de la Generalitat. 

El president 

El president de la Generalitat té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Senyor president... Senyor diputat, evidentment que la 
Generalitat, afortunadament, té molts anys d’existèn
cia, i molts anys per davant. I, per tant, segur... (Veus 
de fons.) Molts anys per davant, senyor diputat. Vostès 
pensen que si vostès no governen, s’acaba el país, però 
afortunadament no és aquesta la percepció de la majoria 
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dels ciutadans. (Remor de veus i alguns aplaudiments.) 
Vostès es pensen que el país és seu, que els que som 
aquí som uns usurpadors; això és el que pensen vostès. 
Vostè s’ha delatat, i delata el que pensen alguns de vos
tès. «Alguns de vostès», dic, no tots, perquè també sé 
que hi ha persones que no pensen això. 

I per tant, miri, estem avançant, senyor Mas, i també 
estem avançant gràcies a vostè. Avui feia un repàs. És 
pràcticament, avui i demà, l’últim Ple abans d’estiu. Les 
lleis que hem aprovat, deu lleis; si exceptuem mesu
res fiscals i pressupostos, vuit. Aquestes lleis s’han 
aprovat amb el suport dels partits que donen suport al 
Govern i amb el seu suport. I li ho vull agrair. Vol dir 
que vostès han fet un esforç, però també m’haurà de 
reconèixer que nosaltres també, que la mà estesa no era 
pura i simplement una cosa per dir al debat d’investidu
ra, convindrà amb mi. 

Dit això, la mesura anunciada pel president del Govern 
Rodríguez Zapatero, que encara no sé com s’instru
mentarà, no ho sé –no sé si vostè ho sap, jo no–, a mi 
em sembla molt positiva, perquè jo crec que les políti
ques de suport a les famílies són polítiques que qualse
vol govern progressista les ha de valorar positivament. 
I em considero president de Catalunya però des d’unes 
posicions progressistes, com vostè sap. 

El president 

Senyor Mas, pot repreguntar. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Lamento el to de la seva res-
posta a un altre diputat. Qui li formula preguntes sóc jo, 
i per tant... (Veus de fons.) 

El president 

Senyors diputats, senyores diputades... (Pausa.) Senyor 
Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 

No, escolti’m, demano una mica de temps en aquest 
sentit, no? Nosaltres no hem provocat cap conflicte. Jo 
he... 

El president 

Senyor Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 

Perdoni, senyor president... 

El president 

No li corre el temps. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Com? 

El president 

Que no li està corrent el temps. 

El Sr. Mas i Gavarró 

No, simplement volia dir una cosa. Escolti, jo des 
d’aquest mateix escó sento molts comentaris aquí, i no 
em dedico a replicar-los. Només demano això. 

El president 

Senyor Mas, concretem la pregunta. 

El Sr. Mas i Gavarró 

La pregunta la hi faig jo, la valoració la faig jo com a 
president del Grup de Convergència i Unió. M’agrada
ria que la resposta me la donés a mi i que no s’encarés 
amb altres diputats del nostre grup, perquè em sembla 
que no li pertoca com a president de la Generalitat. 

Dit això, escolti’m, jo li agraeixo el to de la segona 
resposta. També vostè s’ha delatat. Nosaltres no consi
derem a ningú un usurpador, perquè si ho considerés
sim així, per què hem de fer l’esforç d’arribar a acords 
amb vostès aleshores? No ho diu vostè mateix, que 
hem arribat a acords importants amb l’Agència Tributà
ria, avui mateix amb la Llei de l’ICS? Escolti’m, si els 
consideréssim uns usurpadors i no tinguéssim cap vo
cació de servei al nostre país perquè estem a l’oposició, 
no arribaríem a aquests acords. 

Part final de la meva resposta: simplement per dir-li que 
vostès van criticar duríssimament les nostres propostes 
de suport a la família, en la mateixa línia que ara les 
aplaudeixen. Celebro que hagin canviat d’opinió. No
més els demano una cosa: que el Govern de Catalunya 
s’avanci en aquestes polítiques socials i familiars en el 
que fa al Govern espanyol. Que no siguin ells que portin 
la iniciativa. Que siguem nosaltres. Perquè Catalunya 
durant molts anys, amb la Generalitat existent i amb al-
tres governs, s’havia caracteritzat per fer polítiques so
cials capdavanteres, i ara resulta que les capdavanteres, 
com vostè mateix acaba de dir, les fan els altres. I aquí, 
en aquest sentit, crec que hi tenim –i no és una crítica 
dura, no ho interpreti així– una certa immobilització. 

Per tant, només demano una cosa... 

El president 

Senyor Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 

...que no ens passin la mà per la cara en aquelles polí
tiques socials que no són ni de dretes ni d’esquerres sinó 
que són de país en majúscules. 

El president 

Senyor president. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, jo no 
l’acusaré a vostè de dir que aquest govern és un govern 
d’usurpadors. Vostè mai ho ha dit. Però li podria citar 
persones que sí que ho han dit. I després, si vol, li do
naré públicament qui ho ha fet del seu partit. 
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Dit això, l’important és posar en valor les coses que ens 
uneixen i no les que ens separen. Perquè crec que és això 
el que espera la gent de nosaltres. I en aquest sentit, he 
volgut fer aquest reconeixement. Un reconeixement, que 
vostè em permetrà també, que el Govern i els grups que 
donen suport al Govern alguna cosa hi tenen a veure, amb 
aquesta predisposició a sumar i no a restar, perquè és la 
predisposició que té i tindrà aquest Govern, ara, en aquest 
període de sessions i en els propers períodes de sessions, 
davant dels reptes que hem d’afrontar. 

Dit això, i respecte a les polítiques de suport a les fa
mílies... 

El president 

Senyor president, se li ha acabat el temps. 

El president de la Generalitat 

Tindrem ocasió de continuar debatent. 

El president 

La següent pregunta, en aquest cas, al Govern... 

Pregunta al Govern sobre les mesures de 
suport a l’associacionisme i el voluntariat 
(tram. 310-00103/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, l’il·lustre senyor Josep Lluís Cleries. 

El Sr. Cleries i Gonzàlez 

Gràcies, president. Catalunya té una llarga tradició d’as
sociacionisme i voluntariat. En aquest Govern tripartit 
la promoció de l’associacionisme i el voluntariat depèn 
de Governació i Administracions Públiques. És a dir, la 
promoció del tercer sector, de les entitats d’iniciativa 
social no governamentals, depèn de Governació. No 
ho entén ningú, però els equilibris partidistes dins d’Es
querra Republicana han portat a aquesta situació. 

Des del Govern de la Generalitat, amb el suport de fede
racions i entitats es va crear Xarxanet, com a plataforma 
tecnològica a internet. Com a portal d’entrada al món 
de l’associacionisme i el voluntariat. 

Conseller, ha intentat entrar-hi, darrerament? Sap en 
quina situació es troba aquest portal de promoció de 
l’associacionisme i el voluntariat? 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller de Governació i Ad
ministracions Públiques, senyor Joan Puigcercós. 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques (Sr. Joan Puigcercós i boixassa) 

Gràcies, senyor president. Vostè em pregunta pel pla..., 
em pregunta pel que són les mesures de suport de l’as
sociacionisme i el voluntariat. Les nostres propostes les 
saben perfectament, les vam explicar en el Pla depar
tamental, i evidentment també quan vam presentar els 
pressupostos. I li diré una cosa més: a mi em sembla que 

qualsevol departament de la Generalitat és del Govern, 
és governamental. Això de dir que Governació és gover
namental i altres possibles departaments no ho són, em 
sembla un poc sentit institucional de la Generalitat. 

El president 

Senyor Cleries, té la paraula. 

El Sr. Cleries i Gonzàlez 

Moltes gràcies, president. Senyor conseller, no em con
testa. Xarxanet fa molts dies que no és accessible. Aquest 
portal està tancat per la deixadesa del Govern, que ha 
estat incapaç de renovar aquest domini d’internet. La 
seva inoperància ha deixat inoperant aquesta platafor
ma. Considera que està actuant bé el seu departament 
governamental del Govern? Aquesta és la seva manera 
de promoure la societat civil organitzada? Aquesta és 
la importància que dóna a aquest portal associatiu i de 
voluntariat? No deu ser que no hi creuen en tot això, 
potser? 

Voler gestionar la promoció del civisme, el voluntariat, 
l’associacionisme, ens imaginàvem que era per fer-ho 
millor, però veiem que és per fer-ho molt pitjor. Es nota 
un desinterès del seu departament per aquests temes. 
Són temes menors. No només està desconnectada Xar
xanet, és la desconnexió i la falta de sentit en el seu 
departament, d’una secretaria d’acció ciutadana. 

Tenen una xarxa d’oficines –una setantena– que no re
ben informació, que no saben què han de dir, que no 
reben instruccions, que no tenen directrius. I vostè sap 
molt bé que aquestes oficines eren d’orientació, d’infor
mació i d’atenció. Ara s’han convertit en un registre. 

Van suprimir l’Institut Català del Voluntariat, i avui el 
seu director de serveis comunitaris diu que s’ha de crea 
un nou Incavol. 

Vostè vol transformar una xarxa creada al servei de les 
persones i les entitats en un servei partidista i amb fi
nalitats de clientelisme polític. El que necessita l’asso
ciacionisme i el voluntariat és aplicar els valors que els 
caracteritzen, dedicar-s’hi en cos i ànima, sense esperar 
res a canvi. No veiem aquests valors i actituds en el seu 
departament. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable con
seller. 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

Gràcies, senyor president. Miri, senyor Cleries, la feina 
que estem fent..., i de crear el portal Xarxanet, evident
ment, està en fase de reconstrucció –estem millorant les 
seves dotacions–, però jo li vull fer un aclariment: jo no 
vull parlar del passat –no vull parlar del passat–, perquè 
si hem de parlar de model clientelista..., en parlarem. 
No crec que sigui el cas. 

El que estem fent –i vostè parli amb les entitats i veurà 
el que li diran– és un pla nacional –l’estem treballant–, 
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i estem treballant amb dos objectius. U, que les entitats 
d’aquest país, les associacions i les entitats de voluntariat 
tinguin un programa patrimonial; que no hagin de patir 
per les seves instal·lacions. I aquest és un dels programes 
que estem treballant conjuntament amb les grans entitats 
d’aquest país; amb les grans i amb les petites. I estem fent 
una altra cosa, que és que les entitats no hagin de viure 
amb l’ai al cor a veure qui em dóna la subvenció i amb 
quines condicions. Per això estan fent programes pluria
nuals, i estem fent un marc on realment les entitats puguin 
treballar. I per això ho estem fent amb tot el tercer sector, 
ho estem fent amb totes les entitats de voluntariat. 

I una altra cosa li vull dir: evidentment, estem treballant 
en la creació d’una agència del voluntariat. Hi ha més de 
600.000 voluntaris a Catalunya, i el que volem és que tin
guin unes bones instal·lacions, que tinguin bon servei de 
formació, que tinguin un punt de trobada on treballar. 

I el que em diu vostè de Xarxanet no pateixi que hi 
treballarem, ho arreglarem i.... Vostè fa la seva feina, 
senyor diputat, que és fer d’oposició, fiscalitzar, i el fe
licito per la seva feina, però vostè una cosa no pot dir: 
en cap moment pot dir que hi ha hagut voluntat clien
telar, perquè no és la veritat. Parli amb les entitats i li 
ho diran. La voluntat clientelar era una altra cosa, que 
vostè, senyor Cleries, coneix perfectament. I si vostè ho 
va fer d’una manera, no pensi que tots ho han de fer de 
la mateixa manera que ho va fer vostè. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre el model d’or
ganització i les funcions dels guardes de 
reserva de caça (tram. 310-00104/08) 

...en nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, la formula l’honorable senyor Ramon Espada
ler... (Veus de fons.) No? Doncs el senyor López té la 
paraula. 

El Sr. López i Pla 

Conseller, el 22 de maig es publica al Diari Oficial de la 
Generalitat una resolució que d’alguna manera encara 
el procés de funcionarització de la plantilla de seixan
ta persones que avui fan de guardes a les set reserves 
nacionals de caça que hi ha a Catalunya. El 23 de juny, 
set ajuntaments del Pallars Sobirà, també l’Ajuntament 
de Valls de Valira, a l’Alt Urgell, han presentat sengles 
recursos de reposició, recolzats per les seves EMD. 
I que hi han donat suport, a posteriori, els ajuntaments 
de vall de Boí, a l’Alta Ribagorça –són quatre ajunta
ments que tenen terrenys a la reserva de Boumort–, i 
fa pocs dies, els ajuntaments corresponents a la reserva 
de Cadí-Moixeró a les comarques de l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Berguedà. 

En el text dels recursos els ajuntaments afirmen que 
«traspassar els actuals guardes a la reserva al cos d’agents 
rurals deteriorarà irreversiblement la gestió d’aquests es
pais, les reserves nacionals, que avui gaudeixen d’un 
gran prestigi entre les societats d’estudi del patrimoni 

natural d’arreu. Com ho testimonien diverses revistes 
angleses especialitzades en patrimoni natural, gaudei
xen d’una gestió cinegètica, amb uns guiatges de gran 
professionalitat, generen recursos per a les corporacions 
municipals i els ajuntaments dels territoris.». 

Bé, els ajuntaments es queixen també de la manca de 
consens i de diàleg. Atès l’evident descontent del per
sonal, atesa la situació actual de desacord dels ajunta
ments amb la proposta de funcionarització, i atenent 
que la major part d’aquests municipis que han mostrat 
el desacord amb aquesta funcionarització configuren la 
major part dels parcs naturals de Catalunya i també del 
parc nacional d’Aigüestortes, li pregunto, conseller, si 
s’ha plantejat de paralitzar aquest procés de funciona
rització dels guardes de les reserves nacionals de caça 
de Catalunya? 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller de Medi Ambient i 
Habitatge, senyor Francesc Baltasar. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge (Sr. Fran
cesc baltasar i albesa) 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com vostès 
saben, els guardes de reserva de fauna són un col·lectiu 
de personal laboral que, juntament amb la gestió i funci
onament de les reserves nacionals de caça, van ser tras
passats de l’Estat a la Generalitat de Catalunya l’any 82. 
La seva existència es remunta, per tant, a final dels anys 
seixanta i començament dels setanta, amb la creació de 
les primeres reserves nacionals de caça i parcs nacionals, 
així com l’entrada en vigor de la llei estatal de caça. 

Les seves funcions són: dur a terme censos i inventaris 
de fauna salvatge, control selectiu d’animals, acom
panyament i assessorament a caçadors, programes de 
recuperació i repoblació de fauna, i col·laboració en la 
gestió i millora dels espais i la seva vigilància. 

Actualment Catalunya té declarades set reserves, amb 
una superfície total de més de 225.000 hectàrees. 
D’altra banda, tenim també la Llei 17/2003, del Cos 
d’Agents Rurals, que defineix, a l’article cinquè, com 
una de les seves funcions: la vigilància, la inspecció i la 
col·laboració en la gestió, entre d’altres, de les reserves 
de caça i pesca i qualsevol altre espai natural, amb me-
sures de preservació de la flora i la fauna protegides, i 
també la lluita contra les pràctiques furtives i dels recur
sos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits. 

Per tant, es tractava en aquests moments d’intentar fer 
concernir dos sectors que podien tenir una col·lisió en 
un mateix. Per tant, en aquest sentit hem optat per anar 
a tot un procés..., evidentment, amb el consens dels re
presentants sindicals dels dos col·lectius, per fer una 
funcionarització del cos de reserva, i la seva integració 
en el cos d’agents rurals. En el cas d’aquells que, per 
les condicions pròpies i específiques, no poguessin ser 
funcionaritzats, evidentment seguirien amb la condició 
de caràcter evidentment laboral, depenent igualment, 
orgànica i funcionalment, del Cos d’Agents Rurals. 

Entenem que en aquests moments la suma i la vertebra
ció d’aquests dos col·lectius justament el que possibili-
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taran és una millora de la qualitat del servei, que ha de 
presidir com a element fonamental una de les qüestions 
tan bàsiques com són els parcs naturals. 

El president 

Senyor Agustí López, pot repreguntar. 

El Sr. López i Pla 

Miri, senyor conseller, entenem que vostès han començat 
la casa pel taulat. Fa tres anys, jo diria que gairebé qua
tre, que es va aprovar la Llei del Cos d’Agents Rurals, 
i el reglament que ha de reglamentar aquesta llei fa dos 
anys que es barallen per publicar-ho. Entenc que primer 
han de fer el reglament; en aquest reglament organitzar 
un subcòs o una àrea específica de gestió de les reserves 
nacionals de caça, i llavors, entrar els treballadors de 
les reserves nacionals de caça al Cos d’Agents Rurals. 
Aquesta és la feina ben feta, i per tot això li demano que 
paralitzi la resolució de maig d’enguany... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. López i Pla 

...i alhora que anul·li els exàmens que s’han de realitzar 
d’aquestes persones... 

El president 

Senyor diputat, ha acabat el temps. 

El Sr. López i Pla 

...el proper dia 25. 

Gràcies. 

El president 

Senyor conseller. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

President... Senyor diputat, com és evident, no puc accedir 
a la seva petició, però sí que li ofereixo que ens trobem, 
que en parlem. Jo li explicaré, i li ho explicaré motiva
dament, el que estem fent, i a més li donaré a conèixer, 
evidentment, el projecte de reglament del Cos d’Agents 
Rurals, que en aquests moments està en tràmit d’aprovació 
en el mateix Govern. 

Moltes gràcies. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre el pas a nivell 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Igualada (anoia) (tram. 310-00099/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, la il·lustre senyora Marina 
Llansana. 

La Sra. Llansana Rosich 

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, ja des de 
fa molts anys el Govern ha treballat per modernitzar i per 
adaptar els Ferrocarrils de la Generalitat als nous temps. 
S’ha fet un esforç molt important per millorar els combois, 
per millorar les infraestructures, les freqüències d’hora
ris i la integració de les estacions i les vies als nuclis ur
bans. En tot aquest procés de millora, que reconeixem, la 
comarca de l’Anoia n’ha quedat una mica al marge. 

Actualment, com vostè sap, en el trajecte Igualada - 
Barcelona, en el seu pas per l’Anoia, hi ha passos a nivell 
amb barreres a tres municipis: a Vallbona, Masquefa i 
Igualada. I segur que coincidirà amb nosaltres, honora
ble conseller, que ja no en queden, per sort, de ciutats de 
més de trenta mil habitants, com Igualada, amb passos a 
nivell amb barreres en ple centre de la ciutat, que inter
rompen la circulació d’una de les vies més transitades 
de la ciutat. 

Aquesta situació s’ha convertit en un problema greu, 
especialment per a Igualada i Vilanova del Camí, que 
són les dues ciutats més afectades. En primer lloc, pel 
caos circulatori i els embussos que provoca la baixada 
de les barreres en hora punta, i més ara que des del Go
vern hi ha la voluntat d’ampliar-ne aviat la freqüència 
horària i reconvertir el servei en un metro comarcal. Es 
calcula, a grans trets, que les barreres pujaran i baixaran 
sis cops cada hora, i això vol dir tenir la via tallada un 
total de vint-i-cinc minuts per hora en un carrer on cada 
dia circulen deu mil cotxes. 

No només és un problema circulatori, sinó també un 
perill per als vianants. Just al costat de la via –vostè ho 
coneix prou bé– hi ha una escola de primària, i tots els 
alumnes, per tant, han de creuar la via quatre vegades 
cada dia. Això ha provocat diversos accidents, l’últim 
dels quals va ser a principis d’any, en què un nen va ser 
atropellat per un tren, tot i que afortunadament, per sort, 
va poder salvar la vida. 

Sabem que vostès hi estan treballant, que ja tenien molt 
avançat un projecte per al soterrament. De fet, prova 
d’això és que en aquest mateix Parlament fa poques 
setmanes vam aprovar en els pressupostos del 2007 una 
partida pressupostària, ja, per al soterrament de la via, 
tot i que amb una quantitat simbòlica. 

En definitiva, conseller, es tracta d’una necessitat his
tòrica, d’una anomalia que volem corregir, i per això 
li volíem demanar com el Govern de la Generalitat té 
previst fer aquest soterrament de la via, com farà front a 
la posada en marxa del metro comarcal i quin calendari 
té per a l’execució d’aquesta obra. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal, con
seller de Política Territorial i Obres Públiques. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
(Sr. Joaquim Nadal i Farreras) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, felicitats, i 
li agraeixo la pregunta... (Rialles i remor de veus.) 
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El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques 

Senyora diputada, comparteixo amb vostè la preocupació 
per l’existència del pas a nivell d’Igualada. Vostè sap que 
el Govern de la Generalitat està fent el desdoblament de 
les línies d’Igualada i de Manresa, i específicament del 
tram de Capellades a Vilanova del Camí i de Martorell 
fins a Olesa, amb una inversió de 7 milions d’euros en 
el cas de Vilanova del Camí i de 22 milions d’euros 
en el cas de Martorell a Olesa. 

Això significarà triplicar el nombre de combois per hora, 
no significarà exactament els vint minuts que vostè deia, 
sinó que significarà una freqüència de baixades de la 
barrera de no més de deu minuts cada hora, però sí que 
és evident que al Govern de la Generalitat, que té per 
objectiu en els propers dos anys haver suprimit tots els 
passos a nivell de totes les vies que hi ha a Catalunya, 
ens produeix molta preocupació l’existència d’aquest 
pas a nivell d’Igualada, que és molt complicat. 

Hi ha dues possibilitats: una, fer efectivament el soter
rament; l’altra, analitzar les característiques d’un nou 
mode de transport, el «tren tram», que s’està estenent 
a l’Europa central i que probablement podria significar 
una manera de circular els trens més pacificada i que no 
provocaria tantes interrupcions del trànsit. Ho estem es
tudiant i decidirem quina de les dues opcions prenem. 

Però, mentrestant, i per evitar el perill d’aquest pas a 
nivell, el Govern farà un baixador provisional abans del 
pas a nivell actual, de tal manera que, un cop es posi en 
funcionament el «tren tram» amb freqüències cada vint 
minuts fins a Igualada, no s’hagi de baixar passat el pas 
a nivell a l’estació, sinó que es pugui baixar en aquest 
nou baixador, que impediria l’operativa del pas a nivell. 
I provisionalment l’hauríem suprimit i impediríem el 
perill que això representa. 

Estem fent una mesura de caràcter provisional per acabar 
de prendre la decisió de com fem bé el soterrament, bé 
un canvi de mode de transport a la ciutat d’Igualada. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre les mesures 
de seguretat de la campanya del Servei 
català de trànsit per a l’estiu (tram. 310
00101/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la 
il·lustre senyora Mercè Civit. 

La Sra. Civit Illa 

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, pel nostre 
grup, les diverses seguretats a les persones són una de 
les nostres prioritats: la seguretat a la feina, la seguretat 

a casa i la seguretat a les carreteres. Nosaltres no vo
lem acceptar la normalitat amb què les notícies donen 
tants morts en accidents de treball durant aquest mes, 
tantes dones mortes per violència domèstica en aquesta 
setmana o tants morts en les carreteres durant el cap 
de setmana. És en aquesta darrera seguretat, la seguretat 
de les carreteres, en què volem intervindre. 

Tots els anys, en arribar les vacances d’estiu, sorgeix 
el debat al voltant de la sinistralitat a les carreteres i de 
quines mesures s’han previst per part de les adminis
tracions implicades per tal de reduir el nombre d’acci
dents. Les dades que s’han donat darrerament donen 
peu a pensar que s’està en la bona direcció, ja que sem
bla que les xifres indiquen una baixada en la sinistralitat 
a les carreteres. 

Com ja han expressat en diferents ocasions els respon
sables del Departament d’Interior, Relacions Instituci
onals i Participació, és una de les prioritats d’aquest 
Govern la reducció de la sinistralitat i, evidentment, el 
que fa referència a les víctimes, als morts a les carrete-
res. Tant és així, que el Govern ha assumit el compromís 
de treballar per reduir un 50 per cent la xifra de les víc
times mortals en accidents de trànsit fins al 2010. 

D’altra banda, com ja s’ha fet palès aquestes darreres 
setmanes, el Servei Català de Trànsit ha endegat una 
campanya de sensibilització cap a la ciutadania, a tra
vés de missatges en diferents mitjans de comunicació. 
L’objectiu d’aquests missatges és conscienciar els con
ductors i les conductores dels riscos que comporta la 
utilització del cotxe en els nostres desplaçaments per 
les carreteres durant les vacances. I és en aquest sen
tit que el nostre grup vol saber quin és el capteniment 
del Govern de la Generalitat amb relació a les mesures 
de seguretat previstes en la campanya de trànsit per a 
l’estiu. 

Gràcies. 

El president 

Té la paraula l’honorable senyor Joan Saura, conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 

El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació (Sr. Joan Saura i laporta) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com vostè 
ha dit, per al Govern català és una prioritat la seguretat 
viària. I en aquest sentit he de dir-li que estem tirant 
endavant totes les mesures, i les estem fent efectives, 
previstes en el Pla de seguretat viària del 2005 al 2007, 
que es va aprovar l’any 2004. 

Vostè deia que teníem el compromís, com a govern, 
que el 2010 haguéssim disminuït en un 50 per cent els 
accidents mortals produïts l’any 2000. Li he de dir que 
anem en la bona direcció: l’any 2007 aquest percentatge 
havia de ser el 30 per cent; el 2006 hem estat ja al 36,7 
per cent. Per tant, diguem-ne, hem superat l’objectiu, 
i estic segur que estem en la bona direcció perquè el 
2010 tinguem el 50 per cent de reducció d’accidents 
mortals. 

Amb tot, no voldria fer caure en cap triomfalisme. Men
tre hi hagi un sol mort, cal continuar amb les accions 
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preventives i dissuasòries. I des d’aquest punt de vista 
li he de dir que fonamentalment estem tirant endavant 
dues línies d’actuació. Una, des de la vessant més pre
ventiva o sancionadora, incidint en tres aspectes que 
són clau des del punt de vista dels accidents, i molt 
concretament dels accidents mortals: l’excés de velo
citat, el tema de l’alcohol i el tema de la seguretat en 
els vehicles, no? 

Des del punt de vista de l’accés de velocitat, sap que 
és una gairebé obsessió del Servei Català de Trànsit. 
Aquest any n’instal·larem, sobre els 95 radars que hi 
ha, 35 més; arribarem als 125, 130 radars. 

Amb relació a l’alcohol, la campanya dissuasòria i sanci
onadora del Servei Català de Trànsit és important, i, com 
vostè sap, fa poques setmanes hem obert també un con
trol sobre la utilització de les drogues en conductors a 
Catalunya. 

I, en tercer lloc, en els sistemes de seguretat passiva sí 
que li puc dir que s’han incrementat de forma impor
tant els mecanismes de prevenció i de seguretat dels 
conductors. 

Amb relació a la campanya d’estiu –vostè ho ha dit–, 
hem tirat endavant una campanya de sensibilització que 
es titula «La velocitat mata i la inconsciència també», 
alertant que especialment els accidents mortals es donen 
quan hi ha una velocitat excessiva. I estem tirant enda
vant campanyes de sensibilització i de col·laboració amb 
els ajuntaments; hem signat més de vint-i-cinc convenis 
per disminuir, evidentment, l’accidentalitat no només a 
les carreteres, sinó en els nuclis urbans. 

Per tant, estem en la bona direcció, no podem defallir 
ni tenir triomfalismes, i estic segur que complirem els 
objectius previstos per la Unió Europea. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre el balanç de 
les inversions fetes pel Departament 
de treball en empreses d’inserció laboral 
per valor de quatre milions d’euros (tram. 
310-00106/08) 

...en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, la formula l’il·lustre senyor Antoni Comín. 

El Sr. Comín Oliveres 

Gràcies, senyor president. Honorable consellera, les 
empreses d’inserció són un tipus d’organització em
presarial molt peculiar que dóna resposta a una neces
sitat molt important en una societat democràtica com 
la nostra, que és, evidentment, la garantia del dret al 
treball de tots els ciutadans, que es concreta en l’accés 
real, l’accés real i efectiu, en igualtat de condicions, al 
mercat de treball. 

Com és prou sabut, en les darreres dècades el canvi 
tecnològic ha propiciat, està propiciant una modificació 
profunda dels nostres mercats de treball, de tal manera 

que la capacitat dels treballadors per aportar valor afegit 
i per incorporar coneixement a les tasques productives 
és cada vegada més la clau per tal de garantir-ne la 
inclusió laboral. Tanmateix, aquests mateixos mercats 
de treball que premien el valor afegit en forma de se
guretat, de seguretat laboral, també penalitzen tota una 
sèrie de treballadors l’ocupabilitat dels quals sens dubte 
és molt limitada. En síntesi, les noves dinàmiques del 
mercat de treball en l’economia del coneixement ten
deixen a generar, per tant, situacions noves d’exclusió 
laboral. 

Sabem que els serveis d’ocupació tradicionals sovint no 
tenen la capacitat ni els instruments per atendre aquestes 
formes noves d’exclusió laboral, perquè aquests serveis 
es tracten fonamentalment d’uns serveis d’intermediació 
entre l’oferta i la demanda en el si del mercat de treball 
ordinari, i la missió dels serveis d’ocupació tradicionals 
és afrontar les situacions d’atur, la qualitat de l’oferta 
de treball i l’adequació a la demanda. Tanmateix, el que 
no poden, aquests serveis d’intermediació tradicionals, 
és fer-se càrrec d’aquells segments de la població que 
necessiten un itinerari d’inserció sociolaboral integral, 
un seguiment i una tasca de capacitació. 

Per tant, per cobrir aquest buit van néixer les empre
ses d’inserció. Sabem que l’any 2002 el Parlament de 
Catalunya va decidir regular aquest sector; sabem que 
aquestes empreses tenen una taxa d’inserció en el mer
cat ordinari considerablement alta, el qual demostra que 
són empreses d’èxit, i sabem també que hi ha una sèrie 
de mesures de foment que preveu la llei, centrades a co
brir els costos diferencials que aquestes empreses tenen 
de manera estructural per tal que puguin, amb aquests 
costos diferencials coberts, competir en igualtat de con
dicions amb la resta d’empreses del mercat ordinari. 

Ara bé, aquestes mesures de foment fins ara estaven 
especialment centrades en els col·lectius perceptors de 
la renda mínima d’inserció, però sabem també que els 
empreses d’inserció treballen... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Comín Oliveres 

...amb molts altres col·lectius. Quines són les mesures 
que ha emprès el Govern de la Generalitat per tal de 
cobrir els costos diferencials de tots aquests altres col
lectius? 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Gràcies. Té la paraula l’honorable consellera de Treball, 
la senyora Maria del Mar Serna. 

La consellera de Treball (Sra. M. del Mar Serna i 
calvo) 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com sap, un 
dels objectius prioritaris d’aquest Govern –i així s’ex
pressa en el pla de govern i en l’acord estratègic– és la 
igualtat d’oportunitats i una major cohesió en el mercat 
de treball, la política de foment de la inserció sociolabo-
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ral i la promoció de l’ocupació de persones en situació 
greu de risc d’exclusió social. I això ho fem mitjançant 
dues eines fonamentals, que són el suport a la creació i 
al manteniment d’empreses d’inserció, i l’altra, mesures 
que incentivin la contractació d’aquest col·lectiu. 

Com vostè ha dit, des del 2005 hi ha ajuts dels quals es be
neficien les empreses d’inserció, respecte a la inserció de 
persones acollides a la renda mínima d’inserció. I per això 
hi ha una dotació de més d’1.200.000 euros. Però aquestes 
empreses, com vostè n’ha fet esment, tenen problemes 
perquè han de posar en marxa processos personalitzats i 
assistits i formació en el lloc de treball. Això suposa, sens 
dubte, un cost afegit, un cost d’una baixa productivitat que 
han d’afrontar aquestes empreses. 

Per aquest motiu, el Govern, i donant un impuls im
portant a la llei del 2002 de què vostè feia esment, ha 
donat un pas en el sentit de posar en marxa un nou 
programa de subvencions per a aquestes empreses que 
afavoreixin aquestes dificultats, amb un programa de 
2 milions d’euros, que ja està publicat. Els benefici
aris són totes les empreses d’inserció i les persones a 
les quals va adreçat són les persones en situació d’atur 
sense cap dret a subsidi, ajut o renda; els joves en risc 
d’exclusió; les persones internes en centres penitenci
aris o exrecluses; també les persones amb problemes 
de drogoaddicció o alcoholisme. Doncs bé, hem de dir 
que l’import de l’ajut serà d’un 40 per cent dels costos 
salarials durant dotze mesos. Vol dir que això..., recol
zem les empreses de l’economia social per, juntament 
amb les accions de Govern, afavorir nivells de compe
titivitat semblants als de les empreses ordinàries. I, per 
altra banda, les empreses ordinàries, dins de l’àmbit de 
la responsabilitat social empresarial, ens han d’acom
panyar a inserir aquestes persones en el món del treball 
en iguals condicions que la resta. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula... 

Pregunta al Govern sobre l’aplicació del 
mètode d’immersió lingüística a l’edu
cació secundària obligatòria (tram. 310
00107/08) 

...per formular la següent pregunta, l’il·lustre senyor An
tonio Robles, en nom del Grup Mixt. 

El Sr. Robles Almeida 

Gracias, señor presidente. Señor conseller de Educa
ción, ¿cómo aplicará la inmersión lingüística, el método 
de la inmersión lingüística, en secundaria? 

El president 

Senyor conseller, té la paraula. 

El conseller d’Educació (Sr. Ernest Maragall i Mira) 

President... Senyor diputat, l’aplicarem..., és a dir, 
aplicant la legislació i la normativa vigents, que aquest 

Parlament, a través de les lleis, i aquest Govern, a tra
vés dels seus decrets i ordenació curricular, pel que fa 
l’ensenyament primari i l’ensenyament secundari han 
establert. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Robles té la paraula. 

El Sr. Robles Almeida 

Las declaraciones que había hecho antes sobre la apli
cación de la inmersión lingüística en secundaria, habí
amos creído que había sido porque había aflojado esta 
inmersión, y por lo tanto el aprendizaje del catalán en 
algunos lugares o en algunos institutos o escuelas no era 
lo suficiente. Entiendo que si es así, en aquellos lugares 
de Cataluña donde alguna de las lenguas queda aflojada 
porque no se aprende lo suficientemente bien, aplicará 
el mismo método de la inmersión, por ejemplo en Olot 
en castellano, ya que, posiblemente allí, la lengua más 
débil, en este caso, será el castellano y no el catalán. Si 
es así estaremos con ustedes. Si no es así nos parecerá 
que la inmersión no es un método de enseñanza, sino 
un método de sustitución lingüística. 

Querríamos llamarle la atención para que respetaran de 
una vez por todas las dos lenguas oficiales de Cataluña. 
Saben ustedes que nosotros, como grupo parlamentario, 
les pedimos que en nuestras escuelas la inmersión se 
haga en tres lenguas: en catalán, en castellano y tam
bién, en menor cuantía, en inglés, para que de esta ma
nera nuestros escolares salgan con tres idiomas bien 
aprendidos. Pero parece que ustedes sólo se ocupan de 
una de las tres lenguas a pesar de que otra de ellas es 
tan legal como la última. 

Yo le querría recordar que ya llevamos demasiados 
años, muchos catalanes –no castellanohablantes, tambi
én catalanohablantes, que tienen tanto derecho como los 
castellanohablantes a dominar el castellano y no sólo el 
catalán– estamos ya durante muchos años cansados de 
que ustedes, en nombre del victimismo de una lengua, 
le quiten los derechos lingüísticos a la otra. 

Por tanto, les recomiendo, desde nuestro grupo parlamen
tario, que empiecen a meterse en la cabeza, de una vez 
por todas, que deben respetar todos los derechos de to
dos los catalanes, todos los derechos lingüísticos de todos 
los catalanes. Si no es así, a partir del próximo curso no
sotros vamos a encabezar una rebelión escolar contra esta 
imposición lingüística. (Remor de veus.) Se lo repetiré, no 
me caliento la boca... (Persisteix la remor de veus.) 

El president 

Senyors diputats, senyors diputats... 

El Sr. Robles Almeida 

Vamos a encabezar una rebelión escolar contra esta im
posición intolerable... 

El president 

Senyor diputat se li ha acabat el temps. 
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El Sr. Robles Almeida 

...de unos contra otros. 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller d’Educació. 

El conseller d’Educació 

Sí, senyor president. Senyor diputat, a mi em sembla 
que el que estem fent, i el que jo li reclamo que faci, 
és respectar exactament la voluntat popular expressada 
en les lleis d’aquest país, i en primer terme en l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya vigent, que és llei. I això sí 
que és respectar els drets dels ciutadans. No aplicar-lo 
seria, precisament, el contrari, seria atemptar contra els 
drets dels ciutadans. I l’Estatut, tant en el seu article 
35.2 com en el 35.4, ho deixa molt clar. El primer diu 
que tots els alumnes «tenen el dret i el deure de conèi
xer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà 
en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui 
llur llengua habitual en incorporar-se l’ensenyament». 
I el 35.4 diu: «Els alumnes que s’incorporen més tard 
de l’edat corresponent al sistema escolar de Catalunya 
gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial 
si la manca de comprensió els dificulta seguir amb nor
malitat l’ensenyament.» 

Aplicar la metodologia d’immersió lingüística a secun
dària té, exactament, aquest sentit i aquesta voluntat. 
Ha de facilitar la incorporació, en tots els sentits –lin
güística, social, cultural–, a la nostra societat, d’aquells 
ciutadans que s’incorporen amb unes determinades con
dicions lingüístiques i amb una determinada edat en 
el nostre sistema educatiu. I això és respectar els seus 
drets. Això és ajudar-los a ser ciutadans de ple dret. 

Dit això, jo el que li recordo és que la llengua d’aquest 
país és el català, la llengua pròpia de Catalunya és el 
català, i que la nostra obligació primera és protegir-la, 
cultivar-la i fer-la socialment universal, compartida i 
estimada. I això és el que farem amb la immersió lin
güística a primària i a secundària. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Té la paraula... 

Pregunta al Govern sobre l’aplicació del 
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire als municipis declarats zona de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric 
(tram. 310-00102/08) 

...en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez. 

El Sr. Rodríguez i Serra 

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, la set
mana passada el Govern va aprovar el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial, en un conjunt de quaranta municipis 

de l’àrea metropolitana de Barcelona, que és un pla que 
contempla un conjunt de setanta-tres mesures, de les 
quals una ha estat o és especialment coneguda per la 
repercussió mediàtica i ciutadana que ha tingut, que és 
aquella que estableix l’obligació de reduir la velocitat 
màxima en determinats municipis –per cert, en aquells 
municipis que les vies no estan sotmeses a la influència 
de peatges–, a vuitanta quilòmetres per hora. 

El nostre grup parlamentari està d’acord en la necessi
tat d’adoptar mesures per a la millora de la qualitat de 
l’aire. Però en el que no podem estar d’acord és com 
s’ha fet. I s’ha fet carregant sobre els ciutadans la res
ponsabilitat. Carregant sobre els ciutadans la responsa
bilitat de reduir la velocitat, però també demanant-los, 
d’alguna manera, que realitzin cursos per saber condu
ir..., mediambientalment sostenible. Encara bo que no 
arriben a l’extrem d’altres governs amics –amics per a 
vostès–, de voler conduir per als ciutadans, carregant 
també sobre les activitats, establint-los més exigències, 
però també establint-los més burocràcia. Després, el 
Consell Executiu ha d’aprovar un conjunt de quaranta
vuit mesures –i més que en farien falta– per reduir la 
burocràcia a les activitats econòmiques del nostre país. 
I a l’hora de la veritat, amagant el cap sota l’ala, quan 
es tracta de prendre decisions sobre infraestructures, 
sobre les infraestructures que necessita aquest país per 
sortir del col·lapse en què ens trobem. 

Ens agradaria saber, honorable conseller, si el Govern 
ha avaluat adequadament les conseqüències d’aques
tes mesures sobre l’activitat ciutadana, sobre l’activitat 
econòmica, i si aquestes conseqüències s’han contra
posat als suposats beneficis mediambientals que podria 
comportar. 

Gràcies, senyor president 

El president 

Té la paraula, en nom del Govern, en aquest cas, el con
seller de Medi Ambient i Habitatge, l’honorable senyor 
Francesc Baltasar. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Gràcies, senyor president. Miri, senyor diputat, d’en
trada tenim una qüestió que és evident que cal aclarir. 
Aquest conjunt de mesures es prenen no per a la mi-
llora mediambiental, sinó per a la millora de la salut 
dels ciutadans. 

La Unió Europea ha donat com a dada vàlida per a 
l’Estat espanyol, assumida i acceptada pel Ministerio 
de Medio Ambiente, que, aquest any, setze mil perso
nes a l’Estat espanyol moriran prematurament com a 
conseqüència de la contaminació atmosfèrica. No em 
vull ni imaginar –de tota manera ho sabrem ben aviat, 
senyor diputat– què representa això per a Catalunya. 
En aquests moments el Departament de Salut i el De
partament de Medi Ambient estan fent, conjuntament 
amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, 
el Creal, conjuntament, un estudi de què vol dir això al 
nostre país. 

Per tant, s’han pres aquestes mesures en funció, pri
mer, d’una directiva europea, perquè el nivell de con-
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taminació en els quaranta municipis depassava de molt 
l’autoritzat, i a més calia adaptar-ho, no solament per 
la salut de les persones, sinó per dos altres coses, que 
a vostès estic segur que també els interessaran: una, 
la millora mediambiental, però, segona, la possibilitat 
de seguir portant a terme implantacions i inversions 
de caràcter industrial i de caràcter empresarial, que, si 
no, eren prohibides òbviament en funció dels nivells 
de contaminació a què s’havia arribat. I és en aquest 
conjunt on s’ha plantejat, òbviament, un paquet de se-
tanta-tres mesures, de les quals se n’ha parlat només 
d’una. Interessadament, se n’ha parlat només d’una. De 
tota manera, d’aquesta una n’han parlat interessadament 
veus molt diferents. Jo remeto a què miri avui l’article 
del catedràtic Folch, que és una de les autoritats més 
precises i clares d’aquest país, on defensa clarament que 
això dels vuitanta quilòmetres per hora no solament no 
és una mesura que compliqui la vida als ciutadans si
nó que els garanteix, evidentment, una mesura de pro
tecció de la seva salut. I que per tant és perfectament 
viable i que, en tot cas, és aplicable ja en molts països i 
en moltes ciutats d’Europa; això és el que és modern. 

El president 

Senyor diputat, vol preguntar? 

EL Sr. Rodríguez i Serra 

Senyor president... Honorable conseller, ja li he dit en la 
formulació de la pregunta que nosaltres no podem estar 
més d’acord en què s’han d’adoptar mesures per a la 
millora de la qualitat del medi i, per tant, per a la millora 
de la salut dels ciutadans. El que jo també li he dit, i 
vostè una vegada més en aquest sentit ha escorregut el 
«bulto», és que no tota la responsabilitat ha de recaure 
als ciutadans, que com a Govern també tenen respon
sabilitat. I la seva responsabilitat, de tot el Govern, és 
definir infraestructures, projectar infraestructures, fer 
infraestructures; cosa que, en els darrers tres anys... 

El president 

Senyor diputat, se li ha acabat el temps. 

El Sr. Rodríguez i Serra 

...aquest Govern no ha fet. 

Gràcies 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Surt amb què hem de mirar les infraestructures, però ja 
que tinc l’ocasió li explicaré que, de les 73 mesures, 6 
són de transport terrestre, 8 van al port de Barcelona, 
3 a l’aeroport del Prat, 31 mesures d’àmbit industrial 
i energètic i 10 mesures més de prevenció, 4 a l’àm
bit domèstic i 11 de sensibilització. Per tant, una sobre 
setanta-tres. Crec que, si estem d’acord amb les altres 
setanta-dues, estarem junts treballant per la millora de 
la salut i la qualitat dels ciutadans. 

El president 

Acabat el torn de preguntes, continuarem amb l’ordre 
del dia, i toca el punt cinquè... 

Interpel·lació al Govern sobre la reforma 
del sector de la vinya que projecta la 
Unió Europea (tram. 300-00061/08) 

...que és la Interpel·lació al Govern sobre la reforma 
del sector de la vinya que projecta la Unió Europea. Té 
la paraula per a la seva formulació, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre 
senyor Joan Bertomeu. 

El Sr. Bertomeu i Bertomeu 

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, senyo
res i senyors diputats, des del Grup Parlamentari Po
pular interpel·lem el Govern els fets que al llarg dels 
últims mesos s’estan produint en referència a la política 
d’agricultura, alimentació i acció rural. I vostè, senyor 
conseller, potser em dirà que aquestes decisions dintre 
del sector no són conseqüència dels acords del Govern 
de la Generalitat sinó que vénen donats del Govern cen
tral de Madrid o, per descomptat, de la Comissió Eu
ropea. I és veritat, no li dic lo contrari, però també és 
veritat que –tal com diu lo refrany, a grans mals, grans 
remeis– vostès, lo Govern de Catalunya, tenen la res
ponsabilitat de posar los mitjans necessaris per resoldre 
aquestes retallades als ajuts dels nostres agricultors i a 
les mesures preses que afecten directament la viabilitat 
de les explotacions agràries. 

La interpel·lació d’avui, senyor conseller, va centrada a 
la proposta de reforma de la organització comuna del 
mercat, l’OCM del vi i de la vinya, que com vostè ja 
sap aquest mes de juliol la Comissió Europea ha presen
tat la proposta esmentada, que comporta l’arrancada de 
200.000 hectàrees de vinya, equivalent a un 6 per cent 
de les vinyes europees i a l’eliminació de les ajudes a 
la destil·lació. Mesura que, com ens podem imaginar, 
un dels països més afectats serà el nostre, al llarg dels 
exercicis 2008-2013. 

Europa som lo major productor i exportador del món de 
vins i al mateix temps consumim lo 60 per cent d’aques
ta producció, però últimament lo consum està tenint una 
tendència a la baixa. Per tant, aquest fenomen, sumat a 
l’augment de les importacions que aviat poden superar 
les nostres exportacions, fa que les mesures que pren
guem en les reformes al sector s’han de fer de forma 
moderada i no radical. 

La implantació de vinyes amb més o menys intensi
tat afecta totes les comunitats autònomes, sent lo total 
aproximat nacional d’1.200.000 hectàrees, la qual cosa 
comporta que siguem lo primer país de la Unió Euro
pea en superfície de vinyes, si bé no som los que més 
producció generem. A Catalunya en tenim aproxima
dament unes 64.000 hectàrees. 

L’actual proposta no és una mesura que es planteja per 
primer cop dintre de la política europea. Ja va ser als 
anys setanta quan per primer cop se va prendre aquestes 
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mesures de supressió de vinyes a través de primes per 
a l’abandonament de les finques. I que aquestes mesu
res van suposar l’arrancada, fins a l’actualitat, de més 
d’1.300.000 hectàrees de cultiu aproximadament; mesu
ra que a partir de l’any 1996, amb l’aplicació de caràcter 
voluntari del programa d’arrancada de vinya, va fer que 
juntament amb els nous drets de plantació, igual que es 
proposa en l’actual proposta a partir de l’any 2014, anul
lés pràcticament los objectius plantejats en principi. 

Com deia abans, a Catalunya no som la comunitat amb 
més hectàrees de vinya plantada, però sí que som la co
munitat que a través de la producció de vins de qualitat i 
comercialitzats amb denominació d’origen estem en pri
mer lloc, amb una mitjana de 3.200.000 hectolitres/any, 
seguits de La Rioja, amb 1.800.000. El més important de 
la nostra comunitat és que aquesta producció de qualitat, 
a diferència d’altres comunitats, representa lo 94,5 del 
total de la producció, i la mesura proposada per l’OCM 
comporta una ruptura d’aquest esforç tan important a la 
qualitat, ja que trenca la relació entre la qualitat del raïm, 
l’elaboració tradicional i la confiança que els consumi
dors tenen en els productors. 

Per una altra banda, aquesta mesura podria comportar 
un desequilibri al mercat i el conseqüent ensorrament 
dels viticultors catalans. Suprimir a partir del 2013 les 
restriccions corresponents a les noves plantacions, supo
sant que els productors més competitius puguin ampliar 
el seu mercat, és, en principi, perjudicial per a una part 
dels productors, però, a banda, és perjudicial principal
ment per a Catalunya, perquè comporta directament una 
limitació d’aquest possible creixement a les zones amb 
indicació geogràfica, i en el nostre cas, com deia abans, 
a Catalunya, lo 94,5 per cent de la nostra producció és 
posada al mercat amb denominació d’origen. 

Les mesures proposades per l’etiquetatge, que permetran 
indicar a totes les ampolles de tot tipus de vins l’any de 
collita i la varietat del raïm, faran també que aquests, 
podríem dir, qualitat i treball artesanal de què disposen 
els nostres vins a Catalunya desapareguin, en ser tots els 
etiquetatges sense cap diferencial. 

Un altre punt a tenir en compte és que a Catalunya te
nim implantades aproximadament el 15 per cent de les 
indústries dedicades al sector vinícola, que comporta, 
com és lògic, la generació de molts llocs de treball. 

Aquesta proposta de la Comissió Europea, que pretén 
portar la liberalització del sector, i a partir de l’any 2014 
tothom podrà plantar sense cap limitació les hectàrees 
que cregui oportunes, és una mesura que no beneficia 
les petites explotacions familiars. I per tant crec, senyor 
conseller, que el futur no està a arrancar vinyes, i en el 
cas que alguna família abandone la terra, el que no pot 
ser és que els viticultors catalans cobren molt menys 
que, per posar-ne un exemple, els viticultors france
sos. 

També és curiós que les plantacions irregulars efectua
des abans del setembre del 1998, que es podien regula
ritzar abans del setembre del 2009 amb la corresponent 
liquidació de la taxa, amb aquesta proposta les vinyes 
irregulars esmentades no s’han d’arrancar, sinó que 
s’han de destil·lar els productes obtinguts. 

L’opinió dels sectors agraris i les seues crítiques de la 
reforma, suposo que no les ignora, ja les hi hauran fet 
arribar. Des del Grup Parlamentari Popular també som 
de l’opinió que aquesta reforma és perjudicial, princi
palment per als productors de vins amb denominació 
d’origen, perquè suposa, com li deia abans, una ruptura 
de la relació entre la qualitat del raïm, la tradició en 
l’elaboració i la confiança que els consumidors diposi
ten en los productors. Com també és veritat, com li deia 
abans, que esta mesura pot desequilibrar el mercat i po
dria provocar l’ensorrament dels viticultors catalans. 

Suposo, senyor conseller –i espero que en la seua in
tervenció m’ho confirmi–, que vostè estarà d’acord i 
compartirà les manifestacions del director general 
d’Agricultura, igual que el director general d’Incavi, 
on remarquen que la reforma no respon a les necessitats 
del sector a Catalunya. Per tant, i com ells manifesten, 
a partir d’ara caldrà seguir un procés de negociació, i 
l’arrancada de les dos-centes mil hectàrees de vinya i la 
supressió dels drets de plantació s’han de replantejar. 

Una vegada més, Espanya serà un dels països més afec
tats per la reforma. Per tant, una vegada més haurem de 
denunciar la mala gestió del Govern de l’Estat central 
en la defensa dels interessos dels nostres agricultors, 
tenint en compte que els que venim rebent en el nostre 
país, dels 1.300 milions d’euros que la Unió Europea 
destina cada any al sector, nosaltres rebem lo 34 per 
cent, i, a pesar de mantindre el pressupost total, el que 
sí que canviarà serà la seua distribució. 

Senyor conseller, los anys passen, los compromisos del 
Govern amb lo sector no es compleixen; les gestions 
del Govern central, amb la ministra Espinosa al capda
vant, per a la defensa dels interessos dels agricultors a 
la Unió Europea no poden ser més negatives. Ara estem 
parlant de les mesures per al sector de la viticultura per 
als exercicis 2009-2013, i dos anys abans ja denunciem 
los perjudicis que ens causarà. Per tant, és necessari 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya no no
més done bones paraules i esperances, sinó que ha de 
posar les mesures necessàries per a solucionar aques
tes mancances del sector, si no volem que desaparesca. 
S’han de mantindre els drets de plantació a les zones 
productores i s’ha de garantir una certa regulació. I no li 
estic dient res estrany, ja que, com li deia abans, des del 
seu departament se manifesten en aquesta línia, dient 
que la proposta europea no respon a les necessitats del 
sector a Catalunya. 

Cada dia comprovem que els vins de l’exterior pre
senten millors preus i una gran qualitat, i la proposta 
a aquest fenomen és la de reduir la nostra producció, 
mesura que no evitarà que els vins de la resta del món 
continuïn guanyant i consolidant lo seu mercat. Lo que 
no podem comportar és la proposta de la Unió Europea, 
que pretén obtenir poca quantitat i, per tant, augmentar 
els preus del producte final. 

Europa som lo major productor mundial de vins, però, 
com tots podem constatar, cada dia perdem més quota 
de mercat a favor dels productors d’altres països, el que 
anomenen «del nou món». Per tant, el consum dels nos-
tres vins disminueix; en contrapartida, les importacions 
augmenten molt ràpidament, a un ritme d’un 10 per 
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cent anual, i les exportacions tenen un creixement molt 
lent, ja que el mateix fenomen que es produeix a casa 
nostra amb la implantació de vins del nou món passa 
als països en què per la nostra part estem obrint mercat, 
ja que els consumidors aposten, en molts de casos, per 
aquests vins del nou món. 

Per tant, senyor conseller, jo crec que aquesta proposta 
de reforma de l’OCM del vi no s’ha d’acceptar, és una 
mesura dura, aposta clarament per la liberalització de 
les noves plantacions a partir de l’exercici 2014, agreuja 
el futur del sector vitivinícola a Catalunya i deixa les 
petites explotacions indefenses, i és una contradicció a 
les mesures i polítiques que sempre defensem referents 
a l’empresa familiar agrària. Per tant, hem de presentar 
noves propostes per modificar-la i que realment done 
resposta a les necessitats reals del sector a Catalunya. 
Em sembla que és a partir d’ara que disposem d’una 
proposta que podem començar a negociar i millorar els 
diferents aspectes negatius que comporta l’actual. 

Per tant, voldria saber el capteniment del Govern amb 
referència a aquesta reforma. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Per donar resposta en 
nom del Govern a la interpel·lació exposada, té la pa
raula l’honorable conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural. 

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
(Sr. Joaquim llena i cortina) 

Gràcies, president. Senyor diputat, li agraeixo la interpel
lació, en primer lloc perquè comparteixo bona part de 
les seves inquietuds en el tema de la reforma de l’OCM. 
No puc dir el mateix..., que ja no tinc el do de la clarivi
dència i no puc anticipar el que acabarà fent el Govern 
central, i tampoc com acabarà l’OCM. 

Vostè coneix i no fa massa temps hem pogut veure i viu
re el que ha passat amb el procés de la reforma d’OCM 
de fruites i hortalisses: d’unes pors, d’unes inquietuts, 
d’uns escenaris tremendistes, hem acabat reconduint la 
situació, i penso que de manera molt favorable, per a 
les fruites i hortalisses catalanes i de l’Estat espanyol. 
I en aquest sentit hem tingut l’oportunitat de viure-ho 
en primera persona, en ser la comunitat que ha acom
panyat..., no només ha acompanyat la ministra, sinó que 
s’ha encarregat de recollir quines eren les inquietuds 
dels sectors i de la resta de comunitats. 

Dit això... És a dir, de fets, de moment n’hi ha hagut 
pocs. Hi ha hagut molta especulació, moltes qüestions, 
moltes pors... Però el cert de tot plegat és que per pri
mera vegada tenim un document en ferm i seriós el 4 
de juliol, que es presenta de forma oficial en el darrer 
Consell de Ministres d’agricultura el 16 i el 17 d’aquest 
mes. És veritat que l’actual proposta va precedida per 
una proposta, entre cometes, no oficiosa, eh?, entre co
metes, no oficial, però oficiosa, que es presenta el juny, 
i d’un seguit de rumors que feien témer pel nostre sector 
vitivinícola. 

És cert que la proposta que ens presenten actualment 
millora una mica alguna de les consideracions que es 
feien o que ens feien pensar que es podrien fer, però 
comparteix la filosofia inicial, on hi ha qüestions que 
ens preocupen. 

És una reforma que nosaltres hem de saber aprofitar per 
diverses qüestions. Jo penso que se n’han de despren
dre unes quantes coses: no empitjorar la competitivitat 
del nostre sector, sinó fer que millori la competitivi
tat, fer que millori la rendibilitat de les nostres explota
cions i continuar amb l’aposta de la qualitat i la nostra 
aposta de les DO i les IGP. 

La recent proposta representa canvis substancials, però, 
com ja li deia, hem de tenir en compte la fase prèvia, 
la fase dels rumors, i també que els interessos de molts 
països són molt divergents i oposats. El que a nosaltres 
en aquests moments més ens preocupa no està damunt 
de la taula, amb una discussió fortíssima, que ha estat 
a punt de parar la reforma els dies 16 i 17, que fa re
ferència a la xaptalització, és a dir, l’ús de sucre per 
millorar el grau del vi. La gran discussió dels països 
centreuropeus, inclosa França, és aquesta. A nosaltres 
no ens afecta, i ja ens va bé que no sigui així. 

Però sí que és cert que hi ha un seguit de punts que vostè 
ha esmentat i que comparteixo en bona part i que passaré 
a esmentar en una primera intervenció de forma global 
i, si vol, podem entrar en el detall de cadascuna d’elles, 
com són un paquet de mesures que parlen del potencial 
de producció; tot el tema a què vostè feia referència de 
les plantacions il·legals... Les d’abans del 98, en prin
cipi, s’han d’arrencar. Les de després del setembre del 
98 poden entrar en una fase de regularització, fins al 31 
de desembre del 2009; mentre no entrin en aquesta fase 
de regularització i hagi abonat les taxes corresponents, 
només podran destinar el raïm a destil·lació. 

Dir que la supressió de drets genera angoixa, és evident. 
És a dir, la reforma té contradiccions brutals: des de, per 
un costat, parlar d’arrencada i, quan s’acaba el període, 
perquè estàs pagant l’arrencada, el liberalitzés; parlar 
de supressió de drets, que hem estat molts anys parlant 
dels drets de vinya i pagant els drets de vinya, arribar a 
un període..., és a dir, no hi haurà nous drets fins a finals 
del 2013, i a partir d’aquí serà lliure. És a dir, entra en 
una sèrie de contradiccions que, a més a més, a tots 
plegats ens acaben costant diners. 

És a dir, és cert que el tema de la supressió de drets ja 
estava contemplat en l’actual reforma i l’horitzó estava 
en el 2010. El que intenta fer aquesta reforma o hauríem 
d’aconseguir que intentés és dilatar el període o bé com
pensar els afectats, és a dir, la possibilitat de contemplar 
aquesta pèrdua que representa tot el tema dels drets. 

L’arrencada de vinyes, el tema més conflictiu per al 
nostre sector. Jo penso que d’un plantejament inicial 
d’arrencar el 12, 15 per cent de la vinya de tot Europa 
de manera obligatòria, han passat a una proposta de 
dues-centes mil hectàrees, i en aquests moments estem 
parlant d’una arrencada voluntària i davant de situacions 
excepcionals. Penso que el marc que s’està dibuixant 
arran del darrer Consell de Ministres és aquest, és a dir, 
arrencar en situacions d’explotacions de poc rendiment, 
de gent que vol abandonar el cultiu perquè no té..., o pel 
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que sigui, perquè no hi ha rendibilitat o perquè no hi 
ha possibilitat de successió, i, com li deia, no té massa 
sentit tot un programa d’arrencada en què ens gastem o 
la Unió Europea s’hi gasta més de mil milions d’euros, 
i al cap de poc temps liberalitzar la situació, per tornar 
a arribar a situacions de tensió del mercat, que cap de 
nosaltres, evidentment, vol. 

Hi ha tot un seguit de consideracions al voltant de l’ar
rencada, des de com es calcula..., i vostè ho deia bé: els 
viticultors francesos tindran més diners, evidentment, 
perquè es calcula en funció del valor de producció de 
l’hectàrea –la seva hectàrea és més rendible que la nos
tra, o, com a mínim, des del punt de vista quantitatiu el 
que acaba generant és més alt–, i hi ha tot un seguit de 
maneres de calcular; fins i tot que aquestes parcel·les 
podrien generar drets de pagament únic. El document 
no estableix de manera clara si tota la vinya pot gene
rar drets de pagament únic o només les parcel·les on 
s’acabin arrencant. 

Jo penso que hi ha marc per discutir, hi ha marc per cór
rer i hi ha coses positives. Vostè parlava de les importa
cions. Per primera vegada l’OCM parla en termes de re
ciprocitat. És a dir, les mateixes obligacions que tindrà 
aquest nou reglament les han d’assumir els països que 
vulguin portar vi aquí, i tenim clàusules de salvaguarda 
que podem activar quan ho considerem necessari. 

És a dir, li explico les parts positives també que cal con
templar, i que en tots els programes nacionals continuen 
vigents els plans de reestructuració i reconversió, amb 
una aportació del 50 per cent de la Unió Europea i 75 
per cent en el cas de regions amb l’objectiu 1; una part 
dedicada a promoció del vi a països tercers, amb un 
import que desitjaríem que fos més gran, però que de 
moment són 120 milions d’euros anuals; la verema en 
verd com un mecanisme de gestió de crisi; la constitu
ció de fons mutuals i l’aportació d’assegurances... 

He de dir que són mesures que no hi estem, en princi
pi, en desacord; que són insuficients, que cal dotar-les 
més, però que són parts d’aquesta reforma, com les que 
hem considerat inicialment i alguna altra, com tots els 
temes, es parla que es passaran diners del primer pilar 
al segon pilar. I, com que jo diria que ho hem viscut de 
manera clara i contundent amb la reforma de l’OCM 
de verdures, això no ha estat així, seria absurd passar 
diners del primer pilar de la política agrària comu
na, diners que pertanyen a la vinya, passar-los a distri
buir a desenvolupament rural en el conjunt dels sectors 
agrícoles. Jo penso que el sector no ho acceptarà i que 
molt pocs països ho acceptaran. 

Pel que fa a mesures reguladores que també contempla 
el document, he de dir que no hi ha novetats pel que fa 
a la manera, a les pràctiques enològiques, a les varietats 
de raïm, en el tractament de les denominacions, de les 
DO i les IGP. Jo penso que no hi ha grans coses a des
tacar, i una de preocupant –estic d’acord amb vostè– és 
la proposta de desaparició, des del primer moment, de 
les mesures de destil·lació, de les ajudes a l’emmagat
zematge privat, de les restitucions per exportació i ajuts 
als mosts per augmentar, per a augment del grau al
cohòlic del vi. Totes aquestes ajudes desapareixen; les 
que ens afecten d’una manera directa –que això també 

ho hem d’analitzar– són les de destil·lació. És a dir, 
hem fet l’aposta d’unes produccions de qualitat, hem 
fet l’aposta d’un vi d’un cert nivell, però curiosament 
cada any tenim sol·licituds de pràcticament totes les DO 
per destil·lar. Això vol dir que el nostre mercat no està 
prou ben regulat, i d’això en podem parlar llarg, i cal 
fer-ho de manera sensata, amb el sector i amb totes les 
formacions polítiques. 

Nosaltres, de moment, hem començat a parlar amb el 
ministeri, hem convocat la Taula Sectorial del Vi, agra
ïm tot tipus de suggeriments, i als grups parlamentaris 
agrairíem que ens fessin arribar quines són les seves 
propostes, tenint en compte que el marc és un marc 
europeu, on nosaltres farem arribar el que hem estat 
dient: és a dir, ens genera inquietud, ens genera preocu
pació, però, com li deia, compartim les angoixes, però 
jo penso que hem de treballar per fer les aportacions ne
cessàries i perquè aquesta reforma acabi com ha acabat 
la reforma de fruites i verdures, que ha estat altament 
beneficiosa per al sector i que, per primera vegada, en 
comptes de fer-la contra la Comissió, l’hem fet de la 
mà de la Comissió, sabent jugar amb les coses que a 
nosaltres ens poden interessar com a país, perquè som 
diferents dels països de Centreeuropa i de França, i es 
tracta de buscar aquest encaix entre tots plegats. 

Gràcies. 

El vicepresident segon 

Gràcies, honorable senyor conseller. Per a la rèplica, té 
la paraula l’il·lustre diputat senyor Juan Bertomeu. 

El Sr. Bertomeu i Bertomeu 

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, senyo
res i senyors diputats... Sí, senyor conseller, jo estic 
d’acord amb lo que vostè diu, que hi han mesures de 
què hem de seguir parlant, no? Però lo que sí que és 
veritat és que, de tot lo que estem parlant i estem le
gislant i a vegades diem aquí en les nostres interven
cions, sembla que dixem lo sector tranquil, no?, que 
aquí tenim solucions i tot va bé, tot va normal, i que lo 
sector està tranquil. I no és veritat. Lo sector, com vostè 
sap, està inquiet, lo sector no està tranquil. 

I jo, sortint-me una mica del punt de l’ordre del dia i en
trant en lo tema de què després suposo que Convergèn
cia i Unió, en la seua interpel·lació, parlarà en general, 
jo li podria preguntar com tenim les convocatòries dels 
ajuts destinats al foment de les inversions en les explo
tacions agràries, com tenim les mesures per a la incor
poració de joves agricultors, com tenim les propostes de 
la diversificació de l’activitat agrària. Continua el Go
vern amb la voluntat d’ignorar l’exercici 2007 pel que 
fa referència a aquestes mesures? Consentim, per tant, 
un fre a la moderació del sector agrari de Catalunya? 
Si tornem al principi de la meua interpel·lació, en el que 
estic dient, ratifica la meua intervenció lo compromís 
del Govern, pres amb l’aprovació del..., quan vam parlar 
del PDR de Catalunya 2007-2013, en què vostès deien 
que atendrien totes les sol·licituds d’ajuts de les inver
sions de les explotacions agràries i d’incorporació dels 
jòvens? En el moment de la veritat, nos trobem que el 
Govern no complix estos compromisos assumits, i, per 
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tant, el motiu que per descomptat trau los sindicats al 
carrer –que, com vostè sap, estan manifestant sortir...–, 
doncs, és la defensa dels seus interessos, no? 

En lo seu moment, nosaltres ja vam denunciar la políti
ca del Govern central en la defensa dels nostres interes
sos en la negociació dels ajuts europeus del PDR, no?, 
amb la retallada dels 3.000 milions d’euros. Vostè va 
manifestar que aquesta retallada la compensarien amb 
aportacions del Govern central, amb aportacions de la 
mateixa Generalitat, però la veritat és que quan arriben 
los moments de cobrir aquests compromisos, no arri
ben i se nega el sector, no? 

Però, ho repetixo, això són les promeses que a l’hora de 
la veritat no s’han complit, i la gestió del Departament 
d’Agricultura perjudica tots aquells pagesos que en el 
seu moment van confiar en les promeses del Govern, 
van fer inversions per a modernitzar les seues explotaci
ons o bé les van adaptar a les noves exigències mediam
bientals i de benestar animal, i ara no només se senten 
enganyats, sinó que també surten molt perjudicats. 

Què passa amb los contractes globals d’explotació? 
Quines previsions d’inversió té per a aquest exercici 
2007 en los plans pilot de l’Alt Urgell, del Berguedà, 
de la Conca de Barberà i del Pla de l’Estany? Aquests 
plans pilot que donaven en el seu moment la confiança 
als agricultors, en este moment los porta a pensar tot 
lo contrari: se senten insegurs, desconfiats i, com deia 
abans, organitzant sortides de protesta al carrer. 

Per tant, ja portem quasi quatre anys de govern del tri
partit, ja podem valorar els fets, i no valen les promeses 
i els compromisos: són les accions consolidades les que 
justifiquen l’acció del Govern. I, si analitzem los plans 
de millora aprovats pel tripartit en los últims anys, nos 
adonem que no arriben ni al 50 per cent anual de la mit
jana del que venia fent l’anterior Govern. I, si analitzem 
los ajuts dels joves del Govern tripartit, no han donat ni 
lo 40 per cent anual del Govern. 

Per tant, senyor conseller, per descomptat que no el puc 
fer responsable dels quatre anys al davant del departa
ment, però sí que vostè és un dels membres que formen 
i han format lo tripartit, i és la gestió d’aquest pacte el 
que nos porta a la situació actual. 

Per tant, i tornant a la interpel·lació de la reforma de 
l’OCM del vi, no es tracta només de bones voluntats, 
no es tracta de dir que nosaltres defensarem lo sector, 
no es tracta de dir que aportarem recursos propis o del 
Govern central per a solucionar el tràmit parlamentari, 
i després deixar el sector indefens. Se tracta de previn
dre les conseqüències negatives que puguen comportar 
les reformes esmentades, i ara, a dos anys vista de la 
possible posta en marxa de la proposta, negociar amb lo 
Govern central i la Comissió Europea a fi de presentar 
noves propostes per a modificar-la i, realment, donar 
resposta a les necessitats reals del sector a Catalunya. 

A mi, senyor conseller, em sembla que aquesta proposta 
plantejada per la Comissió Europea no contribuirà a re
duir els excedents del vi. Per altra banda, la prima que 
es proposa per als viticultors a canvi de la pèrdua dels 
drets, juntament amb l’ajut del pagament únic, serà in
suficient perquè puguen fer front al repte de tenir lo seu 

producte al mercat, que és l’única forma de poder com
petir en un mercat lliure. I, no obstant, a pesar de tindre 
l’estiu i la inactivitat parlamentària que comporta durant 
lo mes d’agost, per part del Grup Parlamentari Popular 
presentarem la corresponent moció per fer propostes 
concretes, perquè el Govern no només digue compromi
sos, sinó que realment aquest Parlament prengue mesu
res i aprove propostes serioses i que dixen realment un 
compromís ferm de cara als nostres pagesos. 

Gràcies, senyor president; gràcies, honorable conseller, 
senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Per a la rèplica, té la 
paraula l’honorable conseller d’Agricultura, Alimenta
ció i Acció Rural. 

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Benvolgut senyor Bertomeu, jo, atenent que després hi 
ha una interpel·lació del senyor Pallarès que parla de 
qüestions que fan referència al capteniment del Govern 
en ramaderia i agricultura, jo les deixaria per a ell, per 
una deferència, però no les hi contestaré a vostè en una 
interpel·lació de la vinya que, pel que vostè em diu, jo 
li puc dir que hi estic d’acord. Estic d’acord que genera 
inquietud... No he fet cap promesa, no he adoptat cap 
compromís, només el de treballar per fer arribar unes 
propostes a bon port. 

I pel que vostè em demanava, de dir: «Ostres, és un 
any d’aprovació», li diré: els anys d’aprovació del PDR 
–pensi que encara no està aprovat a Europa– són anys 
complicats per posar en marxa les ajudes. Algunes han 
sortit aquesta setmana, com tot el tema agroambiental. 
El tema del contracte global té algun problema, perquè 
el sector ens va demanar que ho féssim d’una mane
ra determinada, que era que abans de fer l’aprovació 
del contracte a cada un dels casos hi hagués el pla de 
viabilitat. Si nosaltres convoquem l’ajuda en aquests 
moments, sabem que el pla de viabilitat no estarà fins 
d’aquí a tres o quatre mesos. La possibilitat de fer inver
sions és molt complicada, i estem intentant arbitrar un 
mecanisme que permeti que no sigui necessari, abans 
d’entrar el contracte, que estigui el pla de viabilitat fet. 
I estem treballant en aquesta línia. 

I permeti’m que deixi tot aquest seguit de respostes per 
al senyor Pallarès, que de ben segur em preguntarà co
ses similars, i dir-li que comparteixo la seva inquietud 
i la del sector pel tema de la reforma de l’OCM, però 
que no és un moment de plorar i d’exclamar-nos: és un 
moment de treballar, de fer arribar les nostres propos
tes al ministeri, de fer arribar..., i escoltar el sector. I li 
agraeixo que, més enllà de fer una moció subsegüent, 
que segur que la farà, ens faci arribar quines propostes 
creu que hem de defensar, quines propostes hem de 
defensar amb més energia i quines són les que poden 
fer més mal al nostre sector. 

Gràcies, senyor diputat, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, honorable senyor conseller. 
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Interpel·lació al Govern sobre les políti
ques d’agricultura i ramaderia (tram. 
300-00065/08) 

Passem al sisè punt de l’ordre del dia, que és la interpel
lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura i ra
maderia, presentada pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió. Per a l’exposició de la dita interpel·lació, 
té la paraula l’il·lustre diputat senyor Xavier Pallarès. 

El Sr. Pallarès i Povill 

Bé, molt bona tarda, senyores i senyors diputats, hono
rable conseller. Bé, la nostra interpel·lació és continuar, 
en certa manera, denunciant les polítiques agràries que 
segueix el nou Govern, el tripartit 2. Això..., sap vostè 
que nosaltres, ja en la presentació dels pressupostos que 
vostè va fer aquí en seu parlamentària, ja li vam criticar 
en certa manera que no s’hi creu prou, en el món rural, i 
no s’hi creu prou, en tot lo món del camp català. 

Nosaltres avui, en esta interpel·lació –i entrant ja en 
matèria–, ens fixarem molt en el nou PDR, en el Pla de 
desenvolupament rural 2007-2013. Vostès han dedicat 
molt interès a explicar el nou PDR per totes les co
marques del nostre país; això és cert, i ho han fet, i ho 
valorem. Però vostès no han escoltat les demandes del 
sector, honorable conseller. Jo he estat precisament en 
algunes presentacions d’este nou cicle del PDR, però 
vostès no escolten el sector, vostès no responen a les ne
cessitats del món rural. Vostès han fet que a Catalunya, 
amb este nou PDR, hàgim perdut al voltant del 20 per 
cent del pressupost que es destinarà a l’àmbit de les 
ajudes a l’agricultura. 

Hi han dos pilars fonamentals, al nostre entendre hi han 
dos pilars que són molt importants: un és la incorpora
ció de joves, i l’altre són les mesures agroambientals. Jo 
li recordaré que, a tall d’exemple, l’any 2000, 247 ex
pedients; l’any 2001, 763; l’any 2002, 508; l’any 2003, 
711. Comença el tripartit: l’any 2004, 50; l’any 2005, 
458, i l’any 2006, 228. Sense tindre en compte lo pres
supost que un jove al voltant de l’any 2000 necessitava 
per a incorporar-se..., estava quantificat al voltant d’uns 
trenta mil euros, i això, en l’època actual, estem parlant 
que s’ha duplicat, al voltant d’uns seixanta mil euros. 

Vostès, al mes de maig, van fer un comunicat en què 
comparaven els 44 milions d’euros destinats a incor
poració de joves entre l’any 2000 i 2006 amb els 66 
milions previstos d’ara. El problema és que només es-
menten les sol·licituds, inversions i ajuts aprovats en la 
incorporació de joves del 2004 fins al 2006. Si les xifres 
fossin des del 2000, veuríem que des del 2000 fins al 
2006 es van aprovar molts més diners dels 44 milions 
d’euros de què vostès ens parlen. 

Manca de suport a la producció integrada, honorable 
conseller. Avui, precisament avui, vostès trauen l’Ordre 
247/2007, on s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
agroambientals. Avui; no fa quinze dies, avui precisa
ment. Nosaltres, des del nostre punt de vista, i assesso
rats també pel Consell Català de la Producció Integrada, 
la Federació de Cooperatives de Catalunya, la Unió de 
Pagesos, Asaja i el JARC, entenem que exclouen un 
percentatge important de productors que han apostat 

fins avui per aquest sistema de producció d’aliments 
de qualitat. Els ajuts destinats a la producció integra
da, honorable conseller, són restrictius i exclouen bona 
part dels productors reconeguts pel Consell Català de 
la Producció Integrada. 

A la moció subsegüent que nosaltres presentarem el 
mes d’octubre, demanarem que es reconegui de manera 
explícita la producció integrada com un programa de 
qualitat dels aliments, de la mateixa manera que la Unió 
Europea reconeix, entre altres, els sistemes de produc
ció com la producció ecològica. Això ho demanarem a 
la moció que tot seguit presentarem. 

Lo mateix passa, conseller, i vostè ho sap molt bé, amb 
la ramaderia ecològica. Ningú pot entrar a formar-ne 
part si abans del dia 31 de desembre de l’any 2006 no 
estava inscrit al Consell de Control. I això, realment, és 
un topall en què nosaltres no estem gens d’acord. Per
què vostè em pot dir: «Sí, però la llei marca que el 31 
de desembre s’hi haurien d’haver acollit.» Però és que 
resulta que els anys 2000-2001, amb governs de Con
vergència i Unió, això es va ampliar fins al mes d’agost, 
i em penso que seria una bona mesura. 

Lo mateix passa, honorable conseller, dins del PDR. 
Quan parlem de l’eix número 4, quan parlem dels Le
ader, dels programes Leader. Hi ha una part que ens 
preocupa, i ens preocupa molt: quan se parla de l’ex
clusió dels nuclis de població amb més de deu mil ha
bitants deguda al fet que aquestos nuclis en la majoria 
dels casos ja disposen del seu propi dinamisme. Això 
no deixa cap porta oberta per donar suport a projectes 
estratègics a les comarques de muntanya, que per lògica 
poden instal·lar-se a les capitals de comarca. 

Quan parlem de ruralitat no només podem parlar d’un 
nombre d’habitants, sinó que hauríem de parlar dels 
programes estratègics per al desenvolupament rural. 
I un cas, per exemple, doncs, podria ser precisament la 
Seu d’Urgell, que si s’aprova tal com això està posat 
quedarà fora d’estes possibilitats dels programes euro
peus i sobretot dels fons del Leader, que entenem que 
són molt importants. 

Però el nucli de la nostra interpel·lació, honorable con
seller, és el contracte global d’explotació. Vostès van 
anunciar –i això ho compartim plenament– que el con
tracte global d’explotació és el futur, és l’eina que ens 
permet situar-nos. És una eina bona, però les proves pi
lot –que abans n’ha fet referència el company del Partit 
Popular– han estat un fracàs rotund, conseller, ha sigut 
un fracàs rotund. Ni de lluny permetrà la seva aplicació 
a tota Catalunya. 

A tall d’exemple, també li poso: l’any 99, 1.146 expe
dients; l’any 2000, 940; l’any 2001, 2.416; l’any 2002, 
1.781; l’any 2003 –comença el tripartit–, 100; l’any 
2004, 1.900; l’any 2005, 1.024, i l’any 2006, 504. 

Conseller, és la realitat –és la realitat– i nosaltres ens 
preguntem: es podrà atendre totes les necessitats deri
vades d’una obertura normal de la modernització de les 
explotacions agràries? Vostès ho podran atendre això? 
El contracte global d’explotació, honorable conseller, és 
un sistema operatiu, és una manera de fer, que a hores 
d’ara està totalment enfangat i destrossat. I això vostè 
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ho sap; vostè ho sap perquè s’ha fet unes diagnosis prè
vies –s’ha fet unes diagnosis prèvies. 

Quina és la realitat a hores d’ara? Que el contracte 
global d’explotació que va començar l’any 2004 i ha
via de comprendre el 2004 i el 2005..., eren los dos 
anys de prova pilot. I que l’any 2006 havíem d’analitzar 
com havia anat, com havia funcionat, en què havíem 
fallat, quins projectes nous podíem incloure, què és el 
que havíem fet malament i quines coses havíem fet bé. 
I l’any 2007 lo havíem d’estendre a tot el país, a tot 
Catalunya. 

La realitat, honorable conseller, i si posem d’exemple 
una única comarca, a la qual jo he tingut accés i m’hi 
he centrat, és que de les quatre-centes possibles explo
tacions al final se n’han fet entre cent vint i cent trenta. 
I d’estes cent vint i cent trenta, al voltant d’entre cin
quanta i seixanta encara no se’ls ha informat de res. 
Aquesta gent han fet lo pla de millora, han fet lo seu pla, 
i realment han fet inversions en plans de reestructuració 
i avui no saben si cobraran. 

Per tant, en la nostra Moció subsegüent també els de
manarem que hi hagi una seguretat jurídica que qui fa 
les coses ben fetes, a base d’una bona diagnosi prèvia, 
tingui la seguretat jurídica que aquesta gent cobraran. 
I això, honorable conseller, no s’ha fet. I els joves als 
quals hem d’incorporar, lo consell que els podem donar 
avui, a hores d’avui, al dia d’avui, és que si no tenen 
los diners que no facin aquesta incorporació, perquè no 
tenen esta seguretat jurídica. Perquè des del seu depar
tament, honorable conseller, ni s’han signat –ni s’han 
signat– los convenis de col·laboracions amb los bancs 
i amb les caixes del nostre país per poder rebre estos 
ajuts i per poder rebre estos interessos subvencionats. 
I vostès los envien directament a l’ICCA. I vostè sap 
que això no és correcte, honorable conseller. 

Per anar finalitzant, perquè el temps ja no m’ho permet 
més: lo sector ramader català. La importància del sec
tor ramader català és prou gran per considerar-lo i ser 
escoltat. Està travessant moments delicats, durant tota 
la història ha passat moments delicats, però ara jo em 
centraré en un tema, perquè evidentment no em dóna 
temps per centrar-me amb molts temes, dels quals el 
sector n’està ressentit. 

Més enllà de les problemàtiques específiques de cada 
subsector, existeix la problemàtica del sector ramader 
en el seu conjunt, com he dit abans. En esta interpel
lació posem un exemple d’incompliment total i absolut. 
Es tracta de la classificació de canals porcines. I vostè 
ho coneix perfectament. 

Això està inclòs dintre del pacte del Tinell 2, i que no 
s’ha tirat endavant, o més ben dit, s’ha fet la feina a 
mitges. S’ha publicat el Decret 251/2005, de 22 de no
vembre, que ho regula, però no s’ha dit res més, no s’ha 
fet res més. És un tema molt específic del sector porcí, 
honorable conseller, que els pagesos i ramaders s’hi 
juguen molts diners. Demostra clarament la incompe
tència i la deixadesa d’este departament. 

El decret està publicat en data 2005, en el preàmbul es 
resumeix molt bé el context i les exigències de la Unió 
Europea. S’ha fet una bona feina per part de l’IRTA. 

Quant al paràgraf del preàmbul, es cita específicament 
que el decret és fruit d’un acord per formar govern sig
nat el dia 21 de novembre de 2003, per un acord del 
Govern del Tinell. I sé que això li ho han refermat, gent 
que avui donen suport al Govern tripartit 2. No s’ha fet 
res. Per quina raó? A què és degut? És que ni tan sols 
s’ha constituït la comissió gestora. La comissió gestora 
que vostès al mes d’abril a les organitzacions van aviar 
perquè nomenessin los seus..., les seves propostes per 
constituir la comissió gestora, que és l’article 11 del 
mateix decret. No s’ha fet ni això, no s’ha constituït 
ni esta mateixa gestora, que no costa ni un euro al de
partament. 

Per tant, nosaltres en això, honorable conseller, li diem 
que és una deixadesa total i absoluta. Per tant, entenem 
des del nostre punt de vista, honorable conseller, que 
avui –avui– precisament s’ha tret esta ordre... –acabo, 
senyor president–, i a la rèplica li contestaré, almenys 
lo que entenen des de lo nostre grup per què s’ha tret 
avui aquesta ordre. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Per donar resposta en 
nom del Govern a la interpel·lació plantejada, té la pa
raula el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural. 

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Gràcies, molt honorable president. Senyor diputat, 
comparteixo amb vostè la inquietud pel sector, però li 
diria que si m’hagués deixat fer demà la compareixen
ça que teníem prevista hauríem tingut molt més temps 
per explicar quin és el capteniment del Govern i per 
explicar quins són cada un dels problemes que vostè 
m’esmentava. 

Miri, vostè fa una cosa que està bé i que jo l’entenc. Els 
arbres no li deixen veure el bosc. La meva feina és veure 
el bosc per intentar solucionar els problemes que hi ha 
amb els arbres concrets. Quan li parlo de bosc, li estic 
parlant d’un escenari global de l’agricultura que és ab
solutament trencador, d’on venim. Per primera vegada 
després de vint-i-cinc anys els cereals estan pujant i no 
hi ha existències de cereals. No és una entelèquia, no és 
una hipòtesi basada en la suposada pressió que exercei
xen els cultius bioenergètics. Està passant alguna cosa 
al món, que l’agricultura està canviant i tot el que haví
em parlat durant molt temps, d’agricultura excedentària, 
comença a deixar de ser veritat. I això és així, i això té 
unes conseqüències que hem de saber analitzar i que 
hem de fer-ho amb intel·ligència i amb projecció. 

Dit això, vostè em parla del PDR, vostè em diu que 
no m’ha escoltat. Jo li donaria en part la raó. No m’ha 
acabat d’escoltar prou bé, perquè s’ha hagut de tancar 
el procés i en aspectes com la producció integrada, en 
aspectes com la ramaderia ecològica, en aspectes com 
la lluita biològica en el cas de l’olivera, no hem estat 
prou fins com a departament en incloure accions que 
s’han de fer i que són molt complicades de dur a terme 
o que generen certes dificultats al sector. El compro
mís del departament és que d’aquí a l’octubre, quan 
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tinguem tràmit d’audiència, podem millorar en qüesti
ons d’aquestes, com en lo que és la inclusió dels prats 
comunals pel que fa a la ramaderia ecològica, pel que 
fa a millorar tots els temes de lluita biològica en el cas 
de la producció integrada i d’altres qüestions. 

Miri, l’any que s’aprova el PDR, i em remeto a l’any 
2000, no hi va haver convocatòria ni per a la incor
poració de joves, ni per a la modernització. Perquè és 
un any difícil de gestionar. En aquests moments te
nim un PDR a Europa, que ens ha dit: «Bé, ens pot sem
blar més o menys bé...», però que no està aprovat. I que 
els ajuts comencen a sortir i que estan vinculats al con
tracte global d’explotació. 

I lo que explicava abans al senyor Bartomeu: el contrac
te global d’explotació, el decret està fet d’acord amb el 
consens del sector, incloent el diagnòstic previ, abans de 
poder optar al diagnòstic i a la viabilitat de l’explotació; 
que no es pot fer amb quinze dies, s’ha de fer un diag
nòstic ben fet. I això fa que, si traiem l’ordre ara, serà 
impossible acabar materialitzant les actuacions, acabar 
concretament, acabar fent les obres per poder-les certi
ficar amb data 31 de desembre. 

I això és així i estem intentant-ho reconduir. És a dir, 
com a departament estic d’acord que no hem posat 
l’orella prou bé i que hem de millorar. Estic d’acord 
que no hem resolt prou eficientment o eficaçment els 
contractes globals de la prova pilot, que en aquests mo
ments algun d’ells estan per resoldre i estem posant-hi 
tota la voluntat i tot el que s’ha de fer per corregir-ho. 
I estic d’acord amb vostè que la prova pilot no ha estat 
engrescadora per molts motius, perquè vam introdu
ir ítems que eren difícils de complir, perquè en certes 
comarques, en una d’elles en concret, a la Conca de 
Barberà, era bastant complex de gestionar i no vam es
tar prou àgils a l’hora de fer-ho. 

Vostè em parlava dels programes Leader, és evident que 
certes poblacions tenen unes dinàmiques que escapen 
una mica de la filosofia Leader, però també és veritat 
que podem buscar projectes de caire comarcal on la seu 
estigui a la capital de la comarca i que representi, que 
siguin representatius de la comarca. Jo penso que, feta 
la llei, ens hem d’inventar alguna qüestió per buscar uns 
marcs per fer possible aquestes intervencions. I torno 
a repetir, és lògic que poblacions grans que tenen una 
dinàmica socioeconòmica diferent del món rural que
din excloses. Però si hi ha un projecte d’abast comarcal 
podem utilitzar els Leader i utilitzar com a referència 
la capital comarcal. 

Vostè em parlava del tema de les classificacions de ca
nals. Jo li diria, el que afirma no és cert. Nosaltres vam 
fer el decret, nosaltres vam convocar els ajuts per com
prar la maquinària per classificar canals i el sector dis
crepava que fos aquesta la maquinària única a emplear. 
Els criteris científics, l’assessorament de l’IRTA ens 
aconsellaven que el decret contemplés només aquest 
tipus de maquinària. Ho vam fer així, i de totes les pos
sibles sol·licituds, només en vam poder atendre tres, que 
són les que es van acabar fent, i no n’hem atès cap més. 
És a dir, el sector ens va demanar que busquéssim d’ha
bilitar altres solucions tècniques; s’està intentant, però 
és complicat, no és fàcil. Però no ens digui que no hem 

fet els deures, perquè els deures estan fets, el decret 
està tret, la convocatòria d’ajuts es va treure en el seu 
moment, i no és ben bé el que vostè em diu. 

Tornant al tema d’incorporació de joves. Vostè em de
manava: «Atendran els temes de modernització?» Vam 
agafar el compromís que, malgrat el PDR, vostès vol
drien que hi hagués més fons; jo també, el sector també, 
però l’esforç que ha fet el Govern de cobrir la davallada 
d’un 40 per cent de fons europeus, que els hem cobert 
amb escreix, jo penso que és més que significatiu de la 
voluntat política de tirar endavant. 

Hem passat d’un PDR de 990 milions a un de 1.016, 
però amb un afegitó important. De la part que anava a 
infraestructures del món rural de gairebé 400 milions, 
només n’hi van 150; és a dir, el còmput global pel sector 
és que aquest PDR a l’agricultor li arriben –de 600 hem 
passat a 850– gairebé 900 milions d’euros pel període 
2007-2013. És a dir, no és cert que no haguem cobert 
el que vostès deien, la davallada de fons europeus i les 
expectatives generades. Jo penso que hi ha més diners 
per al sector, però també hem de ser conscients que, 
pel que fa referència als fons europeus, la realitat de la 
comunitat europea ha canviat, hem passat de quinze a 
vint-i-set, i països amb uns indicadors socioeconòmics 
i amb uns paràmetres de benestar molt diferents dels 
nostres és lògic que ells siguin perceptors clarament 
nets envers nosaltres. 

Jo, en tot cas, si creu que li haig d’aclarir alguna qüestió 
més, estaré encantat de fer-ho a la rèplica. I li reconec 
que en algunes qüestions no hem estat prou fins, però 
que hem començat i hem obert un període de consultes 
amb els sectors de la producció integrada, de la rama
deria ecològica, per quan tinguem audiència a la Unió 
Europea poder acabar d’afinar algunes qüestions del 
nou Pla de desenvolupament rural. 

El vicepresident segon 

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica té la 
paraula l’il·lustre diputat senyor Xavier Pallarès. 

El Sr. Pallarès i Povill 

Bé, senyors diputats. Honorable conseller, he escoltat 
molt atent les seues respostes a les demandes que li han 
fet des del Grup de Convergència i Unió, però bé, vostè 
també ens ha de reconèixer que, home, les coses no van 
bé, i això en certa manera vostè ho ha dit. Lo director 
general de Desenvolupament Rural, el senyor Besora, 
ha deixat el càrrec. Vostè ens dirà els motius o el senyor 
Besora farà les declaracions que ha de fer, però no s’ha 
d’oblidar que el senyor Besora ha estat fins ara el di
rector del Congrés del Món Rural al qual vostès hi van 
posar molt d’èmfasi i molt de cariño, diria jo. Per tant, 
que el director general de Desenvolupament Rural hagi 
plegat no és una bona notícia. 

Segon, l’estructura de la conselleria no funciona, i vos
tè, a part de la renúncia del senyor Besora: el recent no
menament de la Direcció General d’Indústries Agroali
mentàries; recent nomenament. Quan resulta que vostès 
van modificar fins i tot el nom de la conselleria i no ha
vien trobat fins ara, hi insistixo, la persona que dirigirà 
tot lo món agroalimentari. Que el DAAAR aclareixi si 
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sortirà l’ordre per a la modernització de cooperatives, 
honorable conseller. Vostè em parla, de vegades, que 
tenim no sé quantes cooperatives i no sé quants muni
cipis; que aclareixi si realment sortirà l’ordre per a la 
modernització de les cooperatives. 

Els professionals agraris catalans, conseller, no poden 
sol·licitar encara els ajuts a les inversions de modernit
zació de les explotacions –els plans de millora–, i a les 
inversions dels joves –els plans d’incorporació. I estem 
al juliol de l’any 2007, estem al juliol, d’aquí a dos dies 
comença el mes d’agost; al mes d’agost, vostè sap que 
la gent que es dedica al camp té molta feina, perquè al 
setembre normalment se comencen a recollir els fruits. 
Això no s’ha fet, honorable conseller. 

El fet que el mes de juliol els pagesos no sàpiguen quins 
ajuts es convocaran ni els requisits per a accedir-hi crea 
una inseguretat en un sector que vostè sap molt bé que 
és un sector fràgil. A més, estes inversions requereixen 
una planificació i unes gestions administratives que les 
faran totalment inviables per a l’any 2007, perquè, hi 
insistixo, estem al mes de juliol del 2007, que comen
çarem d’aquí a dos dies el mes d’agost. 

Denunciem un cop més la irresponsabilitat del depar
tament, el perjudici que provoca als professionals en lo 
ple desenvolupament del contracte global d’explotació, 
en una eina bàsica, que vostè hi ha fet referència, una 
eina bàsica, vital i necessària per al sector: el contrac
te global d’explotació, que vostè ha reconegut que no 
ens ha funcionat. Posem-nos-hi a treballar, conseller; 
posem-nos a treballar, perquè, realment, és el futur del 
nostre sector. 

La manca d’orientació en la política agrària del Govern 
és evident, fins i tot qualificable si mirem les xifres que 
ens dóna el Ministeri d’Agricultura, el MAPA, que cada 
any se fan públiques. I això sortia avui en una nota, 
honorable conseller: dels plans de millora entre l’any 
1989 i l’any 2004, aprovats per governs de Convergèn
cia i Unió, parlàvem de 1.165; de les convocatòries fetes 
pel tripartit l’any 2004, que s’han resolt favorablement, 
estem parlant al voltant de 520. 

Honorable conseller, no s’ho creuen, tot això, no ho 
porten prou bé. Per tant, nosaltres lo que els demanem 
és que realment això ho revisin, que mirem..., i nosaltres 
ens posem a treballar a la seua vora per a mirar que la 
gent jove que es vol incorporar i tothom que realment 
creu en el món agrari..., realment, això tingue una bona 
solució. 

Vostè ho reconeix, però la diferència entre vostè i jo, jo 
voldria que fos al revés; és que vostè mana i jo haig de 
proposar. Si fos al revés, evidentment, miraria de can
viar els papers. I vostè reconeix esta diferència, però, 
clar, és que jo resulta que estic picant a la porta i vostè 
mana, és qui m’ha d’obrir la porta. Per tant, la porta, 
obri-la, que nosaltres nos ficarem a treballar. 

Vostè també reconeix que no s’han fet les coses ben 
fetes, i això ho diu, i ho diu aquí en seu parlamentària. 
Però és que, honorable conseller, vostès porten quatre 
anys i porten tres consellers. Vostè, si no ho recordo 
malament, és lo tercer conseller del Govern tripartit 
quant a afers del Departament d’Agricultura, i per tant, 

honorable conseller... El camp cada dia està perdent 
una pistonada, i això vostè ho sap, perquè també és de 
poble, igual que jo. I, per tant, jo el que li demano és 
que, honorable conseller, posem-nos les piles, però re
cordem-ho: porten quatre anys i tres consellers. 

Estic content pel tema del Leader i el tema que vos
tè n’ha parlat. Hem de mirar..., no feta la llei, feta la 
trampa, però hem de mirar vejam de quina manera po
dem encabir estes poblacions diferents, que tenen més 
de deu mil habitants però pertanyen a unes comarques 
específiques, moltes d’elles del Pirineu, que la capital 
de comarca n’ha de fer de motor. I això estic segur que 
en la moció subsegüent que nosaltres presentarem tro
barem l’encaix i mirarem de quina manera ho podem 
arreglar. 

Lo tema a què vostè ha fet referència, dels canals del 
sector porcí..., a mi no m’ha de convèncer; ha de con
vèncer els seus socis de govern. A mi ja em té conven
çut; ha de convèncer els seus socis de govern, una part 
dels seus socis de govern. 

I, al final, jo agraeixo el reconeixement, honorable con
seller; jo agraeixo, sincerament, el reconeixement, però 
el sector necessita solucions. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies, il·lustre senyor diputat. Per a la rèplica, 
té la paraula el conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural. 

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, jo també sé 
el que és picar a la porta. Ho he fet més anys que vostè, 
i per tant ho conec, no? 

Dit això, vostè em parla de dues coses que sí que vull 
aclarir. Una, el director general de Desenvolupament 
Rural, el senyor Josep Maria Besora, que ell ha dema
nat, ha presentat la seva dimissió, que vol dedicar-se a 
les seves coses. Això estava anunciat, ell ho vol fer, jo 
no hi tinc res a dir. És una persona que tenim en gran 
vàlua, que ha mogut el Congrés del Món Rural, amb 
unes conclusions que jo penso que tots compartim i 
que hi estem d’acord, i és una persona que jo voldria 
que continués vinculada al departament, i m’esforçaré 
perquè així sigui. 

Dit això, Direcció General d’Indústries: m’he cansat 
d’explicar que en el moment que s’acorda crear aquesta 
nova direcció general, amb un any de pressupost prorro
gat, nosaltres nomenaríem el director general d’Indús
tries a partir que tinguéssim el pressupost aprovat. El 
pressupost, si no ho recordo malament, es va aprovar a 
finals de juny, i el director general d’Indústries el no
menarem la setmana que ve. És així de fàcil, i així no 
m’ho torni a dir, que és per deixadesa, és per no tindre 
un nom... Escolti’m, no teníem pressupost i vam fer un 
acte de sensatesa de nomenar..., a partir del moment que 
tinguéssim el pressupost aprovat. 

Vostè em diu que estem al mes de juliol. Li ho tor
no a dir, no se n’ha assabentat: l’any que hi va haver 
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aprovació de PDR, el 2000, vostès no van convocar ni 
incorporació de joves ni modernització; li ho torno a 
explicar, com abans, o no cal? Per què? Perquè encara 
no tenim el PDR aprovat. El PDR va arribar a Brussel
les el mes de juny; ens vam dir: bé, pot estar bé, però 
t’arrisques, si treus les ordres que ho han fet, que alguna 
de les qüestions o alguna de les mesures agroambientals 
te les tombin. Per què? Perquè fem una interpretació de 
les mesures agroambientals com si fossin un ajut a la 
renda, i vostè sap que hi ha una cosa que es diu «condi
cionalitat», que t’obliga a uns certs requisits ambientals 
ja en el primer pilar i que el que no vol és que s’acabi 
duplicant. 

Li torno a explicar això de la modernització i dels joves. 
Escolti’m, hi ha dificultats..., jo ja he explicat que a la 
prova pilot del contracte global no hem estat prou efi
cients resolent; que el contracte és un bon instrument, 
que és el que acabarem aplicant, però que, tal com es 
va plantejar al decret, era requisit indispensable, per 
dur a terme les inversions, tindre el diagnòstic i el pla 
de viabilitat de l’explotació. A les alçades que estem, 
perquè no podíem treure abans l’ordre, fa que sigui in
viable executar i certificar la inversió del 2007. De tota 
manera, traurem l’ordre allargant els períodes, intentant 
ser una mica flexibles en el cas del diagnòstic i el pla 
de viabilitat de l’explotació, i que es pugui incorporar 
el document al llarg dels mesos subsegüents. 

Vostè diu: «És que les coses no va bé.» Miri, perdoni, 
hi ha coses que van bé i hi ha coses que no van bé. Hem 
fet coses importants. És un any que en pocs mesos hi 
ha hagut una reforma de l’OCM, molt important per a 
Catalunya i per a la fruita; que hem estat protagonistes 
de la reforma, hi hem participat activament. És un any 
que hi hagut eleccions a cambres. És un any que hi ha 
hagut una reforma del PDR, que requereix ajustos, com 
ja li he explicat, que ens estem posant a afinar tot allò 
que no cal. És un any que hem posat en marxa mol
tes iniciatives, alguna d’elles exemplar, com el Centre 
de Noves Tecnologies Agroalimentàries l’altre dia a 
Girona, un centre pioner a Europa, que permet aplicar 
un seguit de tractaments als productes bàsicament car
nis, que permeten eliminar totes les barreres sanitàries 
del món, perquè des dels paràsits més habituals fins a 
la listèria, que és l’excusa que et posen com a barrera 
fitosanitària, t’ho permet eliminar. Li recomano que vi
siti el centre, i veurà que no som un govern que estem 
parats. 

Qui diu el Centre de Noves Tecnologies..., tenim la 
proposta, damunt de la taula, del fruitcentre o d’altres 
actuacions per les seves terres en temes d’apicultura o 
en temes de l’oli a Reus. Jo penso que estem treballant 
en moltes línies. El nostre objectiu és no només mirar 
els sectors que passen dificultats, que els mirem, sinó 
tindré una visió del món i, sobretot, tindre una visió 
de mercat. 

Li ho deia abans, en la introducció: l’escenari de l’agri
cultura, i especialment de l’agroindústria, està canviant. 
La nostra agroindústria no para de créixer des de fa 
quinze anys, és un sector dels més potents i que més 
aporta, dels sectors industrials catalans, i, en lloc de 
mirar el que va malament, tingui una visió de conjunt, 

que això, sé que vostè és capaç de fer-ho, i el seu grup 
també. 

Gràcies. 

El vicepresident segon 

Gràcies, honorable conseller. 

Interpel·lació al Govern sobre les tele
comunicacions (tram. 300-00062/08) 

El setè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go
vern sobre telecomunicacions. Ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i per a la 
seva exposició té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Josep Maria Freixanet. 

El Sr. Freixanet i Mayans 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
honorable conseller, en diverses ocasions ja hem tingut 
oportunitat d’escoltar-lo en aquesta cambra respecte de 
la matèria sobre la qual avui l’interpel·lem: les comu
nicacions electròniques. Li deia que hem tingut ocasió 
d’escoltar-lo, però l’hem tornat a citar per actualitzar 
el coneixement parlamentari sobre l’evolució d’aquesta 
matèria cabdal per al desenvolupament de la societat i 
l’economia catalanes. Ja sap aquella, no?; diu: «Un país 
modern és aquell que planifica avui el que necessitarà 
demà.» Per tant, si no fem això, honorable conseller, no 
tindrem un país modern que ha de fer front als reptes 
del segle xxi. 

Tenim clar, doncs, que la incorporació a la societat de la 
informació és un dels reptes de present més importants 
de les societats avançades, i Catalunya no en pot quedar 
al marge. Cada cop més, l’economia, el coneixement, 
la cultura, les oportunitats de millora, en definitiva, es-
tan basades en la informació i el coneixement. Davant 
d’aquest repte, el model i la velocitat que adoptem com 
a país marcaran de manera definitiva el nostre futur, i 
creiem que és important fer-ne un seguiment acurat. 

Les comunicacions electròniques passen a formar part 
de la nostra vida quotidiana, també en l’oci i la infor
mació. Els audiovisuals en són una mostra, ja que han 
confluït els diversos suports d’emissió en un nou model 
tecnològic que ha ampliat l’oferta d’accés als contin
guts: mòbil, internet, ADSL, satèl·lit, cable i TDT, el 
nou model de televisió gratuïta en què Catalunya serà 
la pionera. 

Entenem que el sector de les telecomunicacions i de 
l’audiovisual s’ha de convertir en els propers anys en 
un dels elements de desenvolupament econòmic de 
Catalunya, mitjançant dos factors. El primer, el primer 
element perquè aquestes tecnologies es converteixin 
en motor del creixement econòmic és mitjançant l’ús 
que les indústries anomenades «tradicionals» poden fer 
d’aquestes tecnologies, no només per millorar-ne els 
cicles productius, sinó també per fer una reenginyeria 
dels seus processos que les faci més competitives i, en 
segon lloc, perquè el sector de les telecomunicacions 
és un sector intensiu en valor afegit i innovació i, per 
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tant, menys susceptible de ser deslocalitzat que altres 
indústries fonamentades en el cost de capital i intensives 
en recursos humans. 

Hi ha un tema previ que em sembla important destacar, 
i és la definició que té la legislació actual sobre serveis 
universals. Sabem que la societat de la informació és a 
hores d’ara imprescindible per evolucionar socialment i 
econòmica. Només cal parar atenció al que succeeix en 
una activitat empresarial si no hi ha cobertura de mò
bil o s’interromp la connexió a banda ampla. I, malgrat 
aquesta realitat, no entenem com la legislació no con
sidera els serveis de telefonia mòbil o de banda ampla 
com a serveis universals. Sembla que la legislació va per 
un camí i la societat va per un altre, i entendrà, honora
ble conseller, que mentre quedi qualsevol llar, qualsevol 
indústria al nostre país, això no ho haurem solucionat 
del tot. És injustificable, per tant, als ulls dels nostres 
ciutadans que aquests serveis no siguin universals i avui 
encara mancats d’accés per a moltes persones i en di
versos territoris. 

Dit això i desitjant que aquesta limitació no sigui insal
vable, voldríem conèixer el grau de connectivitat a les 
diverses modalitats de tecnologies de comunicacions 
electròniques en el nostre país. En aquest sentit, vol
dríem que ens exposés quina és l’evolució en la cober
tura de telefonia mòbil, quina és l’evolució en l’accés 
a banda ampla, i concretament pel que fa a la banda 
ampla rural, i com evoluciona la implantació de la fibra 
òptica, entre d’altres. Alhora, davant de la desitjable 
instal·lació de tantes emissores de freqüència, també 
voldríem deixar palesa la preocupació per la forma com 
es gestionarà aquesta qüestió, a efectes del seu eventual 
impacte sobre la salut i el medi. La sensació que aquest 
desplegament pugui tenir efectes nocius sobre la salut 
no és menyspreable, i voldríem saber com afronta el 
Govern aquesta qüestió. 

Honorable conseller, estem a l’endemà de la tercera re
unió bilateral entre la Generalitat i l’Estat per materialit
zar, precisament, el conjunt de transferències que preveu 
l’Estatut, per la qual cosa la interpel·lació que ens ocupa 
creiem que pot ser oportuna també en aquest sentit. Ja 
sap que també a la sessió de control n’hem parlat a bas
tament. La seva percepció de quin és el grau d’evolució 
efectiu dels traspassos és molt actual, i la valoració que 
vostè en faci avui de ben segur que tindrà un valor relle
vant. En l’anterior, en la passada reunió de la bilateral, 
del dia 16 d’abril, ja es van posar sobre la taula catorze 
matèries per iniciar les negociacions en el marc d’aques
ta Comissió Mixta de Transferències entre l’Adminis
tració general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, 
i una d’elles era sobre comunicacions electròniques i 
inspecció de telecomunicacions. 

Tot i que l’Estat atribueix la competència exclusiva en 
matèria de telecomunicacions, l’Estatut de Catalunya, li 
ho recordo, preveu en el seu article 140.7 diverses com
petències executives. En aquest sentit, li agrairíem que 
ens exposés breument com interpreta el Departament 
de Governació, i més concretament la Secretaria de Te
lecomunicacions i Societat de la Informació, aquestes 
competències que es preveuen i quines implicacions té 
la seva adopció. 

Quan diem «implicacions» ens referim al seu impacte 
econòmic, administratiu o vers l’organització de la Ge
neralitat, per exemple. A priori sembla evident que no-
ves competències en inspeccions, regulació de freqüèn
cies, revisió d’instal·lacions i d’instal·ladors suposaran 
més personal qualificat, més proximitat als operadors 
del mercat, més capacitat de compra de béns i serveis 
per part de l’Administració de la Generalitat, noves es
pecialitzacions, però li agrairem que ens traslladi quina 
és la seva lectura estratègica davant aquestes eventuals 
transferències. 

Quan el passat mes d’abril es va fer ressò dels contin
guts de la darrera comissió bilateral es va fer públic que 
el Departament de Governació es convertiria en fines-
treta única per a la tramitació de registre d’instal·ladors, 
altes de radioaficionats, entre d’altres qüestions. 

Voldria que ens concretés si això serà així, o que ens 
ampliï aquesta informació, si és que ens la pot donar. És 
notori que hi ha força divergència en la interpretació de 
diversos preceptes estatutaris, i és actualment el cas més 
significatiu el càlcul de la disposició addicional tercera 
respecte de les inversions en infraestructures. I malau
radament, de ben segur que aquesta diversitat interpre
tativa s’anirà donant a cada passa del desenvolupament 
estatutari i especialment en les transferències. 

Hi ha qui ha batejat determinades transferències com a 
«transferències fàcils», perquè no tenen massa impli
cacions econòmiques i no requereixen modificacions 
de normativa bàsica de l’Estat. Tot i així, ens temem 
que també diferències en la interpretació puguin fer que 
aquest qualificatiu de «fàcil» sigui relatiu. 

En aquest sentit, voldríem que ens comentés si hi ha 
diferències d’interpretació de l’Estatut pel que fa a les 
transferències de telecomunicacions. Fins a quin punt 
es desplegarà la competència executiva per a les matè
ries que cita l’Estatut? I ha d’altres competències exe
cutives sobre les quals se sol·licitarà transferència, tot i 
que no siguin recollides explícitament a l’Estatut. Atès 
que ja s’han esdevingut diverses reunions de la sub
comissió, voldríem que ens exposés l’actualitat de les 
negociacions en aquest àmbit. 

Hi ha una altra qüestió que voldria posar damunt la 
taula, en relació amb el desplegament estatutari, i en 
aquest cas pel que fa a la disposició addicional tercera. 
S’ha fet palès aquests darrers mesos que la inquietud de 
la societat catalana i dels experts és que l’Estat tingui 
una interpretació restrictiva, poc àmplia, pel que fa al 
concepte d’infraestructures. S’ha parlat àmpliament que 
infraestructures no es poden restringir només als àm
bits dels transports i el subministrament d’aigua. Hi ha 
qüestions cabdals, com per exemple les infraestructu
res de telecomunicacions, que també són estratègiques, 
sobre les qual intuïm que també s’ha donat un dèficit 
inversor històric vers el nostre país i sobre les quals cal 
reclamar uns nivells d’inversió també equilibrats amb la 
contribució al PIB estatal durant els propers anys. 

Ens consta que una de les resolucions aprovades recent
ment pel Congrés dels Diputats, arran del debat sobre 
l’estat de l’Estat va assumir concretament aquests ob
jectiu, i a diferència del que el mateix Govern espanyol 
interpretava fins ara, han formulat una resolució que diu 
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que la definició d’infraestructura no es limiti estricta
ment a les de foment i medi ambient. Creiem que aquest 
matís és més racional, i ha de ser un desencadenant, 
per exemple, de futures inversions en infraestructures 
de telecomunicacions i en societat de la informació. 
De fet, el mateix Plan Avanza té un capítol destinat a 
infraestructures de telecomunicacions, on consten les 
inversions en extensió de banda ampla, la millora de la 
connectivitat de telefonia mòbil, l’increment de punts 
d’accés a internet, com telecentres o internet a biblio
teques, etcètera. En aquest sentit, també voldríem que 
ens comentés la seva valoració sobre el capteniment del 
Govern espanyol respecte a això. 

En definitiva, conseller, el que li demanem és que ens 
faci una exposició àmplia. Sabem que en aquest camp 
queden encara moltes qüestions a resoldre, però bà
sicament entenem que la ciutadania de Catalunya té 
dret a tenir unes bones comunicacions: no solament les 
carreteres, no solament les vies, sinó també tot el que 
fa..., respecte a les telecomunicacions. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies, il·lustre senyor diputat. Per donar res-
posta a la interpel·lació plantejada, i en nom del Govern, 
té la paraula l’honorable conseller de Governació i Ad
ministracions Públiques. 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

Gràcies, senyor vicepresident. Senyor Freixanet –se
nyores diputades, senyors diputats–, vostè és d’Olost. 
Vostè com a alcalde..., i aquí em sembla que hi ha uns 
quants alcaldes de municipis..., jo no diria, no m’atrevi
ria a dir «rurals», perquè a vegades és un terme, doncs, 
que pot portar complicacions. Vostès, al Lluçanès, tenen 
perfectament també àmbits industrials, àmbits turístics, 
i és un exemple que quan parlem de telecomunicacions 
és la nova frontera a la qual hem de ser capaços de plan-
tejar un nou model d’equilibri territorial. 

Vostè ha acabat dient que no només de carreteres, que 
són necessàries..., el ferrocarril és important, però avui 
en dia el factor d’equilibri del territori passa ja per la 
banda ampla i passa per les telecomunicacions. I, per 
tant, no només és un element d’equilibri. I l’equilibri 
territorial implica també implantació de noves empre
ses. I sap vostè perfectament –a Olost, al Lluçanès o a 
altres comarques de Catalunya–, doncs, que avui en dia 
una cosa tan necessària en el territori com el turisme 
rural necessita internet. És un exemple que m’agrada 
posar, perquè avui en dia, doncs, una masia rural és un 
lloc de turisme, d’atracció turística; pot competir glo
balment, amb una bona web, pot tenir clients de tot el 
món, pot fer tota la contractació, però això només és 
possible si té banda ampla, si és capaç de tenir bona 
connexió a internet. 

Per tant, aquest és l’element clau que fa pensar, doncs, 
que la nova frontera per al país és fer un salt. I en 
aquests moments estem en una situació complicada. 
I diria més: crec que el país es troba en una cruïlla. I 
es troba en una cruïlla que és similar segurament a la 

que ens vam trobar els anys seixanta. Els anys seixanta, 
en aquest país, la falta d’una administració competent, 
d’una administració, doncs, que preveiés les necessitats, 
en aquest cas, de Catalunya..., doncs, què va haver de 
fer el país? Es va haver d’espavilar. I fixi-s’hi que no 
serà membres del Govern..., qui defensarà, doncs, el 
model que anomenem la «Catalunya de peatge», eh? 
Perquè curiosament Catalunya va haver de pagar pe
atges, que encara estem pagant, a les autopistes, quan 
altres zones de l’Estat han tingut autovies gratis, però 
en aquells anys, en els seixanta es va haver de fer una 
opció. La cruïlla era o fer unes autopistes de peatge o, 
realment, no tenir aquestes autopistes o autovies, que 
ens podia fer perdre uns anys clau en el desenvolupa
ment econòmic, industrial i també turístic. 

Doncs, ara, estem en una situació similar, eh? Necessi
tem fer un salt territorial, ser capaços que a tot el país 
puguem tenir una bona cobertura, ampliar-la territori
alment, independentment dels nuclis de població. Crec 
que aquest és el concepte que hem d’utilitzar, perquè 
així com el sistema analògic de telecomunicacions, de 
telefonia, el que coneixem, doncs, el telèfon fix, dit po
pularment, doncs, va ser un monopoli públic –vostès 
ho saben perfectament– que va fer que..., era un servei 
públic que s’estenia per tot el territori, més enllà de la 
densitat demogràfica, més enllà de l’orografia, doncs, 
malgrat que encara a vegades queden alguns nuclis a 
Catalunya que encara no tenen servei de telefonia ana
lògic, no?, però malgrat això va haver-hi un procés que 
va durar molts anys; amb recursos públics es va fer 
aquesta extensió. 

La privatització de les telecomunicacions va comportar, 
doncs, que es deixés de banda les necessitats territorials, 
malgrat que hi ha protocols que obliguen els operadors 
a ser presents a tot el territori independentment dels 
recursos que puguin guanyar o del marge de benefici 
que puguin tenir. 

Però la realitat és aquesta, que en aquests moments ne
cessitem impulsar cohesió digital en dues línies: una 
territorial i l’altra des del punt de vista de la motivació 
i la divulgació de les persones, que tots els sectors de 
població puguin accedir al llenguatge digital, puguin 
accedir a les noves tecnologies, puguin accedir a inter
net, perquè ningú en quedi exclòs, eh?, des del punt de 
vista de la població, de les persones –i el punt de vista 
territorial. 

Però jo vull insistir molt en l’àmbit territorial. Vostè ha 
parlat de l’accés universal. Nosaltres creiem que allò 
important és que cap territori quedi fora de la cober
tura, i aquest és l’esforç que farem, que estem fent. 
I aquest accés ha de ser pels diferents mitjans. Vostè 
sap que, doncs, ho podem fer des del punt de vista de 
la fibra òptica, que després m’hi referiré, ho podem fer 
també amb un altre sistema, doncs, el sistema de ràdio, 
que estem fent i és on estem ampliant i treballant en 
el tema de la banda ampla rural, però també afecta el 
tema de televisió. Vostè sap que el desplegament de la 
televisió digital terrestre implicarà un esforç territorial 
de poder arribar arreu. I sobretot, també, evidentment, 
el que fa referència a la telefonia mòbil, la cobertura 
amb el mòbil. 
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Aquestes són les diferents modalitats de telecomunica
cions que tenim, que hem de garantir-hi accés universal. 
El síndic de greuges, per exemple, doncs, n’està fent 
un seguiment i moltes vegades ens està demanant..., és 
a dir, els dèficits, i ens està posant damunt de la taula 
els dèficits que tenim a nivell territorial, i en som ple
nament conscients, que hem de fer un esforç per poder 
arribar a aquesta implementació a tot el territori. 

I estem, doncs, en aquests primers mesos..., aquests 
primers sis mesos el que s’ha fet des del departament 
és ultimar una anàlisi que ens permeti veure quin és el 
grau de cobertura per a cadascun dels serveis i detectar 
les mancances associades comarca a comarca, munici
pi a municipi i, si se’ns permet, nucli a nucli. Perquè a 
vegades la cobertura de municipi no garanteix, eh?, la 
cobertura de la majoria de la població d’aquell muni
cipi. Hi ha, sobretot en l’àmbit rural, molts municipis 
on els nuclis són dispersos. De fet, hi ha municipis –ho 
sap perfectament, senyor diputat– que hi ha el centre 
de referència, però que és aquell nom que agafa tot el 
municipi quan són distints pobles, diferents pobles que 
hi queden assumits. 

Aquest és l’estudi que estem fent, aquesta anàlisi. El 
tenim gairebé ultimat. Hem fet un model, una platafor
ma en la qual podem ser conscients de les necessitats 
en els diferents àmbits. 

I també estem fent una cosa important: recaptant dels 
operadors quin és el seu grau, què ells reconeixen i què 
tenen de cobertura. Perquè no necessàriament el grau 
que tenen de cobertura..., la cobertura i l’accés que po
den donar no és el reconegut. Vostès saben que, d’al
guns operadors, la seva informació sobre els troncals de 
fibra òptica no és precisament pública, eh? I, per tant, 
estem treballant també amb els operadors per recaptar..., 
i per poder tenir aquest model, aquesta proposta de sa
ber i ser conscients de quin és el grau de cobertura de tot 
el país. I el model ens permet una altra cosa: ens permet 
calcular la combinació d’aquest grau de cobertura amb 
els nivells de població i ens permet saber quines són les 
prioritats que hem de fer. 

Davant de tot això, què volem fer des del departament? 
I d’entrada, treballar en la cobertura total, treballar per 
a la cobertura total. Estem treballant amb tots els nuclis 
de més de cinquanta habitants. Ja li dic ara que els de 
menys de cinquanta habitants van en una segona fase. 
Però amb tots els nuclis de població de més de cinquan
ta habitants... És a dir, això voldria dir cobrir gairebé el 
97 per cent de la població de Catalunya. 

I per fer això, volem treballar en el que en diem la 
«compartició d’infraestructures». És a dir, no té sentit 
que tinguem torres de Wimax, tinguem torres de ser
vei, diguéssim, elèctric, de servei d’aquest d’internet 
de banda ampla..., però que alhora puguem veure com 
hi ha torres, eh?, ficades, de les companyies operadores 
de telefonia, en zones que hi ha un gran repartiment, i 
tenim altres zones d’àmbit rural o de poca densitat de
mogràfica que no hi ha ningú. Nosaltres hem de fer un 
esforç com a administració, treballar amb els operadors 
privats, posar-los d’acord, crear aquesta infraestructura 
–a això em referia quan parlava de la cruïlla que està
vem als anys seixanta. Ho hem de fer de la mà del sec

tor privat, buscant acords, fent compartició, utilitzar les 
mateixes infraestructures, que els costos siguin mínims 
per als operadors, que el concepte de negoci quedi en un 
segon termini i que puguem arribar a tot el territori. 

Aquesta és la proposta, que als emplaçaments de nova 
construcció puguem arribar a aquest gran acord. Aquest, 
l’estem treballant, i he de dir, doncs, que hem trobat 
més receptivitat, segurament, de la que en algun mo
ment s’havia ofert en altres períodes. La receptivitat hi 
és, i diria que hi ha bona sintonia i que estem treballant 
per completar aquesta dotació tècnica en les noves in
fraestructures. 

Si aquí..., no només parlem d’operadors de telefonia, 
eh? Hi hem d’incloure també el desplegament de la 
televisió digital terrestre. Aquí, la Corporació Catalana 
de Televisió i Ràdio tindrà un joc important, perquè si 
nosaltres volem avançar-nos al que és l’apagada analò
gica, eh? –mal anomenada «apagada digital»: no, no, és 
l’apagada analògica, perquè ens entri la televisió digital 
terrestre–, necessitem la complicitat dels operadors, de 
la corporació i també, evidentment, dels ajuntaments, 
eh?, perquè haurem de fer aquest desplegament impor
tant. Doncs, aprofitem aquest desplegament perquè la 
banda ampla, sigui pels diferents mitjans que puguem 
tenir, pugui arribar al màxim de població. 

També vostè em feia referència a un aspecte important, 
que és que una de les queixes que tenen sovint els ope
radors és les dificultats que tenen amb les corporacions 
locals, amb els ajuntaments, a l’hora de desplegar les 
antenes. És sabut que aquí hi ha diferents causes, eh? 
Entenc i puc entendre la situació –i aquí hi ha molts al
caldes, en aquest hemicicle–, la situació que es planteja 
en molts ajuntaments a l’hora de l’emplaçament, eh?, 
de les instal·lacions d’antenes, i hi ha aquest debat, que 
vostès saben perfectament, que és un debat real, al car
rer, sobre l’impacte sobre la salut de les persones que 
poden tenir les radiacions d’aquestes antenes. 

Miri, crec que nosaltres, com a govern..., el passat Go
vern va començar a fer una experiència molt important, 
que va ser la xarxa de sondes que monitoritzen perma
nentment els nivells d’activitat associats a la telefonia 
mòbil al llarg del territori. I això és una informació que 
els ajuntaments hi tenen accés..., i que la informació i 
la transparència tenen efectes molt importants, perquè 
dissipen a vegades determinat alarmisme. I s’ha pogut 
demostrar amb aquestes sondes que s’han instal·lat com 
realment no hi ha els nivells que a vegades algú podria 
considerar alarmants, i que realment el marge que pugui 
afectar la població és baix. 

Per tant, dir-li que l’objectiu a finals del 2007 és arri
bar al 97 per cent de la població, facilitar la feina als 
operadors, arribar a acords de compartició, donar més 
informació perquè aquesta alarma que es pugui generar 
a vegades, doncs, no tingui lloc, perquè l’alarma s’aca
ba amb transparència i amb informació. I fixi-s’hi que 
li deia que arribar al 97 per cent de la població, quan 
fins ara estàvem parlant sempre d’unes cobertures que 
no arribaven al 85 per cent. Li posaré dos exemples, i 
després, si de cas, li contestaré, a la rèplica, les pregun
tes que m’ha fet sobre la disposició addicional tercera 
i al que fa referència a comunicacions electròniques. 
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Però fixi-s’hi, pel que fa al projecte..., la comparació 
que fa el projecte de banda ampla rural l’any 2003. 
A les comarques de Lleida i Tarragona hi havia un 75,9 
per cent de població... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

...que tenia accés a internet –acabo, senyor president– 
de banda ampla. A la redefinició del projecte en aquests 
moments per al 2006 estem superant ja a les comarques 
de Lleida i Tarragona el 95 per cent. I estem treballant 
l’objectiu de passar al total del territori català del 85, 2 
per cent a aquest 97 per cent de la població, que seria, 
ho repeteixo, una cobertura important. No total, eh?, 
perquè encara ens quedarien nuclis i part important del 
territori sense cobertura en banda ampla. Però aquest 
ha de ser l’objectiu que hem de treballar, d’acord, com 
li deia, amb els operadors i amb els ens locals, els ajun
taments, per poder fer-ho possible. 

El president 

Doncs, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Maria Frei
xanet. 

El Sr. Freixanet i Mayans 

Gràcies, senyor president. Bé, vostè mateix ho ha dit, 
que em sembla que el temps se li ha fet curt per res
pondre una sèrie de qüestions que li havia plantejat, 
no?, i, per tant, m’agradaria que s’hi pogués referir en 
la rèplica, no? Òbviament, i aprofitant que també hi ha 
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
que quedi clar que quan jo he dit que les carreteres són 
importants, les vies són importants, però per al territori 
que vostè ha mencionat les carreteres també són molt 
importants, i, per tant, en tot cas, com que ho ha intro
duït vostè, jo no tenia cap voluntat, en aquest sentit, de 
parlar ni del meu poble ni de la meva localització, però 
ja que ho ha dit vostè ho aprofito, i, per tant, jo penso 
que els dos consellers aquí presents, penso que poden 
fer una gran feina bàsicament per aquests territoris, que 
d’alguna manera coincidim que per desenvolupar-nos 
bàsicament, que ja n’estem, però, en tot cas, com deia 
l’altre dia en una visita amb..., no recordo la persona, 
deia: «Suposo que d’aquí vint o vint-i-cinc anys serà 
important la incomunicació.» Però, en tot cas, jo li vaig 
dir: «M’està molt bé que la incomunicació estigui de 
moda d’aquí a vint-i-cinc anys, però, en tot cas, que 
la incomunicació sigui voluntària i no forçada.» I, per 
tant, en aquest sentit, els reclamem, doncs, òbviament, 
per a aquests petits territoris la seva sensibilitat, que ja 
sé que la tenen. 

En tot cas, senyor conseller, ja que ha parlat de la fibra 
òptica i, en tot cas, també els dos consellers que estan 
aquí, que també són importants, perquè a l’hora de fer 
carreteres, jo penso que és el moment de la fibra òpti
ca, també de fer-la passar, i en aquest cas, em consta 
que fins i tot en algunes carreteres en aquests moments 
s’està fent... I no solament penso que seria important 

que fos una fibra òptica fosca, sinó que fos una fibra 
òptica blanca, per dir-ho d’alguna manera, és a dir, que 
ja d’alguna manera pogués funcionar. Però en tot cas 
jo penso que sí que en els projectes que s’estan fent, en 
els projectes que pugui desenvolupar GISA, és impor
tant que aquesta connexió entre les dues conselleries és 
important per desenvolupar un territori, perquè segura
ment ens surt més barat en el moment de fer una nova 
infraestructura, no? 

Sobre l’augment de la connectivitat a través de fibra òp
tica, que vostè després m’ha dit que s’hi referiria, però 
que s’hi ha referit una mica, voldria que ens concretés 
més detalls sobre la seva implantació i sobre els meca
nismes que han previst per a implementar-la, sobretot 
a causa del cost que aquesta mesura, aplicada massiva
ment, pot suposar, com li deia ara. 

Quant a les transferències, creiem que al capdavall l’ob
jectiu bàsic que s’ha de buscar és el d’eficàcia de l’Admi
nistració pública vers el ciutadà, de servei, de proximitat, 
en tots els assumptes vinculats a les comunicacions elec
tròniques. Només d’aquesta manera, creiem, se n’assegu
ra la màxima eficàcia. L’Estatut estableix clarament qui 
elabora la normativa: l’Estat, i qui en dóna compliment: la 
Generalitat. Aquest és l’esquema de funcionament a què 
s’ha d’aspirar; un esquema que no ens hauria de sorpren
dre ja que queda perfectament recollit al mateix Estatut 
en matèries de comunicacions electròniques o en qual
sevol altra. 

És a la disposició addicional sisena on s’estableix que, 
aquelles funcions executives que compleix l’Adminis
tració de l’Estat a Catalunya mitjançant els seus òrgans 
territorials, a mesura que aquestes funcions siguin transfe
rides a la Generalitat, aquesta actuarà com a administració 
ordinària de l’Estat. Per tant, hem d’entendre que si la 
Generalitat actua com a administració ordinària llavors no 
hi ha lloc a cap altra forma d’administració amb funcions 
executives.Alhora, també, fa imprescindible reforçar totes 
aquelles actuacions que, vistes com a administració ordi
nària, creïn més i millor eficàcia administrativa. 

Per tant, honorable conseller, jo li deixaria, fins i tot, el 
que em queda, perquè d’alguna manera pogués fer una 
exposició més àmplia del que ha quedat pendent anteri
orment, i, per altra part, dir que seria voluntat... (remor 
de veus) –ja sé que no es permet, no s’alarmin... Ho dic 
perquè, d’alguna manera, estem parlant d’un tema cab
dal per a l’economia del país, cabdal per a la societat del 
país i, en aquest sentit, és en la línia en què anaven més 
les meves paraules. Espero que el banc de Convergència 
i Unió no s’horroritzi per aquestes paraules, que a més 
a més formen part de la cortesia parlamentària. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Honorable conseller, vol...? (Veus de fons.) Té la pa
raula. 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

Gràcies, senyor president. Quan parla vostè, senyor di
putat, de fibra òptica, siguem conscients del problema 

SESSIÓ NÚM. 19 PlE DEl ParlaMENt 



64 

18 de juliol de 2007 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa Sèrie P - Núm. 26 

que hem tingut, que hem patit en aquest país i l’error 
monumental que va fer el Govern espanyol en el seu 
moment: que és permetre abandonar la fibra òptica, en 
el seu moment, del seu traçat, per optar pel que ano
menem el coure trenat, la modalitat de l’ADSL. Va ser 
un error. En aquests moments tenim alguns operadors 
importants, que tenen troncals a Catalunya, però en 
aquests moments el salt per arribar al que és la fibra a 
la llar, la fibra a la cantonada –dit d’una altra manera, 
a l’edifici–, això suposa un cost molt elevat. 

I si se’m permet fer la comparació entre el que és el mo
del elèctric i el model de les telecomunicacions, s’entén 
molt ràpidament. En el model elèctric vostè sap que 
tenim quatre fases del sector de l’energia: la producció 
elèctrica, el que és el transport elèctric, la distribució i la 
comercialització. En l’àmbit de les telecomunicacions 
ens trobem que tenim les quatre fases –si les poguéssim 
segmentar d’aquesta manera– a les mateixes mans. És 
veritat que ara hi han operadors virtuals de telefonia 
mòbil, la part més de comercialització, però el que és la 
producció, en aquest cas el transport i els serveis estan 
a les mateixes mans. 

Això ha comportat que en aquests moments tinguem 
una xarxa de fibra òptica en mans d’una gran compa
nyia; altres, d’altres companyies, que han fet la seva 
estructura –recordarà la situació de dificultat que 
va travessar l’operació Menta, per les dificultats de po
der crear una xarxa. 

I nosaltres, quan li parlava abans de la compartició, 
quan parlàvem d’arribar en els territoris, crec que la 
idea que haurà de treballar l’Administració, i ho estem 
fent, és que la fibra òptica també hauria de ser compar
tida; és a dir, buscar fórmules de compartició del que 
és el transport, eh?, de la infraestructura –una altra cosa 
són els serveis que evidentment han d’entrar en règim 
de competència. I això no s’ha fet enlloc d’Europa, i 
això està comportant un greu problema perquè hi ha un 
salt, hi ha un decalatge molt important per part de les 
companyies a l’hora de poder fer arribar aquesta fibra; 
que els troncals a Catalunya ja hi són –com a mínim, 
d’un gran operador–, però el problema que tenim és que 
ha d’arribar a la llar. I, a més, en un moment que les 
grans companyies en els propers anys tindran un canvi 
important. Vostè sap que la competència a què s’està ar
ribant està fent que ja alguns serveis de telefonia siguin 
gratuïts: el que és el minutatge i el compte cada cop 
serà, diguéssim, tarifa plana; les propostes dels diferents 
operadors ja no es basarà només en el preu de pagament 
del consum de telefonia i, per tant, aquí ens estem po
sant que els continguts seran el que primarà. I, per tant, 
tindrem una sèrie de dificultats que hem de preveure, i 
la col·laboració amb el sector privat és fonamental per 
poder solucionar aquests problemes. 

Si em passo a referir al que em referia de l’Estatut –dos 
minuts, intentaré ser molt breu–, miri, evidentment l’Es
tatut preveu i deixa molt clar que tenim les comunica
cions electròniques, a l’article 140.7, «formen part de 
la Generalitat». En aquest sentit, sí que s’ha començat 
a treballar una proposta, una proposta del que va ser la 
creació d’una comissió ja de treball, i que es preparava 
el que era instar el traspàs de funcions i de serveis de 
l’Estat amb relació a la inspecció, la sanció d’infra

estructures comunes de telecomunicacions, així com 
el registre d’instal·ladors de telecomunicacions, del re
gistre de gestors de multiplex, i així com de funció de 
resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió 
que comparteixen el multiplex. Aquest era el paquet im
portant que vàrem començar a treballar. El 17 de maig 
es va constituir, com deia, la ponència tècnica, i el que 
ens ha passat és una mica allò que et passa a vegades a 
Madrid –ho dic per l’experiència que he tingut–, doncs 
que durant el treball de la comissió tècnica no hi ha de
finició per part de l’Estat, i ahir hi havia la bilateral, ens 
vam trobar amb una contraproposta al darrer moment, 
que crec que més que anar endavant anàvem enrere, 
ho dic així de sincerament. I vam optar, doncs, per no 
donar solució a l’acord. Em sembla que les coses s’han 
de fer bé, hem de poder esperar. Quina va ser la nostra 
proposta? Doncs va ser de no arribar a cap acord, encara 
que fos en diferents fases d’acord, perquè creiem que no 
consolidàvem les quatre funcions inspectores que ha de 
tenir, en aquest cas, el Govern. I, és més, de les quatre 
funcions que ja estem fent, doncs, en algunes fins i tot 
fèiem marxa enrere, és a dir, el criteri contrari al criteri 
de subsidiarietat. 

Vam parar màquines, és veritat que a la darrera hora la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions va fer arribar 
una contraproposta, que estava bé, però no era suficient. 
I crec que les coses no s’han de fer així, quan des del 
17 de maig portàvem, des del Govern de Catalunya, 
negociant aquesta ponència tècnica. I, per tant, el que 
nosaltres vam decidir és que en la propera bilateral 
tornarem a anar-hi amb tot el tema damunt la taula a 
veure si l’hem pogut resoldre. Però a mi em sembla 
que aquesta dinàmica de resoldre-ho així, de forma a 
corre-cuita amb un paper a darrere moment, no és im
portant, perquè, ho repeteixo, nosaltres hem de conso
lidar i avançar en les capacitats de gestió, en aquest cas 
d’inspecció i de control, que ja algunes havíem assolit 
i no podem anar enrere. 

Sobre la disposició addicional tercera. Bé, jo crec que 
aquí, quan es parlava en el seu moment d’interpretació 
de la disposició addicional tercera, fixi’s que als passats 
pressupostos generals de l’Estat el debat va ser si se ce
nyia només a dos ministeris, Fomento i el Ministeri de 
Medi Ambient. Nosaltres sempre hem defensat que les 
telecomunicacions és una forma d’infraestructura, que 
l’Estat hi ha de participar, i, per tant, amb les resoluci
ons que es van fer ja sembla que s’ha obert avui... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

Pel que em diuen –acabo, senyor president–, el secre
tari d’Estat d’Hisenda ja reconeixia que la interpretació 
de la disposició addicional tercera ha d’anar més enllà 
d’aquests dos ministeris. I per la nostra part hi haurà 
tota la pressió i tota la feina perquè l’Estat contribueixi 
a millorar la xarxa de telecomunicacions a Catalunya, 
que cap territori en quedi exclòs i que a cada sector de 
població, començant per sectors bàsics com la indústria, 
pugui tenir-hi bon accés. Perquè avui nosaltres podem 
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competir en telecomunicacions, podem competir que 
els polígons industrials d’aquest país... –per això es
tem fent l’anella industrial des del departament, d’acord 
amb el Col·legi d’Enginyers–, de tenir una anella in
dustrial que ens faci competitius. L’automació, per po
sar un exemple, serà competitiva si té avui en dia bona 
connexió, banda ampla, i té bon servei en el que és el 
sistema computacional. En el sistema de l’automoció, 
en les empreses de serveis això és bàsic. Si no ho fem 
així, difícilment... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Governació i Administracions Pú
bliques 

...difícilment podrem ser competitius davant de nous 
països. 

Gràcies, senyor president, per la seva paciència. 

El president 

L’honorable senyor Ramon Espadaler pot plantejar la 
següent interpel·lació... 

Interpel·lació al Govern sobre les mesu
res per a reduir els nivells de contami
nació atmosfèrica a les principals ciu
tats (tram. 300-00063/08) 

...sobre les mesures per reduir els nivells de contamina
ció atmosfèrica a les principals ciutats. 

El Sr. Espadaler i Parcerisas 

Moltes gràcies, senyor president. De fet, en aquest Ple 
hem tingut ocasió de saber alguns aspectes amb relació a 
aquesta polèmica mesura, en la pregunta que hi ha hagut 
amb anterioritat en el torn de preguntes al Govern. Però 
nosaltres voldríem comentar una mica la reflexió dient 
tot allò que compartim –que també en compartim, de 
coses, amb el Govern, senyor conseller–, i després també 
direm quines ens preocupen, que són les que motiven, 
en definitiva, aquesta interpel·lació. Nosaltres, i vostè, 
evidentment, tant com nosaltres, coneixem perfectament 
un estudi ben recent, que va fer el Banc Mundial, en què 
s’encenien alguns llums de preocupació pel que fa a la 
contaminació atmosfèrica en determinades ciutats, i pel 
que fa particularment a la pol·lució, i més concretament, 
doncs, les partícules PM10 de menys d’una micra, no? 
I aquest estudi –basat en dades que havia lliurat el mateix 
Departament de Medi Ambient dels anys 2002, 2003, 
2004 i 2005– situava Barcelona al dotzè lloc de les ciu
tats amb més pol·lució pel que fa a les partícules FM10 
del planeta, el situava a la banda més alta; la situava 
concretament era al dotzè lloc de la ciutat planetària, 
doncs, que tenia un impacte més gran d’aquestes partí
cules, just per darrere de Ho Chi Minh i just per davant 
de Bombai. Aquesta és una situació que no és per tirar 
coets ni per estar feliç. 

Per tant, compartim amb vostè, compartim amb el Go
vern de la Generalitat la necessitat de fer front a un pro
blema de contaminació atmosfèrica, que, a més a més, 
té una translació en un doble sentit, com bé apuntava 
el conseller, en l’àmbit de la salut, que és primordial i 
primer, i també, evidentment, no pas menor, en l’àmbit 
del medi ambient. Per tant, tenim un problema i no se
rem nosaltres qui el neguem. 

Segona constatació, davant d’aquest problema cal fer 
alguna cosa, per tant, continuem en la fase de l’acord. 
Saludem, doncs, que el Govern hagi pres la iniciativa 
de fer un pla, doncs, que abordi aquest problema que 
tenim amb relació a la contaminació atmosfèrica, per
què la situació de l’entorn metropolità de Barcelona, la 
ciutat de Barcelona, doncs, té aquests dèficits que són 
importants. 

I aquest pla té aspectes positius, i entendran que no em 
correspon a mi subratllar-los –entenc que el conseller 
ja ho ha fet en la primera part i bé prou suposo que ho 
farà en aquesta segona part. Té alguns aspectes nega
tius que sí que ens hi voldríem referir –i ja li avanço: 
volem parlar d’aquesta polèmica mesura de limitar la 
velocitat, que nosaltres pensem que no porta absolu
tament enlloc–, i té sobretot –i això és tan important 
com la segona reflexió– algunes mancances, a parer 
nostre, sorprenents –algunes mancances a parer nostre 
sorprenents. 

Estem d’acord amb vostè, per dir alguns aspectes tele
gràfics, el pla ens l’hem mirat amb cura i amb detall, 
en el tema de l’ambientalització dels vehicles públics, 
ens sembla positiu que l’Administració, a més a més, 
prediqui amb l’exemple. Estem d’acord a incrementar 
els controls, doncs, en les activitats més susceptibles 
de fer emissions, del port, de l’aeroport... Tots aquests 
aspectes no els qüestionem. Però tenim una discrepàn
cia, en aquest cas, sí que molt profunda, en la mesura 
concreta de limitació de la velocitat. Ens sembla un 
excés de regulació, ens sembla una obsessió gairebé 
malaltissa a regular, quan, a més a més, no ens pot de
mostrar el Govern –almenys no ens ho ha demostrat fins 
al dia d’avui– quins són els beneficis d’aquesta mesura. 
Creiem que és una mesura que perjudica notablement, 
doncs, l’àmbit metropolità i el desenvolupament nor
mal, i per contra no reporta, doncs, beneficis des de cap 
perspectiva. Creiem que és ineficient. Per què? Perquè 
creiem, doncs, per dir-ho ras i curt, que el que de veritat 
pol·lueix l’entorn metropolità, precisament, és exacta
ment el contrari: no és la circulació, doncs, allò que 
permet el codi de circulació, sinó que és el col·lapse. 

I aquí és on hi ha les grans mancances d’aquest estudi. 
Creiem que l’estudi, les propostes governamentals no 
parlen per res –per res– de com de com resoldre els col
lapses. En aquest sentit, ja li avanço, conseller, que sí 
que serem proactius, fent bones una part de les mesures 
que vostès han publicat, però nosaltres n’hi voldríem 
addicionar –i en aquest sentit anirà la moció que pre
sentarem–, doncs, d’altres mesures que vagin a reduir la 
primera font d’emissions pel que fa al transport, que no 
és la velocitat, no és aquest diferencial de velocitat entre 
els vuitanta i els cent vint quilòmetres per hora, o en
tre els vuitanta i aquells que estiguin permesos pel Codi 
de circulació, sinó que és sobretot el contrari, gairebé 
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l’invers a això, que és el col·lapse. Creiem, per tant, que 
aquesta mesura no aporta res; creiem que el cost/bene
fici d’aquesta és absolutament desproporcionat, creiem 
que és manifestament ineficaç i insuficient... 

I algunes dades sí que les hi voldríem posar, dades que 
probablement vostè coneix, però que, en qualsevol cas, 
el Govern n’ha fet un cas absolutament omís, no? Se
gons estudis rigorosos i seriosos respecte què representa 
limitar la velocitat a vuitanta quilòmetres per hora, és 
cert –és cert– que es poden reduir en un 24 per cent les 
emissions de CO

2
, però no és menys cert que s’incre

menten les emissions d’òxid de nitrogen en un 26 per 
cent. O sigui, incrementem un tipus d’emissions molt 
més que en reduïm unes altres, d’emissions. 

Per tant, el balanç, si a més a més hi agreguem l’incordi 
–i perdoni que li ho digui amb aquesta claredat– que es 
genera sobre milers i milers de ciutadans, cada dia de 
cada dia de cada dia d’aquest món, que d’una o altra 
manera circulen en l’entorn metropolità i a la ciutat de 
Barcelona, el resultat final, el balanç fa del tot ineficient, 
com a mínim, per dir-ho amb una paraula prou suau, 
aquesta mesura. 

Per tant, nosaltres el que sí que els demanem –i voldríem 
saber vejam si vostès tenen algun tipus de predisposició 
respecte a això– és anar a l’arrel veritable del problema 
de la generació d’emissions contaminants en aquest en
torn metropolità. Si volem reduir les emissions de CO

2
, 

si volem reduir les emissions de partícules i si volem 
reduir les emissions d’òxid de nitrogen, la solució no és 
limitar la velocitat; la solució és resoldre els col·lapses. 
La solució de veritat, l’arrel –i vostès tendeixen a anar a 
les causes estructurals, que en diria vostè, i que hi podem 
estar molt d’acord– és: anem a reduir, en la mesura del 
possible, els col·lapses. De quina manera? Doncs, nosal
tres en veiem dues de molt clares i que el pla no en fa 
cap esment; el pla és purament pal·liatiu, però no pretén 
corregir aquells aspectes que funcionen malament. 

Home, per un costat, la millora de les infraestructures. 
I malauradament, i gràcies a la ineficiència, altra vega-
da, doncs, del Govern tripartit, tenim algunes infraes
tructures clau per a aquest país que ajudarien a reduir 
aquests col·lapses i, per tant, de retruc ajudarien –i estic 
segur que podríem posar-nos d’acord– a reduir aques
tes emissions. Hi han algunes infraestructures..., n’hi 
citaré dues que són importantíssimes a parer nostre. La 
B-40, altrament dita «quart cinturó», ens ajudaria, sens 
dubte, a descongestionar, a descol·lapsar i, per tant, a 
reduir les emissions. Sí, nosaltres ho entenem així i ho 
proposarem així, i crec que no som els únics; creiem 
que dintre el Govern que hi ha algú –i em remeto a 
les hemeroteques ben recents– que també comparteix 
aquesta manera de fer, per tant ho sotmetrem a la seva 
consideració. I també l’ampliació de la C-58, en el tram 
de Terrassa a Cerdanyola. Són dos elements que contri
buirien a descol·lapsar i, per tant, a reduir substancial
ment, molt més que no pas el que proposen vostès en 
el seu pla, les emissions de CO

2
. 

Però al costat d’això –no es preocupi, senyor Milà, en 
tenim d’altres, d’alternatives– diem: escolti, que no 
se l’han cregut, vostès, Govern de la Generalitat de 
Catalunya, el traspàs dels ferrocarrils? No n’hi ha ni 

un sol esment. No, posem les dues, de coses. Nosaltres 
no som exclusivistes, senyor Milà, no es preocupi: els 
proposem dues coses, escolti. Home, doncs, per què no 
afrontem de veritat, per què no fem aquest trànsit del 
cotxe cap al transport públic, particularment dels trens de 
rodalies, fent un pla de veritat? I aquí sí que contribuirem 
d’una manera molt substantiva, doncs, a poder reduir les 
emissions de CO

2 
i les emissions de partícules i totes 

les emissions contaminants, que tenen aquest doble im
pacte, no només ambiental, que sí, evidentment, sinó 
aquest impacte sobre la salut de les persones. 

Ja li avanço –parèntesi–, conseller, que hem demanat, i 
probablement li consta a vostè, al Govern, aquest estudi 
a què vostè ha fet referència abans. Ens sorprèn que es 
facin les mesures sense conèixer els resultats de l’estu
di. Vostè un dia va dir per antena d’una emissora radi
ofònica que en aquest país hi havia més mortaldat per 
contaminació atmosfèrica que per accidents de trànsit. 
Esglaiats davant d’aquesta xifra, vam demanar l’estudi, 
i encara no ha aparegut l’estudi que surt citat en el docu
ment governamental a què vostè ha fet referència avui 
però que encara no hem vist. En qualsevol cas, l’espe
rem amb candeletes per saber..., perquè si aquesta dada 
es confirma en aquests termes seria preocupant i ens 
donaria molta més raó, jo crec, a desencallar aquestes 
infraestructures, que porten ja massa anys encallades, 
i a implementar, doncs, un sistema de ferrocarril molt 
més eficient. 

Per tant, en qualsevol cas, senyor conseller, tindríem 
interès a conèixer fins a on vostès estan disposats a de
fensar aquesta mesura, fins a on creuen que aquesta 
mesura realment comporta beneficis positius per a la 
salut, però també, evidentment, per a l’economia, per al 
desenvolupament normal de l’entorn metropolità, tam
bé, evidentment, per al medi ambient, atès que a més 
a més hi han estudis, hi insisteixo, que ho diuen amb 
una claredat meridiana. Sí que passant de cent vint a 
vuitanta quilòmetres es redueixen les emissions de CO

2
, 

però no és menys cert que s’incrementen notòriament 
les d’òxid de nitrogen. I això és tan lesiu i tan pervers 
per al medi ambient i per a la salut de les persones com 
allò que amb bona fe –que no n’hem dubtat mai– vostès 
pretenien perseguir. Per tant, estem expectants, senyor 
conseller, si ens pogués donar resposta... 

I, en síntesi, la nostra proposta és molt breu: més inver
sió en infraestructures, particularment les dues citades; 
més ambició en la gestió de rodalies; més promoció del 
transport públic, que en això ens posarem d’acord, i, a 
més a més, d’altres qüestions que no he tingut temps... 
–després, en el torn de rèplica, les subratllaré–, doncs, 
mesures com les que els proposen, entre altres, per 
exemple, el Reial Automòbil Club, d’informació a 
temps real... 

El president 

Honorable diputat... 

El Sr. Espadaler i Parcerisas 

...de l’estat de la xarxa, o d’altres mesures que creiem 
que poden contribuir no tant posant el pes, la càrre
ga... 
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El president 

Honorable diputat... 

El Sr. Espadaler i Parcerisas 

...en l’usuari sofert de la xarxa ferroviària, sinó en me-
sures positives i que de veritat comprometin a qui han 
de comprometre, que és el Govern de la Generalitat. 

Gràcies, senyor president, per la seva generositat. 

El president 

Doncs, té la paraula l’honorable conseller de Medi Am
bient i Habitatge, senyor Francesc Baltasar. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Senyor president, senyor conseller... –dic «senyor con
seller» perquè, evidentment, a més, ens va tocar com
partir la roda de premsa de presentació. Senyor diputat, 
evidentment, dir-li que jo puc tenir obsessions malaltis
ses, però li asseguro que cap d’elles té a veure amb els 
vuitanta quilòmetres per hora. Entre altres coses, s’ha 
plantejat això –ja ho he explicat abans i ho reitero– com 
una mesura per a la salut dels ciutadans i ciutadanes. 
I entenc que vostè estigui preocupat, senyor Espadaler, 
entre altres coses perquè això no és nou, perquè vos
tè això ho va conèixer quan era conseller de l’anterior 
Govern i perquè ja el Govern, fa dotze anys, va haver 
de prendre mesures sobre aquest tema: sobre la conta
minació. Per tant, no és un tema que ve d’avui, ni és un 
tema que s’hagi inventat ningú, ni que s’hagi inventat 
aquest Govern. 

En tot cas, deixi’m, per situar-lo –perquè em sembla 
que vostè no coneix bé tot el pla, i segurament és potser 
perquè avui encara, malgrat que està penjat a la pàgina 
web del departament, doncs, segurament no han tingut 
ocasió de consultar-lo–..., evidentment, sí que crec que 
és un pla complet, que és un pla que toca molts dels 
aspectes que vostè pensa que no hi són i que, evident
ment, situa correctament una bona lluita per la millora 
de la qualitat de l’aire, que en definitiva és la millora per 
la qualitat de la salut dels ciutadans. 

Estem parlant d’un pla que es basa en el fet que existeix 
un reial decret, que és el 1073 del 2002, que assenyala 
com a organisme competent el Govern de Catalunya per 
adoptar plans d’actuació a les zones i aglomeracions 
on se superin els límits d’immissió. I això ve donat, 
aquest decret, per tres directives, que són la 96/62, la 
99/30 i la 00/69. 

Davant d’aquesta realitat, el Govern va aprovar ja l’any 
passat, evidentment, un desplegament d’un pla d’actua
ció fins al 2010 per fer front a això, a quaranta localitats, 
que són Barcelona i trenta-nou municipis de les comar
ques del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i 
Baix Llobregat. S’ha fet amb una comissió interdeparta
mental, de la qual han format part tots els departaments 
que tenen a veure amb mobilitat, que tenen a veure amb 
salut, que tenen a veure amb treball, que tenen a veure 
amb indústria, que tenen a veure, en definitiva, amb el 
conjunt de l’activitat humana que genera aquesta situ
ació específica en aquests quaranta municipis. 

L’objecte d’aquest pla és establir les mesures necessàri
es per prevenir i reduir les emissions dels contaminants, 
tant del diòxid de nitrogen com de les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a deu micres; per tant, 
d’arribar el 2010 als límits que ens marca la Unió Eu
ropea. Dir-li que en aquests moments estem depassats 
en deu grams..., micrograms / metre cúbic, respecte de 
les que marca la Unió Europea. Per tant, hem de fer una 
reducció com a mínim del 25 per cent per adaptar-nos 
a això, però més, perquè es calcula també que durant 
tot aquest període, si no es continguessin les mesures, 
estaríem pujant. 

Aquest pla ha d’incidir en la millora de la qualitat de 
l’aire, però sobretot a millorar la salut de les persones. 
Jo ja ho he dit abans: el Ministerio de Medio Ambiente 
ha assumit, fruit d’un estudi de la Unió Europea, que hi 
han setze mil morts, a l’Estat espanyol, l’any, a causa 
dels aspectes de contaminació. Li he dit també –i el tin
drem els mesos de setembre - octubre– que en aquests 
moments el Creal està elaborant un estudi justament per 
acabar de precisar... I no solament és un problema de 
morts, que ho és, importantíssim: és que, a més, vol dir 
que hi han altres persones que agafen afeccions respira
tòries greus –greus– a causa de la contaminació. 

Per tant, què recull aquest pla? Recull tres, quatre coses: 
primer, diagnosi de la qualitat de l’aire i la delimita
ció territorial; segon, inventari de les fonts d’emissió 
i avaluació de la seva incidència; tercer, descripció de 
les mesures i estimació dels nivells de qualitat, i a més 
estableix un seguiment del pla. 

Quines són les fonts d’emissió més importants? Trans
port terrestre –aquí em sembla que coincidim–, acti
vitats industrials i energètiques –espero que també–, 
activitats extractives –suposo que és evident–, transport 
marítim, transport aeri, sector domèstic. Per tant, se-
tanta-tres mesures que intenten incidir en tots aquests 
sectors. 

Primer, de prevenció: deu mesures. Evidentment, cri
teris per aplicar en els plans d’ordenació urbanística, 
per a l’autorització de modificacions d’activitats indus
trials i energètiques, per a l’aprovació de modificaci
ons d’infraestructures, per a l’autorització d’activitats 
extractives en l’execució de les obres públiques, mini
mitzant, per tant, la suspensió de partícules atribuïbles 
al trànsit. 

Onze mesures de sensibilització per donar a conèixer a 
la població el pla d’actuació, els motius de la seva re
dacció i els beneficis que han de comportar per a la salut 
de tots i per al desenvolupament del territori, aquestes 
mesures. 

Mesures en l’àmbit del transport i de la mobilitat: disset 
mesures en total, senyor Espadaler; no una: disset. Pri
mer, el Pla director de mobilitat de la regió metropolita
na de Barcelona, en el qual s’està treballant i en aquests 
moments està molt avançant, i el conseller Nadal ho 
podria testimoniar quan calgui. En aquest, evidentment, 
es plantegen, òbviament, qüestions tan importants com 
els carrils amb vehicles d’alta ocupació, la construcció 
d’aparcaments dissuasius, la millora de la gestió de la 
circulació, l’ampliació de l’oferta de transport públic, 
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el foment del vehicle compartit, la promoció de vehi
cles nets. 

Els ajuntaments de les zones, a més, elaboraran plans 
de mobilitat urbana. S’elaboraran plans de mobilitat en 
els centres de treball i centres generadors de mobilitat, 
a tots els centres de treball d’administracions públiques 
i d’empreses públiques amb més de dos-cents treballa
dors i, amb més de cinc-cents treballadors, a tots els 
centres de treball o aquells que generin una mobilitat 
obligada de més de cinc-cents habituals..., diaris ha
bituals. 

Evidentment, la mesura de la gestió de la velocitat de 
la circulació, que, en tot cas, és una mesura que té un 
àmbit determinat de vuitanta quilòmetres per hora, però 
tot un altre àmbit que es determina un any i mig per aca
bar de precisar amb quina velocitat se situarà, i sobretot 
s’establirà el que en diem «la velocitat intel·ligent», és a 
dir que anirà lligada als índexs de contaminació, anirà 
lligada al nivell de flux de vehicles i, evidentment, als 
trams. 

Una altra de les mesures: ambientalització dels vehicles 
pesants dièsels vinculats a la prestació de serveis pú
blics. En aquest sentit, òbviament, aquest és un exemple 
que ha de donar l’Administració pública, el conjunt de 
les administracions públiques que operem en el terri
tori. Per tant, en aquest sentit, també d’aquí al 2010 
produirem la transformació dels vehicles en els serveis 
públics. 

Tot això calculem que pot produir un 30 per cent del 
descens de les emissions, tant de diòxid com de partí
cules en suspensió. 

Hi han vuit mesures que afecten el port de Barcelona, 
que són bàsicament requeriments ambientals a la flota de 
camions: renovació anticipadament de la flota d’embar
cacions de suport; desenvolupament d’un pla estratègic 
del mateix port, que té com a termini fer-lo abans de 
final d’any; millores en la manipulació dels productes 
pulverulents, i alhora –un dels temes essencials– l’elec
trificació del port. Avui el port de Barcelona, que és un 
dels ports millors del món, no té electrificades les seves 
instal·lacions, i per tant els vaixells que hi romanen ho 
fan amb els combustibles, que, vosaltres i vostès ho sa
ben, són altament contaminants. 

En l’aeroport del Prat del Llobregat es plantegen tres 
mesures, que comporten un descens aproximat d’un 20 
per cent d’NO

2
: subministrament elèctric a les aeronaus, 

substitució progressiva dels vehicles que operen a l’in
terior de l’aeroport i redactar també un pla de reducció 
d’emissions lligat a l’operativa de terra. 

En l’àmbit industrial i energètic s’han previst trenta-una 
mesures per a les instal·lacions industrials i energèti
ques, per reduir les seves emissions. Per a vint-i-set in
dústries s’han definit mesures i individualitzades, i entre 
elles hi ha la cimenteres, les foneries, les vidrieres i les 
ceràmiques. S’han posat, també, en aquest pla les plan
tes de fabricació d’aglomerat, les cinquanta-vuit plantes 
de preparació de formigó, i, evidentment, el conjunt de 
centrals com la tèrmica d’Endesa al litoral del Besòs, 
el cicle combinat Besòs 4, etcètera. 

Quatre mesures en l’àmbit domèstic. Se n’han previst 
les següents: Pla de renovació de calderes i escalfadors 
domèstics, la renovació d’electrodomèstics que con
templa el Pla d’energia, i el decret d’ecoeficiència en 
edificis, així com el codi tècnic d’edificació. 

Per tot això, a més, es preveu la creació de l’oficina tèc
nica de plans de millora de la qualitat de l’aire, adscrita 
a la Direcció General de Qualitat Ambiental, es crea una 
comissió formada per tot el conjunt de departaments de 
la Generalitat implicats en ells i una comissió instituci
onal, en la qual participaran tots els sectors econòmics, 
socials i ciutadans implicats en el tema. 

Creiem, per tant, que abordem amb tota la profunditat la 
qüestió, i que prenem mesures especialment importants 
en aquell que és l’agent principal d’immissions, que és, 
evidentment, la mobilitat i el transport. Per tant, vol dir 
que les mesures, en la línia de la millora d’infraestruc
tures, les mesures en la millora i l’oferta del transport 
col·lectiu, aquelles mesures, a més, per la posta en mar
xa del que són també mesures ambientals... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

...a la circulació, entenem que són fonamentals i que en 
aquest sentit, per tant, completen, totes elles, un conjunt 
de propostes que milloraran la qualitat de vida i de la 
salut dels ciutadans dels quaranta municipis. 

El president 

Senyor diputat, pot fer la rèplica. 

El Sr. Espadaler i Parcerisas 

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor 
conseller, per aquesta detallada explicació del pla, que 
certament l’havíem vista al web del seu departament i 
en els anuncis que, des del Govern, pels canals de tota 
mena, doncs, ha fet. La hi agraeixo, l’explicació. Però 
nosaltres dèiem, escolti: «Ja en compartim unes quan
tes, de mesures.» Compartim el diagnòstic –tenim un 
problema–, compartim la necessitat de fer-hi front, i 
discrepem d’alguna de les mesures que proposen, par
ticularment d’aquesta, perquè vostè ho acaba de dir, diu: 
«La mobilitat i el transport és l’agent principal.» Doncs, 
diem, molt bé, atès que aquest és l’agent principal..., 
resulta que vostès fan mesures –i a l’última part de la 
seva intervenció ens en diu– per tot: vint-i-set indústries 
concretes, per la mobilitat, per les plantes d’asfalt, per 
l’àmbit domèstic, pels aeroports, pel port..., diu, escolti, 
per tothom menys per vostès. Hi ha mesures aquí per 
tothom menys pel Govern. 

En el sentit que, escolti, vejam, quina és –i això, em 
sembla que ja no calen massa estudis– la font d’emis
sions més important en l’àmbit del transport sinó les 
emissions que es fan en els col·lapses cada dia, de cada 
dia, de l’entorn metropolità. Escolti, servidor entra 
des de Vic; aquí tinc un diputat, com el Pep Rull, que 
entra des de Terrassa, i altres diputats entren des de 
Mataró... Alguns tenen la fortuna de tenir la possibilitat 

PlE DEl ParlaMENt SESSIÓ NÚM. 19 



69 

Sèrie P - Núm. 26 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa 18 de juliol de 2007 

de tenir un tren, els que vénen de l’àmbit de les comar
ques de Tarragona. D’altres no la tenim, aquesta possi
bilitat; assumim un risc d’arribar o bé tard al Parlament 
o bé de no tenir una tornada, per tant, estem abocats, 
doncs, a utilitzar el cotxe. 

I la font d’emissions principal en l’àmbit del transport 
–i, escolti, això, em sembla que no calen estudis, cal una 
mica de sentit comú per voler o no voler veure la reali
tat– és pels col·lapses que hi han diaris, i de propostes 
respecte als col·lapses no en fan ni una; de compromisos 
del Govern de la Generalitat a millorar les infraestruc
tures. I els n’hem citat dues que a parer nostre, i crec 
que a parer d’una part del Govern, són molt importants, 
i no en fan cas. 

I altre cop només mesures per als altres. Una part de les 
quals ja els ho hem dit, que les compartim, però, és clar, 
voldríem que ens respongués a algunes de les preguntes 
que s’han suscitat aquests dies. Escolti, i què passarà 
amb les vies ràpides i els peatges? Perquè, és clar, pel 
que es veu, o pel que es recull en un diari gens sospitós 
de la seva hostilitat cap al Govern, com El País, diu: 
«Nadal i Baltasar discrepen sobre si cal reduir o no la 
velocitat de les autopistes.» La reduirem o no, la velo
citat a les autopistes? Vostè sembla que és partidari..., o 
fonts del seu departament que sí; el conseller Nadal treu 
pit, diu: «Jo no en sóc partidari.» Voldríem saber què és 
el que n’opina vostè, no fonts del seu departament, sinó 
vostè, ara que el tenim, doncs, aquí. A veure si s’ha de 
reduir o no els peatges a les autopistes. 

O per què no es plantegen altres mesures, com dir: «Es
coltin, als vehicles d’alta ocupació els modulem el pe
atge.» Això ni s’ho plantegen –això ni s’ho plantegen. 
Escolti, diuen: «Escoltin, vostès..., o vagin en transport 
públic, o no es moguin, o facin alta ocupació en els 
vehicles.» Però per contra no els donem cap incentiu. 
Som en el de sempre: vostès, excel·lents perseguidors 
dels ciutadans a l’hora d’atribuir-los responsabilitats, 
però són absolutament incapaços de donar-los un mí
nim incentiu. 

Escolti, jo crec que mesures de l’estil de vehicles amb 
alta ocupació, flexibilització i modulació dels peatges a 
la baixa. Escolti, benvinguda, aquesta mesura. I és una 
manera, jo crec, d’incentivar. Ni apareix –ni apareix. 
I els l’han suggerit en el tràmit d’informació pública; els 
l’han suggerit més d’una i més de dues vegades. 

Peatge de les Fonts, a la C-16; peatge de Martorell, a 
l’AP-7; peatge dels túnels de Vallvidrera, que passarà? 
Això jo crec que tenim dret a saber-ho, com a ciuta
dans. 

Infraestructures. Quin és el criteri del Govern amb re
lació a aquestes infraestructures? Perquè si fem totes 
aquestes mesures però seguim mantenint l’estretor de 
les actuals infraestructures, i seguim amb la incapacitat 
de fer, particularment, doncs, el quart cinturó, seguirem 
fent les emissions. I això ho poden voler entendre o 
no però és una realitat que es constata cada dematí de 
cada dematí. 

Molts pocs dies abans de la publicació de la proposta, 
de l’acord de Govern, sortia una dada; diu: «Només 
el 14 per cent dels catalans utilitzen el transport pú

blic.» Nosaltres els diem: «Escolti, doncs va, vinga.» 
Aquí podem trobar punts d’acord importants, però fem 
un pla de veritat. Eh que tenim rodalies?, que ens ho 
varen dir l’altre dia, en un altre debat prou important, 
en una altra cambra, que venien... Escolti, per què no 
posem l’accent en aquestes polítiques més positives, 
d’incentiu, de canvi d’hàbits, de facilitar les coses, que 
no pas en aquelles coercitives, doncs, de penalitzar 
els prou soferts ciutadans, que cada dia de cada dia el 
que entendran és com un insult un senyal que els di
gui que han d’anar a setanta a l’entrada de les rondes. 
I aquí jo podria assenyalar gairebé els que ens hem tro
bat dies i dies fent cua. 

Per tant, aquestes mesures són del tot ineficients, i el 
que li demanem, u, que ens doni resposta, i dos, que 
incorpori aquestes mesures en positiu. I sobretot una 
altra cosa molt important, que no fem després el doble 
discurs. La Generalitat reduirà les exigències mediam
bientals a les empreses. El que no s’hi val, conseller, és 
per un costat vendre aquest missatge, que és molt agraït 
a moltes orelles, i vostè, i nosaltres també ho sabem, 
i per l’altre costat, en benefici, doncs, de la salut i del 
medi ambient, em fixo particularment en aquestes vint
i-set empreses i els poso aquestes mesures. 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Espadaler i Parcerisas 

O fem una cosa o fem l’altra, perquè fer les dues alhora 
és enganyar la gent. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Senyor Espadaler, jo crec que hi ha coses que vostè, 
com no les escolta, doncs, evidentment..., li permet se
guir fent el seu discurs al marge del que jo li digui. 

Evidentment, ara, em situaré justament en per què la 
mesura dels vuitanta quilòmetres per hora, que és una 
de les setanta-tres mesures, i no és ni de lluny la més 
important, és positiva. 

Miri, en primer lloc, permet una reducció d’un 25 per 
cent de la velocitat màxima, quan es passa de cent vint 
a vuitanta. Per tant, permet reduir aquestes emissions. 

En segon lloc, s’augmenta la seguretat viària. Senyor 
Espadaler, s’augmenta la seguretat viària, i evidentment 
la violència de la topada de l’impacte produït a vuitanta 
quilòmetres per hora o a cent vint és absolutament di
ferent. És a dir, en aquest cas, és d’un 44 per cent més, 
passant de vuitanta..., passant a cent vint. 

Respecte a la congestió que a vostè li preocupa tant. 
A mi també em preocupa molt, però li puc dir una cosa: 
quan es va a vuitanta quilòmetres per hora s’incrementa 
notablement la capacitat d’una autopista respecte d’anar 
a cent vint. I això hi ha estudis que ho demostren. 
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Següent. Explicar-li que quan es diu que a vuitanta qui
lòmetres per hora això obliga a reduir la marxa i per tant 
es consumeix menys –vostè no ho ha dit, però jo apro
fito per dir-ho, perquè alguns sí que ho han dit–..., això 
és absolutament incert. I quan abans algú parlava que 
el RACC, no nosaltres, el RACC, aconsella maneres de 
conduir d’una manera sostenible..., entre altres coses 
plantegen conduir amb cinquena marxa a vuitanta qui
lòmetres per hora. Una altra és que això no formi part 
de la cultura, d’imaginari d’un país que en tot cas prové 
d’unes arrels prou diferents, diguéssim, en el sentit que, 
evidentment, semblava que a major velocitat i a major 
nombre de marxes resultava que això era major capa
citat o major poder o no sé quines històries semblants, 
que a mi, en moments determinats, em sonen. Evident
ment, per tant, no cal, en aquest sentit, que augmenti la 
revolució del motor per aconseguir avançar en això. 

Per una altra banda, evidentment, els vuitanta quilò
metres per hora permeten que no es produeixin tant 
reduccions de frenades i accelerades, que són els punts 
i els moments en què més es contamina. 

I després dir-li diverses coses. Nosaltres hem plantejat 
carrils i vehicles d’alta ocupació. Hem plantejat, evi
dentment, la renovació de la flota dels vehicles de ser-
veis públics. Per tant, prediquem amb l’exemple. No 
fem que el ciutadà faci; no, no, comencem per fer nos
altres conjuntament i amb la ciutadania. 

I dir-li també una altra cosa. Miri, ja que parlem de 
modernitat, suposo que vostè deu estar d’acord que Ho
landa és modern; almenys és modern per mi. A Rotter
dam, han passat de cent vint a vuitanta en els inicis de 
tots els trams d’autopistes, en trams que són molt més 
llargs que els nostres. La disminució ha sigut del 25 al 
35 per cent en PM10, del 15 al 25 en NO

2
; ha disminuït, 

evidentment, el CO
2
, ha disminuït l’impacte sonor i han 

disminuït les col·lisions en un 50 per cent. 

A Àustria, que jo també reivindico dintre de la tradició 
moderna d’aquest conjunt de l’Europa en què vivim, 
s’ha fet una reducció de cent trenta a vuitanta, i això ha 
comportat una disminució de PM10 del 59 per cent; en 
els camions lleugers, del 69 per cent; en NO

2
, el 60 per 

cent, i en els camions lleugers, del 64 per cent. I evi
dentment, en aquest sentit, nosaltres entenem que per 
què no una mesura que és bona a tots aquests països no 
pot ser bona en aquest entorn. 

Evidentment que ha d’anar lligat a altres coses. Estic 
d’acord amb vostè que hem de millorar la xarxa de 
transport públic. De tota manera, també recordin com 
ens l’hem trobada. Que és evident que hem de millorar 
el sector ferroviari, per descomptat. D’on partim també 
és bo recordar-ho. Totes aquestes qüestions són abso
lutament fonamentals en aquest període, però sobretot 
el que hem d’aconseguir i assolir és que anem a fer 
una cosa que no és un debat sobre si en aquests mo
ments hi ha uns plantejaments més avançats o menys 
avançats mediambientalment; no, no, no, estem fent un 
debat sobre si nosaltres donem garanties de millora de 
la salut dels nostres ciutadans o els deixem en caiguda 
lliure. I això és el que determina aquest pla. I per això 
es prenen aquestes mesures, perquè el que ens estem 
jugant és la salut de milers dels nostres conciutadans. 

I en la mesura de tot això, és lògic que el primer que 
s’hagi posat a aplaudir això hagi sigut el Govern cen
tral, perquè entre altres coses és absolutament consci
ent que avui nosaltres agafem aquesta torxa, ens posem 
al davant, però que cal assolir una xifra tan dramàtica 
com la que deia abans, que són de setze mil persones 
a l’Estat espanyol. 

Al setembre o a l’octubre jo compareixeré voluntària
ment per donar-los compte d’aquest estudi, i estic segur 
que això ens aclarirà molt més encara, senyor Espada
ler, a vostè, a mi, i a tots els que estem avui aquí, justa
ment, que estem en el bon camí –espero. 

Gràcies. 

El president 

El novè punt de l’ordre del dia... 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
aeroportuari (tram. 300-00064/08) 

...és la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió sobre el model aeroportuari. Té 
la paraula l’il·lustre senyor Josep Rull. 

El Sr. Rull i Andreu 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, se
nyors consellers, il·lustres diputats i diputades, quin és 
l’objectiu d’aquesta interpel·lació? És bàsicament poder 
començar a teixir la possibilitat d’arribar a un consens 
en matèria de gestió aeroportuària. Aquest és l’objectiu 
d’aquesta interpel·lació. 

Darrerament, en aquest Parlament hem estat capaços, 
i això ha estat positiu per al conjunt del país, de teixir 
consensos importants en matèries molt sensibles, al
gunes de les quals despleguen directament l’Estatut de 
Catalunya. Al Ple de la setmana anterior, concretament, 
vam ser capaços d’aprovar, amb una majoria molt, molt 
important, la llei que regulava l’Agència Tributària ca
talana. Per tant, aquest hauria de ser l’objectiu de la 
interpel·lació. 

Però per poder aconseguir aquest objectiu, per poder 
arribar a aquest acord, senyor conseller, el que necessi
tem és saber quins són els punts de partida: saber què 
defensen vostès, quina és la posició del Govern, quina 
és la posició del Govern de l’Estat, quina és la posició 
de la resta de grups parlamentaris i quina és la posi
ció de la societat civil. 

I davant de tot això tenim clares algunes coses. Malau
radament, senyor conseller, senyores i senyors diputats, 
tenim clar quin és el model de l’Estat. El tenim rotunda
ment clar. També sabem quina és la proposta que fa la 
societat civil, quina és la proposta que fa concretament 
el grup GTI-4 en el marc com a desenvolupament de 
l’acte que va concentrar un representació molt, molt 
àmplia de la societat civil catalana. Saben perfectament 
quina és la posició de Convergència i Unió. Nosaltres 
hem fet un pas endavant i hem explicat quin era el nos
tre model. 
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Senyor conseller, no sabem quin és el model del Go
vern. No ho sabem. No és un retret, senyor conseller, 
és una constatació. Sabem algunes coses. Sabem que 
vostès volen tirar endavant un projecte de llei de trans
port aeri; sabem que volen fer això. Sabem que tenen 
aturat i que estan reformulant el Pla d’infraestructures 
del transport aeri, és a dir, han aturat el Pla d’infraes
tructures d’aeroport, el d’heliports, i volen fer un ele
ment conjunt; sabem això. Sabem que, amb relació a la 
gestió de l’aeroport del Prat, amb alguna pinzellada ens 
han dit que Catalunya hauria de tenir un paper prepon
derant, però no ens han dit exactament en quins termes 
ni com. Sabem que volen crear una entitat que es diu 
Aeroports de Catalunya; que ens diuen que no vol ser 
una AENA catalana, però, per altra banda, el senyor 
Manel Nadal explica que haurà de gestionar tots els 
aeroports: els petits, els aeròdroms i els aeroports que 
es desclassifiquin d’interès general. 

Però no sabem res més, conseller. I, a aquestes alçades 
de tot el procés, que Catalunya no tingui clar quin és 
el seu model de gestió aeroportuària no només per a 
l’aeroport del Prat, sinó per al conjunt d’aeroports de 
Catalunya, és negatiu, perquè ens afebleix en la negoci
ació que puguem fer amb el Govern de l’Estat. Per tant, 
escoltin, valdria la pena –i ens agradaria que aquesta 
interpel·lació i la moció subsegüent també hi ajudes
sin– de poder teixir un consens parlamentari. 

Els deia que sí que teníem clares d’altres coses, mal
auradament. Tenim clar quina és la posició del Govern 
espanyol i quina és la posició de la ministra Magda
lena Álvarez. Dia 5 de juliol, senyor conseller; en un 
acte de cloenda de l’assemblea general d’Associacions 
d’Empreses Constructores d’àmbit estatal, literal de la 
ministra Álvarez: «Por tanto, nuestras actuaciones están 
destinadas a fortalecer el sistema aeroportuario español, 
que merece una valoración tan positiva por parte de 
organismos internacionales y que, no lo olvidemos, es 
gestionado con éxito por el primer operador aeropor
tuario mundial, AENA.» És a dir, escolti, s’ha llegit 
vostè aquesta conferència? Si no, jo tinc la possibilitat 
de lliurar-la-hi, però estic convençut que sí. Miri-se-la; 
rotunda, cap esquerda: AENA és un bon model, és un 
model centralitzat, és un model que continuarà gestio
nant el Prat; oblidem-nos de qualsevol altra pretensió. 

I el problema és que el mes de setembre, amb aquest 
model, amb aquesta filosofia que defensa la ministra de 
Foment, doncs, es decidirà com serà la nova terminal 
Sud de l’aeroport del Prat, es decidirà qui ocupa aquests 
espais. I nosaltres, mentrestant, encara no tenim un mo
del de gestió aeroportuària. Doncs, avancem en aquesta 
línia, senyor conseller. 

I, per tant, la segona part de la nostra interpel·lació anirà 
dirigida a explicar com ho veiem nosaltres, quina és la 
nostra proposta. La nostra proposta és pública, es pot 
consultar, es pot veure, es pot contrarestar, es pot contra
dir, però hi és, i és un punt de referència. I el que lamen
tem, senyor conseller, són declaracions seves, del senyor 
Manel Nadal, de la resta de grups que donen suport al 
Govern, desqualificant una proposta que ni tan sols co
neixen. Doncs, escolti, ara tindrà la possibilitat d’expli
car-li en primera persona quina és la nostra proposta. 

Nosaltres el que diem és que ha d’existir un model de 
gestió general per a tots els aeroports de Catalunya que 
integri, primer, els aeroports que ja són en aquests mo
ments competència de la Generalitat, que són els ae
ròdroms, que són els heliports i que són els aeroports 
que puguem construir de cara al futur –el d’Alguaire. 
Segona cosa: que incorpori els aeroports que es desclas
sifiquin en la seva consideració d’aeroports d’interès 
general: Girona, Reus i Sabadell. I tercer, la possibilitat 
de participar en la decisió de l’aeroport de Barcelona. 
Aquesta autoritat –que nosaltres ens atrevim fins i tot 
a posar-hi un nom: Autoritat Nacional Aeroportuària 
de Catalunya–, què ha de fer? Ha d’estar integrada per 
Generalitat, per ens locals, per societat civil, i ha de 
determinar les polítiques i les línies d’actuació generals 
dels aeroports i el model de gestió de cadascun dels 
aeroports. Ei, que cada aeroport ha de tenir la possi
bilitat de ser gestionat de manera individualitzada; no 
caiguem en l’error de fer una nova AENA, amb un mo
del negatiu. 

I això és el que defensava el senyor Manel Nadal exac
tament. El senyor Manel Nadal, en una conferència a la 
UGT, diu que «aquests aeròdroms i aeroports hauran de 
ser gestionats al cent per cent per l’empresa Aeroports 
de Catalunya»; el cent per cent, directament gestionats. 
Ens aclarim exactament qui té raó: el senyor Manel 
Nadal o vostè, que diu que no vol una AENA catalana? 
Això amb relació a aeroports al conjunt de Catalunya. 

I, amb relació a Barcelona, quatre pinzellades molt ràpi
des, que estem convençuts que poden servir com a base 
per a aquest acord. Primer, crear una entitat autònoma; pot 
ser un consorci o una societat mercantil que gestioni l’ae
roport del Prat. Aquesta entitat autònoma hauria d’estar 
constituïda per diverses institucions: 40 per cent, Genera
litat –nosaltres hi posem percentatges–; 40 per cent, Estat; 
10 per cent, entitats locals; 10 per cent, per organitzacions 
socials i empresarials catalanes. Aquesta és la que té ca
pacitat de decisió. 

Vostès ens diuen que Catalunya ha de tenir un paper 
preponderant, un paper determinant. Nosaltres diem: 
«Escolti, majoritari i determinant.» I el senyor Manel 
Nadal, en una conferència al Cercle d’Infraestructures, 
diu: «No és necessari que la part catalana tingui el 51 
per cent.» Literal: no és necessari que la part catalana 
tingui un 51 per cent. Ho ratifica, en aquests termes? La 
resta de grups que donen suport al Govern estan d’acord 
amb aquesta afirmació que fa el senyor Manel Nadal? 
Aquesta haurà de ser una part bàsica d’aquest acord. 
I, si hi estan d’acord, quina és la seva proposta alternati
va?, quins són els percentatges que vostès plantegen? 

A partir d’aquí, aquest ens gestor, aquesta entitat gesto
ra ha de tenir un consell d’administració que pugui ser 
professionalitzat, i fins i tot sense participació política, 
que això va en la línia de la proposta que fa el GTI-4 en 
aquesta part final: professionalitzat, sense participació 
política. Fixi’s que nosaltres no inventem res; nosal
tres bàsicament el que intentem és portar aquí el que ja 
vam plantejar, el que ja vam predicar amb relació als 
ports d’interès general, el port de Barcelona i el port 
de Tarragona. Per tant, escoltin, agafem un model que 
ha funcionat, que ha funcionat bé, un model caracterit
zat per una bona gestió administrativa, una bona gestió 
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empresarial, i que no hi ha hagut voluntat que el poder 
polític hi entrés d’una manera molt directa, molt im
mediata, que és el principi de confiança en els gestors, 
en gestors que poden venir auspiciats des del vessant 
públic, però també amb capacitat d’iniciativa privada. 

Què ha de fer aquesta entitat gestora? Primer, dissenyar 
i implementar la direcció de les instal·lacions; segon, 
gestió i adjudicació dels slots; tercer, política d’inver
sions; quart, política comercial; cinquè, explotació de 
les instal·lacions; sisè, gestió de l’endeutament; setè, 
establiment d’aliances estratègiques, i vuitè, establir els 
acords necessaris per determinar les taxes. 

Aquest –i acabo, senyor president– és l’esquelet que 
nosaltres proposem, a partir del qual començar a bastir 
aquesta proposta. Ens agradaria, senyor conseller, que 
ara el Govern faci de govern i que no faci d’oposició. 
Que ens expliqui més... 

El president 

Senyor Rull... 

El Sr. Rull i Andreu 

...què volen fer i no quina és, diguem-ne, la crítica que 
puguin fer a aquest model. Si vostès ens expliquen el 
seu model, estem convençuts que serà possible un acord 
en aquesta matèria. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller de Política Territo
rial i Obres Públiques, senyor Joaquim Nadal. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades 
i senyors diputats, efectivament, com que coneixem el 
model i com que vostès l’han difós, i l’han penjat, i 
l’han comprimit en un PowerPoint, que és el destil·lat 
màxim de qualsevol proposta de caràcter propagandístic 
que avui està a l’ús en la societat mediàtica en què vi
vim, efectivament el seu model seria criticable. I l’hem 
criticat sobre la base del coneixement que n’hem tingut 
i que vostès s’han cuidat de donar a conèixer. 

Però no és aquesta la qüestió avui, i estic d’acord amb 
vostè que val la pena que superem el dilema en què vos
tès mateixos han situat el debat –val la pena que superem 
el dilema en què vostès mateixos han situat el debat. Vos
tès han construït un sofisma que consisteix a dir: «Hem 
fet un PowerPoint, nosaltres tenim un model. Com que 
el Govern no ha fet un PowerPoint, el Govern no té mo
del.» Home, doncs, la qüestió és una altra. I, com que la 
qüestió és una altra i el que vostè fa, com a mínim el que 
fa avui aquí, des d’aquesta tribuna, no és tant descriure 
un model com descriure un itinerari, un recorregut per tal 
de configurar el sistema aeroportuari català, crec que per 
aquí no avançaríem. Com que per aquí no avançaríem, 
crec que sí que val la pena entrar en el moll de l’os de la 
qüestió i avançar el següent. 

Primer de tot, pel que fa als aeroports d’interès general 
i que ho seguiran sent –aquells que ho seguiran sent; en 

el cas de Catalunya, només Barcelona–, deixem clar, per 
una banda, que l’actual model hipercentralitzat, quasi 
monopolístic i presumptament en xarxa no és bo, no és 
gens bo. Doncs, deixem clar que, pel que fa al model 
general espanyol, d’aquells que fan referència als aero
ports d’interès general, cal avançar cap a un model de 
separació de funcions, de descentralització del sistema, 
d’autonomia per a cada aeroport i, eventualment –even
tualment–, d’un cànon de solidaritat per tal d’assegurar 
que algun dels problemes que planteja el manteniment 
de la titularitat de la infraestructura en un ens d’àmbit 
estatal pugui plantejar algun problema per a la gestió 
del conjunt. Però això, hi insisteixo, no alteraria en ab
solut el que ha de ser l’objectiu central d’un model que 
nosaltres volem concentrar a Catalunya i en el qual la 
peça separada de l’aeroport de Barcelona tindrà també 
un tractament separat, a través d’aquest consorci espe
cífic, respecte al qual entrarem avui en algun dels detalls 
que vostè em reclama. 

Però, per la resta del model, el model es configura de la 
forma següent: primer, una llei d’infraestructures aero
portuàries de Catalunya que crea el marc legislatiu per 
al funcionament del sistema; segon, un pla que classi
fica, ordena i estableix un ordre de prelació del conjunt 
de les instal·lacions; tercer, una empresa de caràcter ge
neral a la qual s’encomana la gestió del sistema, i quart, 
una empresa per a cada aeroport a la qual s’encomana 
la gestió i l’explotació de cada aeroport. 

El model és molt simple, i és tan simple que un té la 
impressió que no ha inventat massa re, excepte que sor
tim d’un model estatal que reduirem al mínim, que el 
concentrarem en allò que fa referència a una manera de 
participar activament i de forma determinant en l’aero
port de Barcelona. I, per a la resta del sistema, en què na
turalment, des del punt de vista del Govern de Catalunya, 
també hi haurà l’aeroport de Barcelona, definim una llei, 
un pla, una empresa general i una empresa per a cada 
aeroport. El pla i la llei estan en procés d’elaboració, i 
abans del final del proper període de sessions estaran 
presentats al Govern i al Parlament; llei i pla en procés 
de redacció i aprovació. 

El pla, què diu? El pla diu que hi ha, a diferència del seu 
model, aeroports comercials, els grans aeroports comer
cials, nivell 1 –Barcelona, Girona, Reus i eventualment, 
pel seu caràcter internacional, Pirineus - Andorra–; ae
roports regionals, nivell 2 –Lleida - Alguaire i Terres de 
l’Ebre–; aeròdroms d’aviació general i esportiva, nivell 
3 –Sabadell, Igualada - Òdena, Cerdanya, Empuriabrava, 
l’aeròdrom corporatiu i empresarial Cervera - Tremp - 
Calaf - Sallavinera–; aeròdroms auxiliars, nivell 4 –Sant 
Fruitós de Bages, Alfés, Lladurs, Arnes, Ribera d’Ebre, 
Prat de Moià, Roquetes. Xarxa d’heliports, amb quatre 
categories: accés general, serveis públics, emergència i 
evacuació, i xarxa d’ús privat. 

I per sota del pla es situa una empresa. El nom no fa 
la cosa; pot ser Aeroports de Catalunya, però potser no 
pot ser Aeroports de Catalunya, per raons de registre 
del nom, i pot ser un altre nom qualsevol, per exemple 
Aircat o el que convingui. Aquesta empresa assumirà la 
direcció, la gestió i l’administració de les infraestructu
res aeroportuàries, de les quals serà titular el Govern de 
la Generalitat de Catalunya –titular propietari–, excepte 
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les de caràcter privat pur o aquelles que, de caràcter 
d’interès general, estiguin en el sistema però en tingui la 
titularitat l’Administració estatal. Els estatuts d’aquesta 
societat estan preparats i a punt. 

I, alhora, es preveu la creació d’una societat específica 
per a cadascun dels aeroports de Girona, Reus, Lleida - 
Alguaire, la Seu, Sabadell i l’aeroport corporatiu. Aques
ta empresa..., i l’empresa de cada aeroport s’ha d’ocupar 
de fer una gestió empresarial, amb una societat explota
dora, amb un consell d’administració independent, amb 
comptes de resultats separats, amb transparència respec
te als subsidis creuats, amb voluntat de facilitar l’accés 
al capital privat, amb competència entre aeroports, amb 
una política comercial pròpia i amb incentius per a cada 
aeroport, amb una resposta àgil als reptes de les empre
ses de baix cost i, eventualment, un cànon de solidaritat 
per a l’aportació al sistema. 

I, finalment, és evident que cal crear un consorci per a 
la gestió de l’aeroport de Barcelona en què hi hagi una 
posició determinant del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i que s’ha d’encarregar de la redacció del pla 
director de l’aeroport i de la política d’inversions, del 
control de la gestió i la comercialització, les activitats 
comercials de l’aeroport, el màrqueting de les aerolí
nies, la promoció de noves rutes, facultat de designar 
l’equip directiu, llibertat tarifària, concessió dels espais 
aeroportuaris i creació d’un òrgan participatiu per inte
grar els diferents sectors socials en el seguiment de les 
activitats de l’aeroport. 

Aquest és, senyor diputat, i senyores i senyors diputats, 
el model que està preparant el Govern de la Generalitat i 
que jo he comprimit, no en format de PowerPoint, però 
sí que també d’una forma molt sintètica i sense exhaurir 
el temps que m’ha estat atorgat per tal de deixar clar 
que sobre aquesta base ens podem entendre i podem 
treballar d’una forma conjunta, tots els grups d’aquesta 
cambra, per anar definint un sistema per a la gestió dels 
aeroports de Catalunya, que ha de servir perquè tinguin 
més eficiència, puguin competir entre ells, captin noves 
rutes, obtinguin nous clients i, d’aquesta manera, es po
sin al servei de l’economia del país i dels ciutadans i les 
ciutadanes d’aquest país. 

El president 

Senyor Rull, pot fer la rèplica. 

El Sr. Rull i Andreu 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
honorable conseller, hem aconseguit, com a mínim, te
nir una aproximació al model de gestió aeroportuària 
a nivell del conjunt del país. Ho hem aconseguit. Al 
principi, per això, vostè no ha perdut aquest caràcter... 
–si em permet i amb tota la cordialitat–, una certa ar
rogància, amb relació al tema de frivolitzar, ironitzar 
sobre les propostes de Convergència i Unió. Escolti, fa 
exactament quinze dies nosaltres vam presentar també 
amb un PowerPoint la proposta de connexió del tren 
d’alta velocitat amb l’Estat francès l’any 2009. Al cap 
de quinze dies vostès presentaven exactament el mateix. 
És inspiració pròpia? És inspiració induïda? Exacta
ment, aquí què hi ha hagut, no? Tenim la sensació, i 

afirmem amb molta rotunditat que hi ha molts aspectes 
que vostès van al darrere. Però mentre siguem capaços 
de consensuar plantejaments, escolti, haurà valgut la 
pena. 

Amb relació al que vostè ens ha explicat a nivell gene
ral, senyor conseller, podem arribar a acords importants. 
És a dir, nosaltres parlem d’aquesta autoritat nacional 
aeroportuària, vostè ens parla d’una empresa que li di
rem «Aeroports de Catalunya»; el plantejament és simi
lar. En aquesta fase intermèdia, possibilitat de gestió in
dividualitzada de cadascun dels aeroports catalans –dels 
aeroports, dels aeròdroms, dels heliports. Plantejament 
absolutament assumit; utilitzem expressions diferents, 
però ens sembla que el contingut és el mateix. 

Per tant, em sembla que aquí sí que podem articular, ha
bilitar, un primer pas. I això és positiu, senyor conseller, 
i hauríem de ser capaços de posar-ho negre sobre blanc. 
I hem de ser capaços d’articular un acord que no sigui 
un acord d’adhesió, sinó que hi hagi la possibilitat de 
vestir-hi..., i nosaltres els oferim que sigui en seu parla
mentària. De fet, si se’n recorda, a l’anterior legislatura 
ja li demanàvem això pel que feia referència a diverses 
infraestructures. 

I, després, anem a l’aeroport de Barcelona, que és la clau 
de volta de tot el procés, és el que dóna credibilitat a la 
proposta que vostè fa. I aquí és on rau la discrepància, i 
la discrepància més bàsica, que és qui decideix, qui mana 
a l’aeroport de Barcelona. Vostè ens utilitza un concepte, 
que és el concepte «capacitat de Catalunya, una posició 
determinant». A les facultats de dret –i els juristes d’això 
en diuen un concepte jurídicament indeterminat–, deter
minant, què vol dir exactament «determinant»? Nosal
tres diem «capacitat decisòria», diem «posició majorità
ria de Catalunya». Posició majoritària de Catalunya vol 
dir de la Generalitat, dels ens locals, de la societat civil; 
posició majoritària, capacitat de prendre a Catalunya ma
teix les decisions que afecten l’aeroport de Barcelona, 
qui és el país que dirigeix l’aeroport. I amb la seva inter
venció, escolti, fa tota la sensació que allò que ens deia 
la ministre Álvarez ho dóna per bo. 

Anem més endavant, escolti: pes majoritari, capacitat 
de decisió, percentatges concrets. Per què no ens ho 
explica? És a dir, ens parla de crear un consorci, di
gui’ns quins són els percentatges en aquest consorci, 
digui’ns quina serà la part catalana. I això ni vostè ni 
el senyor Manel Nadal no han estat capaços de dir-ho. 
Ho torno a repetir: hi està d’acord Esquerra Republi
cana? Hi està d’acord Iniciativa per Catalunya? Aquest 
és l’element bàsic de discrepància. 

I vostè ens diu: «Volem trencar el model d’AENA.» 
Però, escolti, el mes de setembre –potser el 24 de se
tembre– es prendrà la decisió sobre l’adjudicació dels 
nous espais de la terminal Sud, i qui decidirà això serà 
AENA, no amb el model que vostè ens planteja de dis
crepància, sinó amb l’status quo que en aquests mo
ments ja existeix. I aquesta és la manca de credibilitat 
que hi ha en el seu model. I si no som capaços de fer 
un pas endavant, si vostès no són capaços d’avançar, 
serà molt difícil de poder tancar aquest gran acord. 
I depèn bàsicament de vostès: o les decisions es prenen 
a Catalunya amb criteris catalans, que és el clam que 
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ens està demanant el conjunt del país, perquè té com a 
conseqüència directa l’eficàcia en la gestió del Prat, o 
no. Aquest és el dilema, senyor conseller, i aquest és el 
desllorigador. I vostè en la segona intervenció hauria de 
ser capaç d’avançar en aquests termes. 

Podem arribar a embastar un acord, però aquest escull 
és massa important, massa transcendent com per igno
rar-lo. I al darrere d’aquest escull hi ha també la natu
ralesa de cadascun dels partits polítics que composen 
aquesta cambra. 

Per tant, em sembla que ja li hem donat prou elements, 
prou pistes per poder avui i en la moció subsegüent 
bastir aquest acord, que ens sembla que els principals 
beneficiaris del qual serien el conjunt de ciutadans 
d’aquest país. 

Gràcies, senyor president. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Té la paraula l’honora
ble conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
primer de tot i pel que fa a l’adjudicació de la nova ter
minal de l’aeroport de Barcelona, del Prat, no es pren
drà cap decisió de forma unilateral per part de l’Estat 
i per part d’AENA. I estem amb el compromís que ha 
assumit en aquesta cambra el president de la Generalitat 
dient que hi haurà una decisió compartida, pel Govern 
de la Generalitat amb AENA i el Govern de l’Estat, per 
tal de deixar clar que s’avança ja en aquesta decisió, res
pecte a l’adjudicació de la terminal Sud, en un model de 
gestió compartida amb un paper determinant on la veu 
del Govern de la Generalitat haurà estat clau. 

Però, a part d’això, pel que fa al model, crec que ha 
quedat prou clar en la seva estructuració jerarquitzada 
en els diferents graus d’intervenció. Amb el ben entès 
que hi ha un punt claríssim que és que, a partir d’una 
titularitat bàsica en els aeroports d’interès públic, no?, 
o de titularitat pública en el seu origen, amb una pre
sència majoritària del Govern de la Generalitat amb un 
51 per cent en la societat de gestió entra el sector pri
vat, i comença el procés de gestió privada en el nivell 
inferior de les terminals tan com calgui, és a dir, estem 
parlant d’un model mixt en què, a partir de la titularitat 
pública, es baixa en l’explotació de les diferents unitats 
de negoci de cada aeroport amb una presència clara i 
oberta del sector privat. 

Però anem a la qüestió central que vostè plantejava, 
que és la del paper determinant del Govern de la Ge
neralitat en l’aeroport de Barcelona. A cap societat del 
món, i estem parlant d’algun sistema que tingui un cert 
caràcter societari, els percentatges purs són l’element 
determinant. No ho són. Tot i que no ho són –tot i que 
no ho són–, senyor Rull, qui ha retrocedit respecte al 
51 per cent són vostès. I han fet una evolució cap a 
l’eufemisme. I van començar dient: «El 51 per cent de 
la Generalitat.» I ara diuen: «El 51 per cent de la part 
catalana.» La qüestió no són els percentatges, la clau 
és el paper que s’atribueix a cada administració. De tal 

manera que vostès que han retrocedit per situar-se en 
una posició més favorable, han estat tímids. I com que 
han estat molt tímids, hi ha un altre model possible de 
participació. Hi ha un altre model possible, que sim
plement esmento, que no apunto, que no el proposo, 
que simplement dic: En el marc del debat que s’haurà 
de produir i, sobretot, en el marc de les negociacions 
que el Govern haurà de fer amb AENA i amb el Go
vern espanyol, no cal que ens concentrem en el miratge 
dels percentatges, però, si ho haguéssim de fer, per què 
no el 30 per cent l’Estat, el 30 per cent la Generalitat, 
el 20 per cent els ens locals i el 20 per cent el món 
empresarial? És una altra possibilitat més agosarada, 
més determinant, de molt més pes de la part catalana i 
que, evidentment, deixa la timidesa de la seva proposta 
en mala posició. Però tant l’una com l’altra tenen un 
horitzó de recorregut pel que fa a la seva possibilitat 
de convertir-se en realitat que dependrà de la capacitat 
del Govern per gestionar i negociar aquest paper deter
minant que avui ni la seva proposta ni això que jo ara 
acabo d’esmentar predeterminen. 

Al setembre serà el moment clau per a la negociació, 
i en aquell moment, a part de la moció, arribarà l’hora 
de la veritat en forma d’un acord entre els dos governs 
per tal de fer que el paper de la Generalitat sigui deter
minant a l’aeroport del Prat i, evidentment, en tots els 
aeroports de Catalunya. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, honorable conseller. Senyor Rull, demana pa
raula? (Veus de fons.) Digui, senyor Rull. 

El Sr. Rull i Andreu 

Per contradiccions, senyor president. 

El vicepresident segon 

Contradiccions, en tot cas, centrades en el tema de la 
timidesa i dels percentatges que ha fet referència el 
conseller. 

El Sr. Rull i Andreu 

No, és una qüestió... 

El vicepresident segon 

Trenta segons. 

El Sr. Rull i Andreu 

...és una qüestió estrictament històrica, eh? És a dir, 
aquesta divisió –40-40-10-10– era la que Convergència 
i Unió plantejava en el debat de l’Estatut de Catalunya. 
I justament no es va poder arribar a un acord perquè 
vostès concretament defensaven el 51 per cent de l’Es
tat, cosa que hauria hipotecat qualsevol desenvolupa
ment futur. Per tant, escolti, conseller, aquí no hi ha 
hagut cap canvi de posició, sinó que hi ha hagut una 
ratificació d’allò que ja s’hauria d’haver aprovat en el 
seu moment i que vostès van impedir de fer-ho. 

Gràcies. 
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El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. Senyor conseller, trenta 
segons. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques 

Senyor Rull, vostè no hi era i jo tampoc, i sap que això 
no és veritat –sap que això no és veritat. (Veus de fons.) 

El vicepresident segon 

A veure, el senyor Puig demana la paraula? 

El Sr. Puig i Godes 

Per al·lusions indirectes, senyor president. (Remor de 
veus.) 

El vicepresident segon 

No, a veure... (Remor de veus.) A veure, senyor Puig, 
un moment, el Reglament defineix les contradiccions 
com «la veracitat d’una afirmació.» Per tant, en aquest 
cas faria... 

El Sr. Puig i Godes 

Doncs, per clares i flagrants contradiccions, senyor pre
sident. 

El vicepresident segon 

...referència al comportament d’un grup parlamentari. 
Té la paraula durant quinze segons, però no més, se
nyor Puig. 

El Sr. Puig i Godes 

Jo sí que hi era, senyor conseller, i, per tant, puc ga
rantir que la proposta que va defensar Convergència i 
Unió era la mateixa que amb coherència estem plante
jant avui i que el seu partit, amb coherència a la seva 
subordinació al PSOE, no acceptava. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor Puig. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seva responsabilitat en 
la gestió de les infraestructures (tram. 
302-00047/08) 

El següent punt de l’ordre del dia fa referència a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre al 
seva responsabilitat en la gestió de les infraestructures. 
Aquesta moció ha estat presentada pel Grup Parlamen
tari Popular de Catalunya i, per exposar-la, té la paraula 
l’il·lustre diputat senyor Daniel Sirera. 

El Sr. Sirera i Bellés 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, honorable conseller... Miri, senyor conseller, 

qui no assumeix responsabilitats és un irresponsable. 
(Remor de veus.) I nosaltres, de debò, volem que vostè 
no sigui titllat d’irresponsable, volem que assumeixi les 
seves responsabilitats derivades de l’esfondrament del 
túnel de maniobres de la línia 5 del Carmel. I, per tant, 
el que estem fent en aquesta moció és jo crec que el que 
és legítim en un estat de dret i en democràcia, no?, que 
és demanar que un polític, quan és el responsable d’un 
fet com aquest i a més a més això ve clarament dicta
minat per l’informe dels pèrits, doncs, que assumeixi 
la seva responsabilitat i dimiteixi. I és el que demanem 
en aquest primer punt d’aquesta moció, que vostè as
sumeixi la responsabilitat i, per tant, que presenti la 
seva dimissió com a conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

En la moció també demanem que es desplegui la Llei de 
l’obra pública a Catalunya de manera urgent. Demanem, 
també, que es realitzin valoracions econòmiques de les 
indemnitzacions com a conseqüència també de l’esfondra
ment del port, de la terminal Prat, del port de Barcelona. 
I, també, doncs, lamentem la manca d’informació i trans
parència que s’ha aplicat amb l’esfondrament d’aquesta 
part del port. 

En aquesta moció, nosaltres també estem demanant 
que..., jo crec que estem donant una solució satisfac
tòria al conflicte que hi ha en aquests moments en tot 
el tema del traçat de l’AVE. Jo crec que estem fent una 
aportació que crec que és raonable. A més a més, estem 
demanant..., o li estem demanant que vostè sigui, o que 
el Govern de Catalunya sigui un govern que es preocupi 
de les necessitats i dels interessos reals de Catalunya i 
que, per tant, demani al Govern central que compleixi 
amb els terminis d’execució de l’obra de l’AVE entre 
Barcelona i la frontera amb França. Jo crec que és ne
cessari. I, a més a més, nosaltres li demanem que vostès 
es posin al capdavant de la manifestació instant el Go
vern de l’Estat, aquest Govern, entre cometes, «amic» 
de l’Estat, que avanci les obres entre la Sagrera i França, 
connectant el tram sud de Barcelona amb el tram nord 
cap a la frontera a través del Vallès. 

I l’últim punt d’aquesta moció, no per això menys 
important, nosaltres..., vostès han estat fa una estona 
discutint amb el portaveu d’infraestructures del Grup 
de Convergència i Unió sobre els models, sobre si un 
model de PowerPoint, sobre si el model de Convergèn
cia i Unió, sobre el model del PSC... Miri, nosaltres el 
que estem platejant en aquesta moció és que aquesta 
cambra es pronunciï sobre el model de la societat civil 
catalana, no? 

I nosaltres el que hem fet avui és recollir una proposta 
que ha fet Foment del Treball, la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el Cercle d’Economia, el RACC, una 
proposta que té el suport de la patronal Cecot, de l’As
sociació Catalana de Professionals, de molts col·legis 
professionals d’enginyers, d’advocats, d’aparelladors, 
de farmacèutics... 

És a dir, aquesta no és la proposta del Partit Popular. 
Nosaltres el que volem, sincerament, és que aquest Go
vern escolti la societat civil catalana, faci cas de les 
seves propostes, que a més a més són totes elles molt 
assenyades, i per això hem fet aquesta proposta que el 
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que ve a fer és recollir el que ens està demanant i recla
mant la societat civil catalana, no?, que és reclamar al 
govern de l’Estat l’establiment d’un model aeroportuari 
descentralitzat en què, òbviament, es reservi per a l’Es
tat la titularitat de les infraestructures i les competències 
sobre la navegació aèria i la seguretat; es gestionin els 
aeroports en règim de concessió per entitats de gestió 
amb participació majoritàriament privada, amb direc
ció professionalitzada i sense –i sense, senyor Rull, i 
sense, senyor Nadal–, sense participació política; amb 
capacitat de prendre decisions de política comercial, 
inversions, gestió d’slots i serveis; amb la constitució 
d’un fons de cooperació per finançar els aeroports de
ficitaris. 

Jo estic convençut que vostès seran sensibles amb el 
que reclama la societat civil, votaran favorablement a 
favor d’aquests punts d’aquesta moció. I deixi’m que 
li digui una cosa, senyor conseller, jo crec que vostè, 
sincerament, hauria d’haver dimitit fa molt de temps pel 
tema del Carmel, no? 

En qualsevol cas, deixi’m dir-li que té la meva simpatia 
personal pel fet que avui vostè està assumint el que és la 
primera petició formal de dimissió d’aquesta legislatura 
tot sol en els bancs del Govern. Entenc que deu ser dur 
per vostè. Jo crec, sincerament, senyor conseller, que és 
una bona mostra de l’interès que aquest Govern té per 
les gestions i per les qüestions que estem parlant avui a 
través d’aquesta moció. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, il·lustre senyor diputat. En aquesta moció han 
presentat esmenes, concretament, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Per defensar-les, té la paraula 
l’il·lustre diputat senyor Josep Rull. 

El Sr. Rull i Andreu 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, senyor conseller, aquesta és una proposta que 
la podríem dividir en tres grans blocs: un primer, so
bre la responsabilitat del Govern en la mala execució 
de l’obra pública en aquest país. I concretament vos
tès i nosaltres, també, ho il·lustràvem amb l’episodi del 
Carmel i en el desplaçament, l’esfondrament, l’ensul
siada, utilitzi el concepte que vulgui, del moll Prat del 
port de Barcelona –aquest és un primer element–; un 
segon, que fa referència a les obres del tren d’alta ve
locitat, i un tercer bloc que faria referència al model 
de gestió aeroportuària, molt en concret a l’aeroport 
de Barcelona. 

Nosaltres votarem a favor dels quatre primers punts. 
Ens sembla que és coherent amb el que sempre hem 
defensat i amb el que vam defensar en la interpel·lació 
amb relació a la qual nosaltres no hem presentat moció 
subsegüent. Quan es demana la dimissió a algú, i no
saltres així ho vam fer constar en aquest saló plenari, 
en aquest Parlament de Catalunya, hi ha d’haver una 
interpel·lació directa al conseller. Des d’aquesta pers
pectiva és molt difícil, perquè aritmèticament avui els 
números no sortiran, que aquest Parlament n’acordi 
la dimissió. La responsabilitat ha de ser capaç, aquell 

interpel·lat, d’assumir-la directament. A vostè no el 
jutjarà avui aquest Parlament amb una votació que 
no tindrà la majoria suficient. El jutjarà la seva pròpia 
consciència i la història d’aquest país. Vostè va evadir, 
va expulsar unes responsabilitats que eren directament 
seves i les va estendre al conjunt del sector d’aquest 
país. I aquesta és la seva responsabilitat. I aquí hi ha 
conseqüències directes immediates. Em sembla que no 
cal parlar-ne més. 

En qualsevol cas, el que demanarem és que el punt 
quart, doncs, tingui alguna concreció directa. Vostè va 
apuntar la compareixença del president de l’Autoritat 
Portuària, el president del port de Barcelona. Doncs, 
home, l’estem esperant. Ja fem tard, senyor conseller. 
Davant d’un informe d’aquestes característiques, ja 
hauria de comparèixer de manera immediata, de ma
nera peremptòria. Aquesta, doncs, és la presa de posició 
amb relació als quatre primers punts. 

Amb relació al punt cinquè –i aquí ja entro a avançar 
el contingut de les nostres esmenes– nosaltres l’hem 
completat. És a dir, el problema del tren d’alta velo
citat amb relació al compliment dels terminis no rau 
només a Barcelona, senyor Sirera, sinó que també hi 
ha un escull important a Girona, en el túnel de Girona. 
I, per tant, nosaltres el que diem és articulem un bypass, 
incorporant el tercer rail a la línia convencional entre 
Fornells i Vilamalla, que ens permeti de superar aquest 
escull. I aquest tercer rail ens permetrà, de cara al futur, 
poder garantir que hi hagi una estructura segregada per 
a mercaderies, que aquest és el gran repte en matèria 
de gestió d’infraestructures: com podem transportar les 
mercaderies i fer-ho amb ample internacional i fer-ho 
el màxim de ràpid possible? 

El que sí que valorem molt positivament, senyor Sire
ra, és que vostès hagin canviat d’opinió amb relació a 
Barcelona i ara apostin pel corredor del Vallès. Ben
vinguts al corredor del Vallès, senyor Sirera. Aquesta 
és una proposta que nosaltres havíem fet en diverses 
ocasions, i que vostès ens deien: «No, el corredor del 
Vallès...» No, no, és que és de sentit comú, de dir, escol
ti, hi ha dues estacions terminals a Barcelona, Sagrera i 
Sants, i hi ha la possibilitat de donar continuïtat a la lí
nia que ve des de la península i va cap a l’Estat francès, 
se’n va concretament cap a la comarca del Vallespir, i 
fer-ho a través d’aquest corredor del Vallès. No l’hem 
esmenat des d’aquesta perspectiva, i no diem si ha de 
ser un tercer rail o ha de ser una plataforma segregada, 
però en qualsevol cas, escolti, benvinguts, perquè fins 
ara vostès ens semblava que ho defensaven tot i no de
fensaven res amb relació a aquest punt. 

I el darrer apartat, que és el de gestió de l’aeroport 
de Barcelona. No vulgui confrontar models. A mi em 
sembla que la societat civil el que ens demanava és 
que l’aeroport de Barcelona pogués ser gestionat de 
manera independent i amb criteris professionals. És el 
que nosaltres diem. Però anem més enllà. I no entrem 
en contradicció amb el que ens demanen totes aques
tes entitats, en la nostra esmena, de dir, escolti, però a 
més a més que les institucions catalanes, que el conjunt 
d’institucions catalanes, siguin públiques o corporati
ves, tinguin un paper determinant. Però qui gestionarà 
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el conjunt operatiu de l’aeroport serà un sistema profes
sionalitzat, que és el que exactament diem nosaltres. 

Per tant, escolti, lamentem que no ens vulgui acceptar 
aquesta esmena, perquè des de la nostra perspectiva 
entra molt, molt en coherència i completa allò que diu 
la societat civil d’aquest país. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Gràcies, senyor diputat. Correspon ara fixar posició 
als grups que no han presentat esmenes, i, en primer 
lloc, al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi. Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Roberto 
Labandera. 

El Sr. Labandera Ganachipi 

Gràcies, president. Diputades i diputats, conseller, avui, 
de fet, podria haver començat aquesta intervenció en la 
línia d’aquella interpel·lació que va fer el senyor Sirera 
fa quinze dies, amb una agressivitat larvada, amb una 
certa displicència, fins i tot, en aquesta agressivitat, però 
en el marc d’una interpel·lació, senyor Sirera permeti’m 
que li ho digui, eh?, fluixa, desmanegada, que sembla
va que no sabia exactament de què ens estava parlant, 
però que, en tot cas, l’única cosa que feia, com s’ha vist 
després en la moció, era perseguir un objectiu de partit, 
eh?, l’objectiu partidista de dir: «Ara toca un titular.» 
I el titular és que el Partit Popular demana la reprova
ció, la dimissió del conseller Nadal per uns fets que, a 
més a més, com va quedar també en el debat d’aquella 
interpel·lació, són uns fets a partir d’un informe pericial 
que no diu res de nou a tot això que ja se sabia. 

Però és que, a més a més, i això és una de les con
clusions llegint aquell debat, vostè va deixar anar una 
expressió que per mi és absolutament preocupant. Diu: 
«Les conclusions de l’informe pericial ja sabia el PP 
quines eren», diu. I quan el conseller li diu a vostè que 
les responsabilitats havien quedat absolutament escla
rides en el procés de la comissió parlamentària, vostè 
diu: «És exactament igual, perquè pel Partit Popular 
els resultats d’aquella comissió parlamentària són re
alment molt banals.» No ho diu amb aquestes paraules, 
però fa unes conclusions que em preocupen; em preo
cupen perquè una comissió parlamentària és un factor 
important. 

Podríem continuar per aquest camí, però no és la meva 
intenció avui. Nosaltres no donarem suport a aquesta 
moció, com vostè comprendrà, perquè avui és un dia 
gran per Catalunya. Avui és un dia en què realment 
haurien de tenir tots, i el Parlament encara més, una 
actitud, una actitud d’aquelles actituds de dir: «Home, 
estem construint país.» (Remor de veus.) 

I per què? Perquè justament, tal com va anunciar el presi
dent Montilla en aquesta cambra, i crec que va ser també 
a petició dels grups de l’oposició, ahir es va celebrar una 
comissió bilateral Generalitat - Estat que desencalla un 
dels temes més importants que tenim sobre la taula, que 
és el traspàs d’unes infraestructures tan importants com 
les de rodalies. 

I per això jo crec que ha de quedar constància d’aquest 
fet. Aquest és un fet feliç, aquesta és una bona notí
cia, una molt bona notícia pel país, és una molt bona 
notícia que realment ningú podrà apagar amb una mo
ció que l’única cosa que persegueix és intentar posar 
núvols, és intentar desviar l’atenció d’allò que està 
passant, que és el desplegament estatutari en matèria 
d’infraestructures. 

I la segona notícia, i la segona novetat, i això jo crec 
que també és destacat i és important, és aquella que el 
mes de setembre la mateixa comissió bilateral fixarà 
l’escenari, les formes, el mètode per treballar i resol
dre els temes dels aeroports, que és matèria d’aquesta 
proposta. 

Per tant, nosaltres el punt 1 no li votarem a favor, ni el 
punt 2, ni fins el 5; no li votarem cap dels punts aquests, 
ni tampoc les esmenes que presenta Convergència i Unió, 
perquè no milloren el text, van en el sentit contrari del 
que hauríem d’estar fent en aquests moments, que és dir: 
«Com podem treballar més i millor perquè les coses en 
matèria d’infraestructures funcionin en aquest país?” 

Però hi ha algunes reflexions que no m’estaré de fer. 
La primera. Vostè ens demana que la Llei de l’obra pú
blica es desplegui en quatre mesos. Acabem d’aprovar 
la Llei de l’obra pública, i diu «sis mesos». I, a més a 
més, l’esmena que existia sobre aquesta matèria va ser 
retirada. Per tant, coherència, eh?, en els plantejaments 
que s’hagin de fer. I, per tant, nosaltres creiem que això 
ja està substanciat i resolt. 

En el tema del traçat del TGV, l’han felicitat perquè 
vostè també s’ha sumat a la tesi de l’AVE pel Vallès, 
una tesi absolutament irresponsable. Aquesta sí que és 
irresponsabilitat, perquè vostès diuen: «Que arribi el 
tren abans del 2012, que el TGV arribi a la frontera 
francesa!», però cada vegada estan plantejant canvis 
de projectes i estan fent plantejament d’aquesta matè
ria. Per cert, la societat civil ha parlat a Catalunya, ahir 
mateix, sobre el traçat del TGV a Barcelona, i vostè no 
els segueix en aquesta direcció. 

Per tot això i perquè creiem que fins i tot el planteja
ment que fa en matèria aeroportuària és preocupant, 
perquè parla d’una privatització de l’aeroport del Prat, 
llisa i plana, amb la qual nosaltres no estem d’acord, 
nosaltres no li donarem suport a aquesta moció. 

I ara, senyor Sirera, vostè, quan va dir allò de la soledat 
del conseller, estava pràcticament sol, dels membres del 
seu grup, estava en solitari. I, per tant, doncs, ara no li 
ho puc dir, perquè té, senyor Sirera, alguna companyia, 
però té molta soledat, segurament perquè el seu... 

El vicepresident primer 

Senyor Labandera... 

El Sr. Labandera Ganachipi 

...el seu –sí, acabo, president– grup parlamentari tam
poc confiava excessivament en una moció que en podria 
dir, per ser suau, peregrina. 

Gràcies, president; gràcies, senyors... 
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El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Labandera. Per Esquerra Republicana 
de Catalunya, el senyor Miquel Àngel Estradé. 

El Sr. Estradé i Palau 

Sí, moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, honorable conseller... Em sembla, senyor Si
rera, que si segueix per aquest camí, doncs, acumularà 
dos rècords importants, no? Un és el d’haver estat el 
diputat que aquests darrers anys ha demanat més dimis
sions, i com que no n’ha aconseguit cap acumularà un 
segon rècord, que és el d’haver demanat més dimissions 
i no haver-ne obtingut cap, no? Perquè, miri, vostè ha 
fiscalitzat el conseller d’Interior, el conseller de Justí
cia... A tots els consellers que fiscalitza vostè, sempre 
acaba demanant-los la dimissió, i com que ja ho fa per 
sistema, doncs, clar, això, permeti’m que li digui que li 
resta una certa credibilitat, no? 

Però, miri, centrant-nos en aquesta moció que ens pre
senta, doncs, no creu que el tema del Carmel, el debat 
del Carmel ja està amortitzat, socialment, políticament, 
fins i tot mediàticament? No creu que està amortitzat? 
Doncs, miri, si no creu que està amortitzat, em sembla 
que és dels pocs que no ho creu. Perquè, miri, hi va haver 
ja una comissió en aquest Parlament, que hi va treballar 
de forma exhaustiva, de forma seriosa, en la qual vostès 
van tenir també una bona participació –els ho reconei
xem–, però que va arribar a unes conclusions, va fer els 
seus treballs, i durant una bona temporada tot el que 
va afectar el Carmel, doncs, va merèixer, com requeria 
la importància d’aquesta qüestió, una atenció preferent 
per part d’aquesta cambra. Per tant, del Carmel n’hem 
parlat molt, n’hem parlat exhaustivament, es va arribar 
a unes conclusions, i les conclusions tenen molt poc a 
veure amb el que avui vostè presenta en el seu primer 
punt de la moció. 

Per tant, doncs, nosaltres ens remetem als treballs 
d’aquella comissió parlamentària i considerem total
ment extemporània i inoportuna la seua moció o, en 
aquest cas, el primer punt. 

Respecte al segon punt, bé, entenem que ha de ser el 
Govern el qui decideixi com desplega la llei d’obra pú
blica, i, escolti, si el Govern ha sigut el primer interes
sat a impulsar-la, en part, doncs, seguint el mandat de 
les conclusions de la comissió que va treballar sobre 
el Carmel, és perquè el Govern té interès a aplicar-la. 
I, per tant, escolti, deixi que el Govern l’apliqui, al ritme 
que cregui convenient, partint de la base que el Govern 
és el primer interessat a aplicar aquesta llei de l’obra 
pública, entre altres coses perquè n’ha sigut el principal 
promotor, tot i que, evidentment, hi ha hagut una inter
venció important per part d’aquesta cambra, no? 

Respecte al tercer i el quart punts, doncs, com vostè 
sap, hem sol·licitat la compareixença del responsable 
del port. Per tant, ja ens donarà totes aquestes expli
cacions. 

Però respecte a l’últim, el sisè, doncs, el contingut del 
punt sisè no té res a veure amb el que vostè ha manifes
tat des del faristol. (Veus de fons.) Perquè vostè ha apel
lat... No, no, no, escolti, vostè ha fet referència a la so

cietat civil, i en aquest punt la societat civil catalana, si 
s’apliqués, si s’executés la moció tal com està redactada 
en el punt sisè, no té cap garantia de poder participar en 
la gestió del Prat, ni una. No, no, cap ni una. És a dir, 
vostè aquí l’únic que reclama és la privatització, però, 
miri, la privatització la pot fer igualment l’Estat seguint 
uns criteris determinats i atorgant al Prat un paper d’ae
roport absolutament subsidiari o secundari, seguint un 
esquema radial, d’altra banda molt freqüent amb el que 
ha estat, doncs, l’Espanya de les autonomies. 

Per tant, nosaltres el que reclamem és que la gestió del 
Prat se realitzi amb molta més eficàcia i amb molta 
més eficiència però –però– seguint uns criteris i unes 
directrius que apuntin a un nou model aeroportuari que 
converteixi el Prat en un aeroport, doncs, que realment 
pugui competir amb els altres aeroports europeus, amb 
un volum de trànsit i de passatgers semblant. Per tant, 
aquí el que hem de fer és millorar-ne la gestió, efectiva
ment, però l’òrgan responsable d’aquesta gestió ha de 
poder imposar unes directrius molt clares que permetin 
millorar la gestió. I aquestes directrius han d’estar enca
minades a convertir el Prat en un aeroport central, que 
no estigui supeditat a l’aeroport de Madrid. 

Per tant, doncs, votarem en contra de la seua moció, i el 
nostre posicionament en aquest sentit serà molt clar. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Estradé. Per Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el 
senyor Salvador Milà. 

El Sr. Milà i Solsona 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
a l’hora de definir el nostre posicionament sobre la mo
ció que ens presenta en aquest Ple el Grup del Partit 
Popular, tindrem en compte el mateix que vàrem tenir 
des del primer moment que es va produir l’esfondra
ment del túnel del Carmel, el febrer del 2005, tenir en 
compte dues prioritats fonamentals i veure si aquesta 
moció ajuda o no a l’assoliment o a la millora d’aques
tes prioritats: primera, en què ajuda els veïns i veïnes 
del Carmel afectats; segona, en què ajuda a detectar 
aquests aspectes, elements, circumstàncies, ja sigui del 
procediment administratiu, contractual, d’organització, 
tècnic, que permetin prevenir la producció de casos si
milars o, en tot cas, disminuir-ne o limitar-ne la possibi
litat que es pugui tornar a produir, amb el benentès que 
mai podem dir que una cosa com aquesta, per qualsevol 
circumstància, no es pugui produir. 

Miri, des del punt de vista de l’atenció a les persones, 
del seu suport moral, de la proximitat, de la presència 
en el lloc dels fets, a la casa de la gent, a les assemblees, 
crec que vostès no poden donar lliçons ni a aquest, ni a 
l’anterior Govern, ni a aquest conseller, ni al càrrec que 
tenia en l’anterior Govern. El nostre interès, l’interès del 
Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport, 
llavors i ara, ha estat les 1.276 persones desallotjades 
temporalment i degudament reubicades, que tingues
sin el seu allotjament provisional, que se’ls reparessin 
i indemnitzessin els danys materials, que restituïssin els 
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seus béns immobles o se’ls reubiqués en un nou habi
tatge, que se’ls paguessin els danys morals, i això des 
del primer moment. Mai es van esperar, senyor Sirera, 
dictàmens pericials, resolucions judicials, què diran els 
tribunals, què dirà la via de la responsabilitat patrimo
nial o la via de la responsabilitat civil, per atendre els 
veïns. No ens fan falta aquestes resolucions per haver 
actuat de la forma diligent en què creiem que, pensant 
en els ciutadans i ciutadanes, es va actuar. 

I, per tant, tenim un resultat clar: 1.276 veïns i veïnes 
atesos, indemnitzats, retornats a casa seva, reubicats en 
cases noves, indemnitzats per danys morals, enfront de 
22 veïns, ciutadans, que, en exercici legítim del seu dret, 
van decidir optar per interposar una querella criminal. 
I vostè es fa ressò d’això, d’aquests 22, enfront dels 
1.276 –que n’inclouen els 22– que han tingut satisfacció 
a les seves necessitats. 

Segona, què aporta, doncs, la seva interpel·lació, i en 
aquest cas la moció d’avui, a la millora de l’atenció dels 
ciutadans i ciutadanes del Carmel, en què els ajuda? Ens 
voldria respondre això? On són els ciutadans, perquè 
això els pugui suposar una millora? 

Pel que fa a la segona línia d’actuació i prioritat amb 
què enfoquem el problema –la detecció d’aquests as
pectes, elements, circumstàncies de procediment, or
ganització, control administratiu, contractació, tècnics, 
que havien de modificar-se o millorar-se per prevenir 
la producció de casos similars–, en què ajuda la seva 
moció o què aporta de nou el famós dictamen pericial? 
Què ens aporta de nou que no sabéssim? Què ens aporta 
de nou que no hàgim fet en aquest Parlament? El debat 
al mes just que s’havien produït els fets, quan encara es 
produïen pràcticament els fets; la comissió d’investiga
ció en profunditat; les conclusions, totes elles assolides, 
a què va arribar aquesta comissió; els canvis en la direc
ció política i tècnica de GISA; els canvis en els plecs de 
condicions tècniques i administratives de contractació; 
la millora de controls de seguretat i qualitat en l’exe
cució de l’obra pública; la nova llei d’obra pública de 
Catalunya; el seu desplegament, ja... Quina és l’aporta
ció de la seva moció a la millora de tots aquests aspectes 
que hem complert a bastament, amb ampli consens en 
aquest plenari? Què fem de nou, què aportem de nou a 
la satisfacció, a l’expectativa legítima dels ciutadans de 
Catalunya, no només del Carmel, perquè millori l’obra 
pública, perquè millori el control? 

Creiem que no aporta re, més enllà d’una interpretació 
esbiaixada respecte a elements en què aquest Parlament 
no ha d’entrar. La responsabilitat penal la determinaran 
els tribunals –si l’han de determinar–, abastarà el que 
hagi d’abastar, però per l’emissió d’un dictamen peri
cial, una prova més de tot el conjunt d’un procediment 
penal, no es pot dictar sentència. I suposo que això, 
algú li ho deu haver explicat, que no es pot arribar a 
conclusions precipitades. En tot cas, sí, amb molt de 
gust li ho explico a vostè, però segurament la senyora 
Nebrera també li pot explicar que ha d’esperar, en tot 
cas, la presumpció d’innocència. 

I aquí nosaltres estem per parlar de les necessitats dels 
veïns del Carmel i les necessitats de l’obra pública de 
Catalunya. I la seva moció no sols no ajuda a això, sinó 

que tornen a portar llums de dubte, llums d’inseguretat i 
llums que no ajuden a resoldre els problemes que aquest 
país té en aquest àmbit. 

Per tant, evidentment, el nostre posicionament serà en 
contra. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Milà. Pel Grup parlamentari Mixt, té la 
paraula el senyor José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller, 
ilustres diputados y diputadas, cuando ahora se hablaba 
de una buena noticia, he de reconocer que me he puesto 
a temblar. Me he puesto a temblar porque, visto el in
forme que he tenido ocasión de hojear por noticias de 
prensa y lo que dice el informe, realmente, hablar de bu
ena noticia que las cercanías pasen a la gestión de este 
Gobierno..., no sé si es una buena noticia, a la vista de lo 
que aquí se dice. Y lo dice un grupo parlamentario que 
ha apoyado el traspaso de cercanías en este Parlamento, 
pero, bueno, no habíamos leído el informe. 

El informe dice, el informe pericial del juzgado, que el 
hundimiento del túnel se podría haber evitado, y si no se 
evitó es porque no se contemplaron las resistencias del 
terreno en los cálculos y previsiones, la inspección no 
fue suficientemente detallada, los aparatos esenciales de 
auscultación no fueron convenientemente leídos, algu
nos estuvieron más de dos meses sin lectura, no se usó 
un sistema de excavación y sostenimiento apropiado, no 
se tuvieron en debida consideración en el proyecto los 
síntomas que ya advertían sobre la posible presencia de 
zonas de falla. Probablemente eso se dijo, se apuntó en 
la comisión de estudio que se realizó aquí en el Parla
mento de Cataluña. En todo caso, aquella comisión no 
empece el contenido del dictamen, del informe que han 
aportado al juzgado los expertos en esta materia. 

Creemos que a la vista de ello existen responsabilidades 
y existen responsabilidades políticas, y por ello dare
mos apoyo al primer punto planteado por la moción del 
Grupo Parlamentario Popular. 

En lo que hace referencia al segundo punto, procedere
mos a la abstención, entendiendo que realmente, si bien 
es cierto que la Ley de Obra Pública acaba de aprobarse, 
cifrar en cuatro meses, en cinco meses, el desarrollo de 
la ley nos parece innecesario o nos parece precipitado. 
Quizá no es perentorio, sino que lo que procede real
mente es proceder a un despliegue exacto, correcto y 
definido, no en cuatro, tres o cinco meses. Preferimos 
no marcar un determinado plazo y, en todo caso, seguir 
realmente el iter de la Ley de Obra Pública. 

Daremos apoyo a los puntos 3 y 4, en cuanto que, evi
dentemente, aquí en este parlament no hemos tenido 
ocasión de escuchar las explicaciones que se nos han 
anunciado sobre la entrada en funcionamiento de la ter
minal del Prat, del port de Barcelona, y tampoco las 
razones por las que se produjo el hundimiento de parte 
del muelle Prat, del puerto de Barcelona. Al menos sí que 
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procede instar a las medidas y las informaciones que se 
solicitan en la moción. 

La moción es un todo completo, es la típica moción 
cajón de sastre, en la que se ha aprovechado que el 
Pisuerga pasa por Valladolid para meterlo todo, casi, 
creo que quizá con demasiada amplitud. Cada uno de 
estos puntos merecería, realmente, una moción propia, 
no andar, pues, de sorpresa en sorpresa, y pasar del Car
melo al muelle del Prat, del Prat al AVE por el Vallès, 
y del AVE por el Vallès, pues como nos pilla de mano, 
también por el aeropuerto del Prat. Creemos, sincera
mente, que es excesivo el alcance de la moción. 

En todo caso, ya nos hemos manifestado aquí, en este 
Parlamento, a favor del AVE por el Vallès, en su ocasión, 
igual que nos manifestamos en su día, también, por un 
trazado distinto en la ciudad de Barcelona; trazado que 
no ha sido considerado por el Gobierno de la nación, y 
realmente lo lamentamos porque, sin duda, era el mejor. 
Y creemos que el trazado por la calle Valencia, concre
tamente, tendría que haber sido estudiado, porque era 
el mejor, sin duda.Y lamentamos que hayamos llegado 
tarde en esta puja de trazados. Sin duda lo hubiera ad
quirido. Pero, en todo caso, apoyaremos el trazado. 

Y en cuanto al problema del Prat –ha habido una inter
pelación anterior–, no somos partidarios de la privati
zación del aeropuerto del Prat y, en consecuencia, no 
vamos a apoyar –no vamos a apoyar– el punto sexto. 

Nosotros tampoco vamos a entrar en determinar si el 
30-30-20-20, si el 40-40-10-10, el 51-49 o el 36-64. 
Entendemos que es otro el debate que tiene que plante
arse y, en consecuencia, cuando llegue el momento será 
ocasión de hablar sobre ello. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El president 

Senyor Sirera... 

El Sr. Sirera i Bellés 

Gràcies, senyor president. No entraré…, els he de dir 
que no m’han impressionat, no?, i ja els dic, senyo
res i senyors diputats, que no entraré en les valoraci
ons personals sobre el meu estil de fer oposició, en les 
quals vostès sí que han entrat, segurament, per la manca 
d’arguments de pes. I han entrat en desqualificacions 
personals, i jo, si m’ho permeten, no em posaré a la 
seva alçada. 

En qualsevol cas, vostès han dit: «En què ajuda aques
ta moció?» Senyor Milà, senyor Estradé, 1.700 veïns 
van estar al carrer per culpa –ho diu l’informe– que la 
Generalitat no estava on havia d’estar, que la Genera
litat no controlava les obres, que han estat dos mesos 
sense controlar les obres i que allò va caure perquè la 
Generalitat no estava fent el que havia de fer. I, per 
tant, això serveix simplement per dir que el responsable 
d’allò no pugui continuar al capdavant de la conselleria 
responsable de fer l’obra pública a Catalunya. És tan 
senzill com això. 

Què volen, que no fem la tasca d’oposició? Què volen, 
callar la boca a l’oposició? Ja sé que a vostès no els 

agrada que els portin la contrària, però aquest és el pa
per que ens ha demanat el poble de Catalunya que fem 
en aquest Parlament i el fem amb tota l’eficàcia que 
creiem que la podem fer. 

En qualsevol cas, han dit coses que no són certes, vos
tès... 

El president 

Senyor Sirera, hauríem de concretar amb esmenes bà
sicament. 

El Sr. Sirera i Bellés 

Sí, senyor president, vaig. Vostès no han llegit la mo
ció. Nosaltres no parlem de privatitzar, sinó de fer una 
gestió majoritàriament privada –cinquena ratlla del punt 
número 6–, que òbviament a vostès no els interessa con
cretar. 

En qualsevol cas, senyor president, ja li dic: sí que ac
ceptarem l’esmena número 5 del Grup de Convergència 
i Unió. El que no farem serà acceptar l’esmena número 
6, per la raó que és, sincerament, la mateixa proposta, el 
mateix model que té el tripartit. Una altra vegada vostès 
tornen a coincidir, senyors de Convergència i Unió, amb 
el model del tripartit. I nosaltres, sincerament, creiem 
que era bo que aquest Parlament es pronunciés clara
ment i obertament a favor de la proposta que havia fet 
la societat civil catalana i no un partit o l’altre. 

Gràcies, senyor president, senyors i senyores diputats. 

El president 

Senyor Sirera, entenc que accepta l’esmena número 1, 
que afecta el punt número 5. És això? 

El Sr. Sirera i Bellés 

Accepto la número... Sí, perfecte. (El Sr. Puig i Godes 
demana per parlar.) 

El president 

Senyor Puig... 

El Sr. Puig i Godes 

Gràcies, senyor president. És per demanar votació se
parada pels punts 1, 3, 4, 5, d’una banda, i 2, 6, de 
l’altra. 

Gràcies. 

El president 

Alguna altra petició de votació separada? (Pausa.) 

Doncs posarem a votació aquesta moció. 

Votarem, primer, els punts 1, 3, 4 i 5. 

Comença la votació. 

Han estat rebutjats per 58 vots a favor i 66 vots en 
contra. 

Seguidament votem la resta de la moció. 

Comença la votació. 
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Han estat rebutjats per 11 vots a favor, 68 vots en contra 
i 45 abstencions. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la problemàtica de les per
sones amb trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat (tram. 302-00048/08) 
(retirada) 

L’onzè punt de l’ordre el dia és la Moció sobre la 
problemàtica de les persones amb trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat, del senyor Robles, del 
Grup Mixt. 

El Sr. Robles Almeida 

Gracias, señor presidente. Diputados y diputadas, la 
interpelación previa y la moción sobre el trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad, TDAH, alertaba 
de un grave problema que pusimos aquí sobre la mesa. 
Decíamos que no detectarlo a tiempo tenía graves pro
blemas para el fracaso escolar, pero todo eso fue sufi
ciente para que en una comparecencia previa y en una 
interpelación, fuera suficiente, digo, para convencer a 
todos los grupos parlamentarios de la necesidad de po
nerse de acuerdo y tomar las medidas necesarias para 
paliar sus efectos. 

Por eso, este diputado y su grupo parlamentario retirará 
la moción para dar paso a una proposición de resolu
ción, que ya hemos firmado todos los grupos parlamen
tarios. De esta manera, el objetivo principal de la inter
pelación i la moción, es decir, solucionar el problema de 
miles de niños y familias disminuidos por el trastorno 
del TDAH, se cumplirá de la mejor manera posible, con 
todos los grupos, incluido el Gobierno, de acuerdo. 

Por eso quiero dar las gracias a todos los grupos y di
putados que han tenido la generosidad de aparcar el 
interés político particular y adaptarse al bien común 
general. Daniel Font, del PSC; Irene Rigau, de CiU; 
Carina Mejías, del PPC; el señor Josep Maria Freixanet, 
d’Esquerra Republicana; Laia Ortiz, de Iniciativa; el 
señor Daniel Bullich, del departament d’ensenyament, y 
especialmente, el honorable conseller Ernest Maragall, 
han hecho posible este acuerdo. Gracias a todos. 

No me quiero olvidar tampoco de tres personas que han 
ayudado a este diputado en el estudio de este problema, 
y en otros con una dedicación encomiable: Pilar Bar
rientos, Mónica Díaz y Mari Cruz Hernández. Gracias 
también a ellos. 

El acuerdo de proposición de resolución firmado queda 
de la siguiente manera... 

El president 

Senyor Robles, si és una proposta de resolució, em 
fa l’efecte que ja es veurà, perquè si no... És que en 
aquests moments és el que se m’havia indicat a mi, i jo, 
si vostès volen continuar, el torn queda obert i, per tant, 
tothom parla; si està retirada, està retirada i punt. 

El Sr. Robles Almeida 

Vale, aquí me quedo. Gracias. 

El president 

Els altres grups parlamentaris volen intervenir? (Pausa.) 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política amb relació a 
la situació laboral dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302
00049/08). 

Doncs, passem al següent punt de l’ordre del dia, que 
és el dotzè, és la Moció sobre la política amb relació 
a la situació laboral dels membres del Cos dels Mos
sos d’Esquadra. Té la paraula la senyora Montserrat 
Nebrera. 

La Sra. Nebrera González 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
convidats presents a la tribuna, em permeto recordar per 
un moment quin ha estat el tarannà del tripartit en el 
Govern respecte de les polítiques socials. S’han rebutjat 
revaloritzacions de complements de vídues; s’ha renun
ciat a complimentar les ràtios de discapacitats a dins de 
l’Administració pública de la Generalitat, en raó del fet 
que bombers i mossos d’esquadra són col·lectius en què 
no hi pot haver discapacitats; s’ha entès que s’havia 
de rebutjar també aquella moció presentada pel nostre 
grup parlamentari respecte de l’ampliació dels gossos 
assistencials més enllà dels invidents. 

La política d’interior d’aquest Govern, d’altra banda, ha 
estat un tractament mediàtic més que dubtós de certes 
eventuals irregularitats en el tracte personal per part dels 
mossos d’esquadra, una manca de correcció política amb 
relació a l’activitat sindical i la manca de rigor en el com
pliment de les promeses envers el col·lectiu de la segona 
activitat, en raó de la moció presentada el 3 de maig, i 
respecte de la qual ara passo a fer les meves considera
cions en aquesta moció parlamentària. 

Doble dimensió té aquesta moció: d’una banda, intentar 
aplegar polítiques socials rigoroses en ordre a la justícia 
social de la qual el conseller d’Interior ens feia reconei
xement en el moment de la interpel·lació, i, d’una altra 
banda, donar suport a la policia, que és, en definitiva, 
garantir la qualitat de la seguretat ciutadana a casa nos
tra i l’optimització dels recursos públics, en raó del fet 
que la segona activitat ens permetria que persones que 
es troben en situació d’actiu, però que són enteses com 
a incapaços laborals de caire permanent, es podrien in
corporar a aquesta activitat. 

En raó de tot això, la proposta que es fa en la moció és 
plural. D’una banda, constatar que no s’ha fet res fins 
ara. D’una altra banda, constatar l’incompliment de les 
recomanacions que han fet el Síndic de Greuges i la 
jurisdicció contenciosa respecte del tema de l’aplicació 
analògica del decret de bombers en matèria de segona 
activitat als mossos d’esquadra. 
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En tercer lloc, entendre que s’han d’avaluar les reals 
necessitats respecte d’aquest col·lectiu dels mossos 
d’esquadra, perquè, com és palès amb la creació d’una 
associació especial per la integració de les seves disca
pacitats, tenen por d’explicar que es troben en situació 
de segona activitat, perquè saben que no serien inclosos 
en aquesta segona activitat per part dels comandaments 
polítics en la conselleria d’Interior. 

I en última instància, desenvolupar reglamentàriament 
una llei que ja té tretze anys i que encara continua sen
se fer-se aquest desenvolupament que en raó de justí
cia social, en raó d’evitació de la discriminació, en raó 
d’optimització de recursos públics, hauria d’haver estat 
feta ja fa molt de temps. 

Des d’aquesta perspectiva, la moció –la moció– és 
de doble naturalesa: pretén constatar allò que no s’ha 
fet, pretén constatar allò que sí que es pot fer i pretén 
constatar que un principi general del dret, com és el de 
l’analogia, és aplicable en situacions favorables a les 
persones que no malmeten l’ordenament jurídic. 

Per tot això..., sóc conscient que tots els grups parla
mentaris han rebut una súplica per part del col·lectiu de 
mossos que s’apleguen en aquesta associació, i que són 
cada vegada, de manera creixent, més; els demanen que 
facin l’aplicació de l’analogia del decret de bombers, 
que facin ús d’aquestes tres-centes places de mossos 
d’esquadra que es troben en situació de poder ser co
bertes per persones discapacitades, declarades actives 
per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
però que tenen una incapacitació que els permetria fer 
tasques no ordinàries però sí de caire administratiu en 
aquest cos de l’Administració pública o en altres cossos 
de l’Administració pública catalana. 

I en última instància, complir allò que el conseller d’In
terior l’altre dia ens deia: «Reconeixem que aquesta és 
una qüestió de justícia social.» Doncs apliquin la justí
cia social en les seves polítiques. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats. 

El president 

Gràcies, diputada. Té la paraula ara per fixar posició, 
en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
la il·lustre senyora Elena Ribera. 

La Sra. Ribera i Garijo 

Bé; gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
amics d’aquesta tarda, d’aquest dia i de tota la legis
latura, apel·lo amb aquests bons sentiments..., perquè 
avui, que ha sigut un bon dia, que hem arribat a grans 
acords, amb lleis importants, que permeten al Depar
tament d’Interior i al seu titular anar-se’n content, i a 
nosaltres també, amb la confiança que s’estan fent bé 
les coses, coneixent, com sabem, que amb aquest tema 
nosaltres ho veiem diferent que el PP, que sabem que 
tenen sensibilitat i que volen avançar en aquesta línia 
i que per això van admetre i van votar una moció amb 
un punt que ho deia, que es comprometien a avançar 
cap aquí, jo els demanaria que fessin honor a les pa
raules del diputat Labandera, que abans, potser per la 

seva condició també d’uruguaià, ha dit que avui és un 
dia gran..., avui és 18 de juliol, seria gran a l’Uruguai, 
perquè va ser la votació de la primera constitució, però 
aquí, a Espanya, ho recordem, i a Catalunya, per unes 
altres coses; seria un dia gran, que no només llarg, si 
vostès avui diguessin: «Bé, si després de la negociació 
hem de tenir en compte la regulació d’aquesta segona 
activitat...», que em consta que tenen aquesta voluntat 
i que ho volen fer, si avui el senyor conseller donés una 
instrucció cap aquí i digués: «Ei, vinga, això cap enda
vant, perquè no estem fent res més que avançar alguna 
cosa que volem fer.» 

Posi’s aquesta medalla, senyor conseller; faci del 18 de 
juliol al Parlament de Catalunya un dia gran, el dia de 
les tres propostes aprovades amb bon tarannà, marcant 
la diferència amb unes altres etapes més recents del 
tripartit, i que tots puguem votar aquesta disposició que 
redunda en benefici dels mossos d’esquadra, els quals 
estem segurs que vostè vol beneficiar. 

Aquesta segona activitat redundaria també en benefi
ci de poder disposar de més efectius. I tots avui, amb 
aquest dia, ens n’aniríem molt contents de la seva bona 
disposició. 

Gràcies. 

El president 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu
tadans pel Canvi, l’il·lustre senyor David Pérez. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyor president. Estem davant d’un 
tema molt seriós i molt important. I el primer que vol
dríem fer és agrair la presència de l’Associació per la 
Integració Laboral de Mossos d’Esquadra i el seu pre
sident, l’Ángel Gómez-Quintero, que ens ha il·lustrat, 
als diputats i diputades, inclús a la diputada que ha 
presentat aquesta moció, sobre una problemàtica que 
potser fa molts anys que dura, que potser fa molts anys 
que hi és i que està aflorant precisament ara, i que s’ha 
de solucionar –i que s’ha de solucionar. I que, amb la 
informació que ens ha fet arribar l’associació a través 
del seu president, el que es mostra és que segurament 
–segurament– a tots nosaltres ens ha faltat potser una 
mica més d’informació, en mocions que hem aprovat 
anteriorment en aquest Ple del Parlament, i que segura
ment, de la mà de l’associació, de la mà de la resta de 
sindicats i també de la mà de la conselleria, aquest tema 
s’ha de solucionar al més aviat possible. 

Nosaltres continuem pensant i agafem el compromís 
de la conselleria que abans que acabi aquest any aquest 
tema s’ha de començar a solucionar i hi ha d’haver una 
proposta clara i ferma sobre la taula que aquest tema 
no pot durar durant molt de temps. I, per tant, estem en 
aquesta direcció, i és des d’aquesta direcció que vota
rem en contra de la proposta que s’ha plantejat. 

Perquè, de tot això, l’únic que sincerament em sap 
greu..., que la proposta del PP trenca la unitat que totes 
les forces polítiques tenien en aquest tema. Segurament, 
no des de la..., diguem-ne, amb tota la bona voluntat 
–amb tota la bona voluntat–, avui trencarem una unitat 
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de totes les forces polítiques, que en aquest tema ens 
havíem compromès a treballar junts, a anar de la mà, a 
mirar de solucionar una situació que, hi insisteixo, és 
absolutament injusta i s’ha de solucionar al més aviat 
possible. 

Res més; moltes gràcies, senyor president, senyores i 
senyors diputats. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup d’Esquerra Republica
na, la il·lustre senyora Patrícia Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, president. Bé, miri, jo crec que la seva moció 
no busca el consens, tot el contrari. I en aquest sentit li 
recordo que el passat 3 de maig vam aprovar per una
nimitat en un ple una moció sobre la segona activitat, 
en què, doncs, justament a proposta del diputat Sirera, 
tots acordàvem continuar la negociació ja iniciada per 
regular la segona activitat i aplicar unes mesures tran
sitòries que fossin similars a les d’altres cossos o for
ces de seguretat. Per tant, els bombers, fins al moment, 
no són considerats cossos o forces de seguretat; per 
tant, l’aplicació analògica que vostè utilitza d’un cos 
vers l’altre creiem que no és ni oportuna ni correcta. 
I és que, li ho repeteixo, això ho van votar vostès en el 
passat Ple del 3 de maig. 

Tampoc cal que reproduïm, crec, tot el debat eticomoral 
de la necessitat de regular la segona activitat, perquè 
hi ha acord. A priori, tots –Govern, Parlament– estem 
d’acord que s’ha de regular aquesta segona activitat, 
que és una qüestió de justícia social. I és el Govern 
actual el que està impulsant-ho i el que ha començat a 
posar fil a l’agulla. S’ha creat una comissió, un grup de 
treball de segona activitat. És cert que en aquest mo
ment està aturat, però per un tema absolutament aliè al 
departament, i és que el proper dia 24 de juliol hi ha 
eleccions sindicals. I els sindicats, d’una banda, estan 
en precampanya electoral, i de l’altra, doncs, hem d’es
perar quina és la representativitat sindical que sorgeix 
de les noves eleccions. 

A més, li diré una cosa: aquesta segona activitat està 
directament relacionada, al nostre entendre, amb la ju
bilació avançada dels mossos d’esquadra. I en aquest 
sentit, senyora Nebrera, no pot anar a missa i repicar 
campanes, perquè vostès a Madrid han rebutjat les es
menes que Esquerra Republicana presentava a la Llei de 
la Seguretat Social per equiparar la jubilació avançada 
dels mossos d’esquadra als cossos i forces de seguretat 
estatal. 

En la seva moció també feia referència a la situació 
laboral dels mossos, i aquí cal recordar tota una sèrie 
d’accions concretes que s’han dut a terme: increment 
retributiu d’un 11,9 per cent –en aquest Govern, per a 
aquest Govern, és un objectiu prioritari abordar l’equi
paració retributiva de mossos, bombers i agents rurals, 
i aquesta és una assignatura pendent des de l’any 94, i 
ho hem de recordar–; aprovació de noves instruccions 
sobre l’aplicació de règims horaris i planificació de jor
nada; formació continuada, etcètera. I tot això, doncs, 
sense perdre de vista la magnitud de la tasca que és 

crear una nova policia. Cada any s’hi incorporen de mit
jana uns mil cinc-cents efectius, i és inevitable, doncs, 
que això suposi una situació de mobilitat, situació que 
encara tindrem fins, almenys, el novembre del 2008. 

Per últim, també dir-li, amb relació als tres-cents mossos 
que en l’actualitat fan tasques administratives i passaran 
a fer tasques, doncs, estrictament policials, que crec que 
és una qüestió de sentit comú que davant d’un dèficit 
d’efectius, d’agents de policia, s’adoptin, doncs, totes 
aquelles mesures necessàries que estiguin a l’abast per 
garantir la seguretat de la ciutadania. I en aquest pro
cediment, com en qualsevol procediment de trasllat de 
funcionaris, hem d’aplicar la normativa vigent, que és 
la de concurs de trasllats. 

I per últim, respecte de les justes demandes, no?, que 
fa l’associació AILMED, l’Associació per la Integració 
Laboral dels Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, ens 
consta que el Govern ja ha iniciat les converses i les 
negociacions amb aquest col·lectiu. Recolzem les seves 
demandes, i ens consta, doncs, la voluntat de l’executiu 
de continuar la negociació i donar una solució al tema, 
es preveu, durant la tardor vinent. 

Gràcies, senyor president, senyors diputats. 

El president 

Té la paraula el senyor Jaume Bosch, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer
ra Unida i Alternativa. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Gràcies, senyor president. Bé, jo voldria diferenciar la 
moció del PP de les justes reivindicacions de l’Asso
ciació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra 
amb Discapacitat, a qui aprofito també per saludar. Ho 
dic perquè els grups parlamentaris tenim la necessitat 
de respectar els compromisos a què arribem en aquesta 
cambra i ser coherents amb el que s’ha votat. 

Jo vull fer una mica d’història. El 29 de març del 2007 
hi va haver una moció de Convergència i Unió, aprovada 
per unanimitat, que deia: «regular en el termini d’un any 
el règim de segona activitat dels Mossos d’Esquadra», 
amb el vot favorable del PP. «Un any», març del 2008. 
Ara, el punt cinquè del PP diu que ara, tres mesos. 

Tres de maig del 2007. Com s’ha dit, hi ha una esme
na del PP a una moció del meu grup, i el PP proposa: 
«En tant no es reguli la segona activitat, que s’apliqui 
subsidiàriament la regulació del Cos de Bombers», el 
que ara vostè, avui, proposa. Però és que hi ha una tran
sacció entre el meu grup i el seu, i s’acorda continuar 
la negociació iniciada per regular la segona activitat 
del Cos de Mossos d’Esquadra i, fins que no se n’acor
di la regulació definitiva, aplicar mesures transitòries 
similars a les d’altres cossos o forces de seguretat. Fa 
quatre plens, d’això, només, eh? Ja no val? El que vam 
pactar amb el senyor Sirera ja no val? Jo demano una 
mica de coherència. 

Perquè, fixi-s’hi, a més, en un dels punts de la moció de 
la senyora Nebrera ja constata que aquella moció, al cap 
de dos mesos, s’ha incomplert. Jo li vull recordar l’arti
cle 140.3 del Reglament: les mocions que no fixen una 
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data tenen quatre mesos, a partir dels quals el Govern 
té quinze dies per explicar què ha passat. Com podem 
constatar en dos mesos l’incompliment d’una moció? 
Respectem una mica el Reglament, no? 

I, per tant, votarem que no perquè ens reafirmem en allò 
que vàrem pactar amb tots, inclosos vostès: que hi ha 
temps fins al 29 de març del 2008 per regular la segona 
activitat i que fins llavors s’aplicaran mesures transitò
ries similars a les d’altres cossos i forces de seguretat. 
Si vostès es van equivocar quan van votar això, si el 
senyor Sirera es va equivocar quan ho va transaccionar 
amb nosaltres, es reconeix, en parlem i ho accepten; 
però no intenti ara dir que allò que vam pactar fa quatre 
plens ja no val. 

I ara anem a la qüestió de fons, que jo crec que és la 
important. La segona activitat, està regulat que s’ha de 
desenvolupar des de l’any 94. Han passat tretze anys: 
tres anys de responsabilitat del Govern d’entesa, deu 
de responsabilitat del Govern de Convergència i Unió 
amb el suport del Partit Popular. Però bé, anem a la cosa 
positiva. El senyor Saura, el conseller Saura, en resposta 
a la interpel·lació de la senyora Nebrera, diu: «Abans 
de final d’any tancarem un acord. La voluntat del de
partament i meva és tancar un acord que doni resposta 
a un tema pendent des de 1994.» I diu: «I ho farem per 
quatre raons.» I només li dic la primera: «Perquè és 
de justícia.» N’hi ha prou amb la primera. Per tant, ho 
farem, i aquest Govern ho farà. 

També vull dir que les coses necessiten temps. A mi em 
consta que l’associació es va reunir amb el senyor De
lort, secretari de Seguretat, el 18 de juny. Amb el meu 
grup, amb mi en concret, es van reunir el 19 de juny. 
I vam quedar –i ells ho saben– que el mes de setembre 
faríem un seguiment de les gestions, que jo ja he fet 
amb el departament, perquè això tiri endavant. També 
sabem que això entra en la negociació que caldrà fer 
amb els sindicats. 

En tot cas, jo vull reafirmar aquí les paraules del con
seller: és de justícia la reivindicació de l’associació, es 
resoldrà, es farà, però no podem votar que no..., perquè 
això és contradictori amb el que vostès mateixos van 
pactar amb nosaltres fa quatre plens. 

Moltes gràcies. 

El president 

El senyor Domingo té la paraula, en nom del Grup 
Mixt. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller, 
ilustres diputados y diputadas, estamos ante un tema 
recurrente, y lamentablemente recurrente. Si no se ha 
dado solución a un determinado tema, pues es lógico 
que se vaya reiterando en la cámara la petición. 

Voy a dar un dato. La ley que regula la segunda acti
vidad en el Cuerpo Nacional de Policía es posterior a 
la ley que reguló novedosamente la segunda actividad 
de los Mossos d’Esquadra; concretamente es la Ley 
26/1994, publicada el 30 de septiembre del 94. Esta ley 

ha sido objeto de una reforma posterior, concretamen
te la Ley de 11 de diciembre del 2003, en la que se ha 
regulado con minuciosidad la segunda actividad en la 
Policía Nacional. La ley de la que estamos hablando, 
que establece los Mossos d’Esquadra, es la Ley 10/94. 
Que hayan pasado trece años y no se haya regulado la 
segunda actividad es fruto de la dejadez del Gobierno 
actual y de los gobiernos anteriores, no es imputable 
a unos o a otros: todos son corresponsables de esa si
tuación. 

En todo caso, una situación ya regulada, que procede 
del franquismo en la Policía Nacional, carece de sentido 
que no tenga ahora mismo una regulación específica en 
el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y de hecho se está 
discriminando y se está discriminando gravemente a los 
policías catalanes. 

Daremos apoyo a la moción del Grupo Popular, a pe
sar de que realmente nosotros la analogía, como en su 
día ya defendimos, no la vemos con los bomberos, por 
la propia especificidad del cuerpo, sino que la vemos 
más apropiada con la Policía Nacional. Y, de hecho, 
creemos que debe ser el referente a la hora de aplicar 
analógicamente el tema. 

En todo caso, sí que merece una situación homogénea, 
y es imprescindible que se proceda a la regulación de 
una situación que ahora mismo está llevando a la pre
cariedad a muchos policías, que ocultan su incapacidad 
debido al miedo a quedarse sin trabajo ni retribución, y 
esta situación debe ser sin duda corregida. 

No merece mayor explicación nuestro voto. Es una 
propuesta razonable, la que presenta el Grupo Popu
lar, y lo único que tiene que haber es voluntad política 
de asumir la decisión de regular la segunda activi
dad. El problema ya ha sido diagnosticado; se han 
ofrecido soluciones viables aquí –la analogía, bien 
sea con los bomberos o bien sea con la Policía Na
cional–, y desde luego no acabamos de entender que 
el grupo de trabajo encargado de regular la segunda 
actividad esté paralizado, pendiente de las elecciones 
sindicales. La actividad administrativa, desde luego, 
no debe paralizarse por la pendencia de elecciones 
sindicales. Mucha gente está pendiente de esta situ
ación, y además está repercutiendo, sin duda, en la 
actividad y en el buen servicio de la policía catala
na. Solo falta voluntad política, y este un buen foro 
para llevarla a cabo, para hacer factible que la mejora 
de la situación laboral de muchos policías en Catalu
ña se materialice. La propuesta del Grupo Popular era 
una buena vía, un buen instrumento para realizarlo. 

Únicamente me queda, para finalizar, saludar a los po
licías de la Associació per la Integració Laboral - Mos
sos d’Esquadra amb Discapacitat, AILMED, y desearles 
que tengan en otra ocasión más suerte, porque al pare
cer hoy no la van a tener. 

Muchas gracias. 

(La Sra. Nebrera i González demana per parlar.) 

El president 

Senyora Nebrera? (Pausa.) Té un minut –té un minut. 
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La Sra. Nebrera González 

Bé, consens. Jo el que crec que tothom consensuarà és 
que la gent que està a la tribuna tenia clar que avui es 
diria que no. No es pot parlar de consens, sinó de ci
nisme. (Remor de veus.) No han estat capaços d’accep
tar..., no han estat capaços d’acceptar res, i diuen que 
nosaltres no consensuem, perquè resulta que una moció 
que es va fer fa quatre setmanes no ha tingut cap tipus 
de mesura transitòria? No es pot consensuar res de les 
cinc coses que es deien en aquesta moció? Com poden 
parlar davant d’aquesta gent d’aquestes coses, vostès 
que parlen de justícia social? 

Jo no he estat la que no ha consensuat res; jo els he de
manat que constatin que el Síndic de Greuges ha dema
nat analogia, aplicació de determinats cossos, i vostès 
em diuen que jo no consensuo! Diguin-ho a ells, que 
demà, que demà passat, que l’altre, que en un futur, 
que no sabem quin és, vostès faran que les persones que 
ara es troben en aquesta situació pugin rebre el tipus de 
suport que haurien de rebre de les suposades polítiques 
socials de l’esquerra... 

El president 

Senyora Nebrera, se li ha acabat el temps... 

La Sra. Nebrera González 

...l’esquerra no en fa, de polítiques socials. 

Gràcies, senyor president. 

(El Sr. Bosch i Mestres demana per parlar.) 

El president 

Senyor Bosch... 

El Sr. Bosch i Mestres 

Superbreument... Nosaltres el que diem a l’associació 
és que aquest Govern solucionarà aquest tema, que por
tem pendent des de fa catorze anys. 

Moltes gràcies. 

El president 

Posem, doncs, a votació aquesta moció. 

Comença la votació. 

Ha estat rebutjada per 57 vots a favor, 66 vots en contra. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’actuació i l’orientació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
302-00050/08) 

El tretzè punt de l’ordre del dia és la Moció sobre l’actu
ació i l’orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya; 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Meritxell Bor
ràs. 

La Sra. Borràs i Solé 

Gràcies, senyor president. Presentem la moció subse
güent a la interpel·lació a què fèiem referència la setma
na passada precisament. (Remor de veus.) Comentàvem 
i diem, ara també, que el país i el conjunt d’Europa... 

El vicepresident primer 

Un moment..., un moment, si us plau, senyora Borràs, 
perquè hi ha molt soroll i demanaria que es fes una mica 
més de silenci. (Pausa.) Gràcies. Pot continuar. 

La Sra. Borràs i Solé 

...que vivim un moment econòmic positiu, que per si 
soles les coses funcionen prou bé, però només prou bé, 
i és evident que hi han coses que s’han de dur a terme 
des del Govern, i el SOC és una bona eina per dur-les a 
terme precisament. Cal avançar-nos a possibles canvis 
de situació, a canvis de cicles econòmics, i veient, a 
més a més, que les coses no funcionen prou bé en el si 
del SOC, cal també fer-hi canvis per donar resposta a la 
problemàtica d’avui i a les possibles de demà. 

En aquest sentit, en la interpel·lació evidenciàvem que 
hi havia una mala gestió del mateix SOC, que d’això en 
patien les conseqüències, doncs, els treballadors, amb 
una manca de formació en moltes ocasions, amb una 
manca, també, de competitivitat real després per a les 
empreses i, per tant, per al país; que existeix també..., 
malgrat que s’ha estat durant tres anys discutint sobre 
quin és el model del SOC i es va optar per una des
centralització que a dia d’avui no és encara real a tra
vés dels consorcis, i hi han dues proves pilot, però que 
és una realitat que no funcionen i que no s’han acabat 
d’implementar als altres, malgrat hi hagués el compro
mís d’implementar-ne cinc més i el compromís concret 
de la consellera que n’hi hagués un més ben aviat a les 
Terres de l’Ebre, i, per tant, doncs, cal veure quin és el 
model real aquest del SOC. 

S’ha disminuït també, i ho vèiem, la intermediació real 
des del mateix SOC. Així ho diuen les estadístiques. 
I, per tant, en aquest sentit, en un moment en què hi ha 
menys atur que mai, podríem dir d’una forma així, ge
neral, doncs, és evident que hem de poder-hi donar més 
bona resposta. Existeix aquest baix índex d’aturats, però 
no existeix a dia d’avui una atenció personalitzada a tots 
i totes els treballadors i treballadores amb una situació 
més difícil, que són, al cap i a la fi, aquells que porten 
més de sis mesos en atur, no? 

Per altra banda, hi ha un divorci clar, i ho hem pogut 
veure..., també en aquesta sessió, però en l’anterior 
sessió parlamentària, un divorci clar entre el que és la 
planificació o la manca de planificació en la formació 
professional i el que és, per altra banda, l’oferta del 
mercat de treball. 

Crèiem que és necessari també que l’observatori que 
existeix en aquests moments del mercat de treball, sigui 
un observatori real, no un retalla i enganxa del que és 
l’Idescat, del que són els altres elements útils, sinó que 
cal que hi pugui haver una prospecció. 

Per això, en aquest sentit, nosaltres hem presentat un 
seguit de propostes que molt senzillament vénen, per 
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una banda, a millorar el que és la gestió, per tant, a 
poder resoldre els plans FIP, doncs, en el primer qua
drimestre; a poder reconvertir les subvencions en plans 
pluriennals. També creiem que cal fer un replantejament 
mitjançant fer una anàlisi de quina és la situació real 
en aquests moments del SOC i fer-ne una valoració 
exhaustiva i, a partir d’aquí, veure quin ha de ser el 
model real que hem de tenir com a SOC; veure també, 
doncs, com podem fer aquesta intermediació, que hi 
puguin intervenir altres elements que no sigui el mateix 
Govern; veure, hi insistim, també fer aquesta ampliació 
de l’observatori que els citava, i, per una altra, garantir 
amb absoluta normalitat una atenció personalitzada als 
aturats de més de sis mesos a Catalunya. 

Aquestes serien les nostres propostes, les quals sotme
tem avui a votació, i esperem, doncs, els comentaris 
dels diferents grups. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora Borràs. Per presentar les seves esme
nes, en nom del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
té la paraula el senyor Josep Maria Rañé. 

El Sr. Rañé i Blasco 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
nosaltres hem presentat una esmena al punt 4, una es
mena que el que busca és deixar clar l’objectiu de po
tenciar la descentralització territorial del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, tot tenint present l’experiència, tot 
tenint present també les capacitats i necessitats que hi 
hagi en el territori, i, a més a més, la necessitat d’inter
locutar amb els agents econòmics i socials, i els agents 
socials. 

Aquesta és una esmena de substitució, que havíem pre
sentat al punt 4, i que, llevat que hi hagi alguna modi
ficació, se’ns ha dit que no serà acceptada. 

Teníem previst, també, donar suport, i ho tenim previst, 
de moment, al punt 6, d’incorporar l’Observatori del 
Mercat de Treball existent, però sempre i quan es man
tingui en la redacció actual de Convergència i Unió, si 
hi han modificacions perquè hi hagi alguna transacció, 
doncs, aleshores no li donaríem suport, perquè el que 
volem és donar suport a aquest element concret. 

I passaré ja a aprofitar per explicar per què no dona
rem suport als altres temes que estan plantejats. Bàsi
cament, el punt número 1, que diu, que parla de garantir 
l’atenció personalitzada. Aquest és un programa que ja 
s’està fent; hi han deu oficines que ho estan fent, de les 
setanta; és un programa que va d’aquí al 2010, i, per 
tant, creiem que aquesta és una dinàmica en què ja està 
plantejat. 

El punt 2 parla d’avançar la resolució del FIP, del Pla 
FIP, un pla que ha estat derogat l’11 d’abril d’enguany, 
per tant, difícilment ho podríem resoldre, perquè està 
derogat, però difícilment ho podríem resoldre, perquè 
això qui ho aprova és Madrid, i, per tant, l’argument 
que es planteja aquí no té cap sentit, perquè ni podem 
ni existeix aquest pla de formació i inserció professional 
com està plantejat. 

Els programes anuals d’assessorament i orientació, que 
és la programació d’algunes accions, tenen caràcter anu
al, i no es pot modificar, perquè vénen via subvenció, i, 
en tot cas, l’assessorament i l’orientació el qui les ga
ranteix al llarg de l’any és el SOC, que ja l’està fent. 

Pel que fa al punt cinquè, que parla d’un sistema d’ori
entació professional del SOC que doni resposta a les 
necessitats d’adaptació de l’oferta formativa, creiem 
que aquest és un plantejament equivocat, no es tracta 
d’orientar la gent perquè s’adapti a l’oferta formativa, 
sinó d’orientar la gent perquè s’incorpori al mercat i 
organitzar l’oferta formativa per resoldre els proble
mes de les persones, no portar les persones als cursos; 
els cursos són per resoldre els problemes de les perso
nes. Per tant, és una filosofia completament contrària. 

Al punt sisè, ja he explicat que hi estaríem d’acord. 

I en el punt setè, que diu: «Analitzar conjuntament amb 
els diferents agents socials i econòmics la possibilitat 
d’obrir l’activitat d’intermediació i col·locació a altres 
agents»..., això no fa falta analitzar-ho ni debatre-ho. 
Des de l’any 1995, amb la reforma de l’Estatut dels 
treballadors, es va obrir, mitjançant la possibilitat que 
hi haguessin agències de col·locació sense ànim de lu
cre, la possibilitat legal que algú participi en la inter
mediació. 

Des d’aquesta perspectiva, no hi ha res a discutir, està 
aprovat; només necessitem que hi hagi algú que faci la 
proposta, i aleshores qui en té la competència, que és 
la Generalitat, decidirà si qui vol actuar com a agència 
de col·locació pot fer-ho o no. Per tant, aquest punt es
tà una cosa així com dotze anys endarrerit. Des d’aques
ta perspectiva, tampoc creiem que aquest sigui un ele
ment a votar. 

Per tant, des de la perspectiva que, d’una banda, l’aten
ció personalitzada és un programa que va fins al 2010, 
i ja està en marxa; que ens plantegen que aprovem i 
resolguem un pla que està derogat des del mes de març 
d’enguany, o bé que ens plantegen actuacions que des 
de l’any 95 ja estan damunt la taula, creiem que no po
dem donar-li suport en aquest tema. 

I en la mesura que la proposta que els fèiem de media
ció, d’intermediació, de negociació, per sortir amb algu
na proposta en positiu, ens l’han rebutjada, nosaltres, ho 
repeteixo, el que mantindríem és que si el punt 6 es posa 
a votació tal com està redactat en aquests moments en la 
proposta de Convergència i Unió, nosaltres li donaríem 
suport; si té alguna modificació, doncs, plantejaríem el 
mateix posicionament de la resta..., que hem fet amb la 
resta de la moció. 

Res més, i moltes gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Rañé. Pel Grup Parlamentari Popular, 
té la paraula el senyor Enric Millo. 

El Sr. Millo i Rocher 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, és 
doble la decepció que té el nostre grup parlamentari en 
aquests moments. La primera va ser el dia de la interpel-
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lació, nosaltres hauríem..., davant de la interpel·lació que 
va fer el Grup Parlamentari de Convergència i Unió ens 
hauria agradat veure en el Govern i, en el seu cas, per 
part de la consellera, l’honorable consellera de Treball, 
una actitud positiva, en el sentit, en primer lloc, de reco
nèixer que les coses no s’estan fent prou bé, que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya no funciona prou bé, que hi 
han mancances i dèficits importants en el seu desenvo
lupament, si és que es pot parlar de desenvolupament 
encara a hores d’ara, després de tants anys de l’aprovació 
de la seva llei, que vostè ho recorda perfectament, i, en 
canvi, ens vàrem trobar amb una intervenció de nivell 
més aviat pla que l’únic que venia a dir és que les coses 
funcionen i que no ens hem de preocupar de res. Primera 
decepció, com dic. 

Després, hem vist una moció presentada en to positiu. 
El nostre grup parlamentari la veu amb satisfacció, per
què afronta precisament aquells temes que tenen com 
a finalitat millorar el funcionament i desenvolupar tot 
allò que encara cal desenvolupar d’aquest servei tan 
important, un servei que, ho vull recordar..., una llei 
que es va aprovar en el seu moment, l’any 2002, per un 
ampli consens, no total, un ampli consens, que hauria 
pogut en aquell moment ser un consens total i que avui 
en dia, encara quan parlem del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, veiem que aquest consens no hi és. 

Vull recordar que no va ser pas un projecte de llei del 
Govern; va ser una proposició de llei de tots els grups 
parlamentaris que pretenia fer consens en un tema tan 
important com, precisament, aquest, l’ordenació bàsica 
del sistema ocupacional de Catalunya i la creació i la re
gulació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que ha de 
permetre, com tots vostès saben perfectament, un acord 
que estableixi, segons diu la mateixa Constitució, dur a 
terme la política orientada a la plena ocupació estable i 
de qualitat a Catalunya. 

Doncs, bé, aquella llei que en el seu moment va tenir el 
vot favorable del Partit Popular de Catalunya, de Conver
gència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya - els Verds, va 
tenir ja en aquell moment l’abstenció del Grup Socialistes 
i del Grup d’Esquerra Republicana. 

I avui veiem una altra vegada com aquella actitud no fer
ma i d’alguna manera ambigua amb relació a aquest tema 
es torna a produir. Però, lamentablement, a més a més 
constatant que aquesta llei no s’ha desenvolupat durant els 
anys que el Govern tripartit ha tingut per fer-ho. 

Per tant, com deia, decepció en la resposta a la interpel
lació; constatació que el Govern no està fent la seva feina 
en un tema tan important com aquest, en què ens juguem 
la competitivitat i el futur i l’ocupació de Catalunya i en 
què encara avui en dia es constaten dèficits importantís
sims. Jo ara no m’hi estendré, entre altres coses perquè 
no tenim temps, i la diputada que va fer l’exposició en el 
seu moment, la interpel·lació, ho fa explicar molt bé, però 
és que val la pena dir-ho: encara en aquests moments 
les reunions del Consell de Direcció del SOC, en molts 
casos, són una autèntica comèdia, ni tan sols es fan; es 
fan de vegades per sistema escrit, purament passant-se 
correus electrònics els uns als altres. Això no és seriós, 
això no és un procediment de concertació social correcte. 
Continua havent-hi un greu problema informàtic, que 

paguen els usuaris del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
continua havent-n’hi, que els obliga a fer i refer les coses 
per pèrdua de dades, etcètera, no? 

Han tingut temps, això sí, per demanar exigències, cin
quanta mil, als usuaris del servei, però en canvi no te
nen temps per pagar encara programacions del 2004 
i del 2005, que el departament encara deu 50 milions 
d’euros. En tot cas, la responsabilitat és del Govern, de 
fer això, no? 

O el descontentament dels funcionaris. I això, senyora 
consellera, vostè ho coneix perfectament, perquè vostè 
és funcionària, i vostè era al Departament de Treball 
abans de ser consellera de la Generalitat, i sap perfec
tament que hi ha un mal clima perquè el funcionament 
del SOC no és el que hauria de ser. I, si no, expliquin 
per què la persona que era el principal defensor d’aquest 
servei va ser cessat, el senyor Castellana, que era el res
ponsable de tirar endavant aquest servei. 

Tot això no està funcionant. I els consorcis territorials 
tampoc; només n’han posat en marxa dos, i la resta... 
Jo diria que és que no hi creuen, jo diria que el Govern 
no hi creu, en el desenvolupament del Servei d’Ocupa
ció de Catalunya. I, si el Govern no hi creu, el mínim 
que podria fer és reconèixer-ho i fer la feina que ha 
de fer. 

Aquí hi ha una moció a la qual nosaltres hem presentat 
sis esmenes, però no pel nombre d’esmenes vol dir que 
estiguem amb una contradicció important. Les esme
nes tenen dues direccions. Una, concretar –perquè ens 
sembla que val la pena concretar-los– terminis exactes 
de compliment del que la moció estableix, d’allò que el 
Govern hauria de fer dintre del calendari o bé del 2007 
o bé del 2008. També té una finalitat molt concreta, en 
la línia d’ajudar els centres que han de fer les seves pro
gramacions a ampliar el termini de presentació; atès que 
el Govern s’ha retardat en la presentació de les ordres, 
ampliem també el termini que tenen els centres per pre
sentar les seves programacions, i que s’adeqüi més a la 
demanda del mercat de treball i a la temporalitat, quan 
les ofertes entren i surten del mercat de treball. 

El vicepresident primer 

Senyor Millo... 

El Sr. Millo i Rocher 

I ja acabo. 

El vicepresident primer 

...se li ha acabat el temps. 

El Sr. Millo i Rocher 

I una última, senzillament, per demanar també que 
s’ampliï la participació dels agents socials, també, a 
les entitats representatives de l’àmbit de la formació 
professional i ocupacional a Catalunya. 

Entenc que és una llàstima i entenc que és una oportu
nitat que es perd que els tres grups parlamentaris que 
donen suport al Govern no donin suport, en aquest cas, 
a aquesta moció, a la qual nosaltres, a l’espera que s’ac-
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ceptin les nostres esmenes, òbviament, donaríem el nos
tre recolzament. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Millo. En nom del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, té la paraula el senyor Uriel 
Bertran. 

El Sr. Bertran Arrué 

Moltes gràcies, senyor president. Som conscients que el 
SOC arrossega problemes i que arrossega una sèrie de 
dèficits de fa ja molts anys, eh?, de fa molts anys; això 
no és una cosa que ve de nou. El que passa, senyora 
Meritxell Borràs, és que les propostes que vostè fa estan 
mancades, moltes d’elles, de rigor, i algunes d’elles, de 
manca d’actualitat en el context en què estem i en el 
context en què s’ha de desenvolupar el SOC. 

Des d’aquest any 2008, en els pressupostos s’han con
signat partides per millorar el Servei d’Ocupació, per 
dotar millor nivell logístic les infraestructures –s’han de 
modernitzar, i ho estem fent–, per millorar les condici
ons laborals de les persones que actualment treballen en 
el SOC–, per agilitzar els tràmits de persones usuàries, 
entre persones usuàries i centres col·laboradors, i entre 
aquests i el mateix Servei d’Ocupació, i per tant ja s’es-
tan habilitant tota una sèrie de mesures, i aquest Govern 
és perfectament conscient de la necessitat que aquest 
servei realment funcioni i s’adapti a les necessitats que 
té avui Catalunya. 

Tot i així, li reconeixem que hi ha una proposta, al punt 
sisè que vostè planteja, «incorporar a l’Observatori del 
Mercat de Treball existent aquells mecanismes i ins
truments fiables de prospecció laboral a nivell local i 
sectorial»... Som conscients que necessitem una acu
rada informació de la situació no només laboral, sinó 
sociolaboral, que hi ha a les comarques del nostre país, 
per poder fer d’aquest servei realment un servei eficaç 
a nivell territorial i que disposi de tota la informació 
que sigui de menester per poder fer amb eficàcia la seva 
feina. 

I, per tant, el que sí que li demanaríem és que deixés 
que poguéssim votar aquest punt tal com vostè l’ha 
plantejat, amb una votació separada d’aquest punt sisè, 
al qual des del nostre grup donarem suport, i que a la 
resta de punts, doncs, entengui els arguments que li ha 
donat abans el company diputat, el senyor Rañé, pels 
quals nosaltres no creiem que sigui adequat votar-los 
a favor. 

En tot cas, ja li ho repeteixo, hi ha una sèrie de mesures 
que vostè no ha esmentat i que nosaltres sí que esmen
tem com a necessitats que té el Servei d’Ocupació de 
Catalunya perquè pugui adequar-se al que ha de ser la 
millora de les relacions laborals en el nostre país i que 
pugui haver-hi cada vegada més persones que tinguin 
feina estable i de qualitat. I, per tant, a partir d’aquí 
entendrà les raons que ens porten a votar-li en contra la 
resta de punts, però a favor d’aquest. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Bertran. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la 
paraula la senyora Mercè Civit. 

La Sra. Civit Illa 

Gràcies, senyor president. Bé, el nostre grup, respecte 
a la moció que s’ha presentat, doncs, tal com han dit 
els altres grups que donem recolzament al Govern, si el 
punt número 6 queda tal com està, el votarem a favor, i, 
evidentment, ens agradaria que es pogués recollir l’es
mena en el punt número 4. 

A la resta, hi votarem en contra. Per què? Bé, primer 
punt: garantir una atenció personalitzada als aturats a 
Catalunya mitjançant l’elaboració d’un pla personalit
zat, els aturats de més de sis mesos de durada. En pri
mer lloc, el que li voldria dir és que ens alegra que hagin 
vingut a les nostres postures de defensa del servei públic 
d’ocupació, perquè quan vostès governaven, van derivar 
tots aquests aspectes a les entitats col·laboradores, i no 
van deixar cap paper al SOC. Nosaltres, evidentment 
que hi estem d’acord, en això, i no únicament per als 
aturats de sis mesos, sinó per a tots els aturats, però 
amb itineraris personalitzats, que hauria de ser l’ele
ment clau de les oficines de treball, i que fessin aquestes 
tasques de tutors de persones i de prospecció de les em
preses, evidentment, des del servei públic. Però també 
som conscients de com van quedar les oficines i de com 
es van buidar de contingut les oficines de treball, que no 
poden fer aquestes tasques, perquè tots els recursos eco
nòmics anaven a parar a les empreses col·laboradores. 
I, per tant, en aquests moments s’estan adequant les ofi
cines de treball, s’està anant a les seves millores i se’ls 
estan donant molts més recursos, amb la qual cosa, en 
un futur pròxim, evidentment, tot i encara més es podrà 
fer a partir del servei públic. 

Sobre el pla FIP, bé, ja li ha contestat el diputat senyor 
Rañé. En el tercer punt –reconvertir els programes anu
als d’assessorament, l’orientació als aturats en progra
mes plurianuals–, ja li ho hem dit: nosaltres pensem 
que el que s’ha d’aconseguir és que l’assessorament i 
l’orientació no es facin via programes, sinó com a ser
vei estable, públic i gratuït, és a dir, des de les oficines 
de treball que, evidentment, vostès van tindre durant 
temps i que van buidar de tot el contingut. És cert que 
encara hi han centres col·laboradors i que fan la seva 
tasca, però també és cert que s’han reduït i s’han racio
nalitzat. I, per tant, hi ha la col·laboració dels centres col
laboradors, però no amb allò de: «Tothom val», perquè 
hi han hagut uns criteris d’eficàcia i d’eficiència quant 
als centres col·laboradors. 

Per tant, nosaltres estem per un servei públic, i també 
descentralitzat. I és en aquest sentit que hem presen
tat l’esmena. Descentralitzat, perquè pensem que en 
el territori és on millor es poden desenvolupar les po
lítiques d’ocupació, amb els agents socials i amb les 
entitats locals. I igualment els dic que benvinguts a la 
descentralització del SOC. Quan vostès governaven..., 
i no em digui..., puc repetir paraules del senyor Millo 
o de qualsevol altre: benvinguts a la descentralització 
del SOC. Evidentment, aquesta descentralització..., en 
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aquests moments hi han unes proves pilot. (Remor de 
veus.) I, per una altra banda, aquestes s’han d’avaluar i, 
a més a més, s’han d’adequar a cada territori. 

Nosaltres..., qualsevol disseny institucional que doni 
més pas als continguts de les polítiques i més capacitat 
de decisió al territori, independentment de la fórmu
la organitzativa final, comptarà amb el nostre suport. 
I, per tant, pensem que en aquests moments des del 
Departament de Treball s’està fent bé, i hem de veure 
com s’acaba de territorialitzar el SOC. 

El cinquè punt, evidentment, no té gaire..., vejam, no 
l’entenem gaire, perquè, clar, diu: «desenvolupar el 
sistema d’orientació professional del SOC, que doni 
respostes a les necessitats d’adaptació de l’oferta for
mativa dels centres col·laboradors». Una cosa, jo diria: 
que el sistema d’orientació professional és el que ha de 
donar resposta a les necessitats d’adaptació de l’ofer
ta formativa, i, evidentment, una altra cosa seria com 
l’oferta formativa ha de donar resposta a les necessitats 
del mercat de treball. 

Bé, com se’ns està acabant el temps, nosaltres –li ho 
hem dit– incorporaríem el tema de l’Observatori del 
Mercat de Treball; pensem que és important. L’Obser
vatori del Mercat de Treball és des de la Llei del SOC, 
i tinguem en compte quan es comença a donar contin
gut a l’Observatori del Mercat de Treball, que és en 
aquests darrers últims anys. I, finalment, evidentment, 
no podem acceptar la número 7, perquè nosaltres estem 
convençuts que l’activitat d’intermediació ha de seguir 
sent pública. Per tant, ens agradaria que ens acceptés 
l’esmena número 4, de cara a treballar en la descentra
lització del SOC. I votarem la 6 si queda tal qual. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora Civit. En nom del Grup Mixt, té la 
paraula el senyor José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conselle
ra, ilustres diputados y diputadas, el problema del em
pleo y de la colocación creemos que tiene un ámbito 
superior al ámbito catalán. En este sentido, fundamen
talmente hay que destacar que en estos momentos ya 
es un problema a nivel de Unión Europea. Y en este 
sentido consideramos que es imprescindible que el ser
vicio d’intermediación de colocación se canalice a nivel 
europeo a través de la red Eures. 

Pretendemos, por lo tanto, y creemos conveniente que 
se logre una cooperación y coordinación de todos los 
servicios públicos de empleo a nivel europeo, a nivel 
nacional y a nivel de comunidad autónoma. Y no sola
mente con el fin de facilitar la libertad de circulación 
de todos los trabajadores, sino también para garantizar 
y mejorar las ofertas que se realizan en todos los países 
europeos comunitarios. 

Entendemos que en este sentido la moción que presenta 
el Grupo de Convergència i Unió es todavía, digamos, 
humilde, en cuanto que se limita al ámbito catalán y 
creemos que le falta, pues, el elemento de coordinación 

que siempre nuestro grupo ha reclamado en relación 
con el servicio público estatal y, es más, la red Eures, 
el servicio europeo. 

Alguna vez le he preguntado a la consellera el grado de 
comunicación y de intercomunicación, de movilidad, 
que había entre los trabajadores del resto de España y 
Cataluña y viceversa. Todavía no hemos logrado nunca 
saber los datos que existen al respecto, y creemos que 
es un dato importante a cubrir. 

Nosotros daremos apoyo parcial a la moción, no lo da
remos en su integridad, en primer lugar, porque enten
demos que, aparte de la novedad que ha aportado el 
diputado Rañé en relación con la derogación del pla FIP 
y que es, sin duda, substancial a la hora de valorar o no 
la votación, también entendemos que una excesiva pla
nificación en esta materia a veces es contraproducente. 
Creemos que, siendo nosotros como somos partidarios 
de planificar las cosas, como hemos hecho y hemos 
demostrado en otras ocasiones, tenemos que respetar el 
mercado de trabajo, la libertad del mercado de trabajo, y 
creemos que..., no estamos a favor del establecimiento 
de una excesiva planificación en esta materia. 

En todo caso, sí que consideramos conveniente llevar 
a efecto una descentralización real del SOC a través 
de las oficinas de trabajo, y de ahí que demos apoyo a 
esta medida, y también desarrollar el sistema de orien
tación profesional del SOC para que dé respuesta a las 
necesidades de adaptación en la oferta formativa de los 
trabajadores de Cataluña en el mercado de trabajo. Da
remos apoyo a estas medidas, a la 4, a la 5, igualmente 
al punto 6, en cuanto a la incorporación al Observato
rio del Mercado de Trabajo en aquellos mecanismos e 
instrumentos fiables. Y procederemos a abstenernos en 
los otros puntos. 

Muchas gracias. 

El president 

Senyora Borràs, pot posicionar-se sobre les esmenes. 

La Sra. Borràs i Solé 

Gràcies, senyor president. El Grup de Convergència 
i Unió acceptarem les esmenes presentades pel Partit 
Popular, a excepció de l’esmena número 3, no?, perquè 
demana que siguin també les entitats més representati
ves del sector de la formació professional i ocupacional 
de Catalunya qui ajudi, doncs, a fer aquest balanç de 
la descentralització i de la proposta de futur. Entenem 
que hi ha un consell de direcció del SOC i que és el 
Consell de Direcció del SOC qui ha de decidir-ho; no 
hi hem d’introduir interlocutors nous, sinó que és amb 
allò de què ens vam dotar a la llei amb què s’hi ha de 
donar resposta. Per tant, acceptarem les esmenes del 
Partit Popular. 

Respecte al punt número 5, en què..., jo diria que el Partit 
Socialista i Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa han 
fet una mala lectura, no?, del punt, perquè diu: «desen
volupar el sistema d’orientació professional del SOC, 
que doni resposta a les necessitats d’adaptació de l’oferta 
formativa...», però no acaba aquí: «de l’oferta formativa 
dels treballadors de Catalunya al mercat de treball»; per 
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tant, vol dir que hem d’adaptar aquesta oferta formativa 
al mercat de treball. Si llegeixen tota la frase entendran 
que estem dient que ha de canviar l’oferta formativa a..., 
les possibilitats del mercat de treball, no? 

Bé, per tant, l’esmena que presentava el Partit Socialista 
en el punt número 4, el Partit Socialista, Iniciativa i Es
querra Republicana, doncs, no la podem acceptar, no? I 
no la podem acceptar, bàsicament, per dues coses. I una 
és que vostès, en primer lloc, demanen seguir potenciant 
aquest sistema de descentralització; no diuen si hem de 
canviar el sistema o no l’hem de canviar, però posen el 
carro abans dels bous. Primer potser que valorem com 
funciona, si val la pena seguir aquest camí, i com s’ha 
de fer. A partir d’aquí veurem si cal potenciar-lo o no 
potenciar-lo, i com es potencia i de quina manera, no? 

I, per últim, doncs, vull agrair la presència de la con
sellera, el detall que ha tingut de venir aquí, en aquesta 
moció. Però creiem amb sinceritat que hauria estat més 
positiu que hi hagués hagut –i per part nostra entenem 
que hi ha sigut des del primer moment– més la voluntat 
de consensuar aquest tema, i que també hi hagués una 
lectura real que les coses des del SOC, a dia d’avui, no 
s’estan fent prou bé, que s’han de canviar, i només des 
d’aquesta acceptació que les coses no s’estan fent prou 
bé i no funcionen prou bé podrem millorar aquest SOC, 
una eina molt vàlida de què ens vam dotar, però que a 
dia d’avui està fallant per molts camins. 

Lamentem aquesta posició tancada, si em permeten 
l’expressió, per part del Govern, de no voler-hi fer can-
vis, i en tot això qui hi perd, creguin-me, no són el 
Grup de Convergència i Unió ni aquesta diputada que 
presenta avui la moció, sinó que al cap i la fi són els 
treballadors i les treballadores d’aquest país i el conjunt 
del país en general. 

Gràcies. 

El president 

Doncs, acabat el debat, i cridada la votació, procedim a 
aquesta, amb el benentès que no s’ha acceptat l’esmena 
número 1, que s’han acceptat les del Grup del Partit 
Popular, llevat de la 4... Llavors, aquesta presidència 

voldria saber si algun grup parlamentari necessita vo
tació separada. (El Sr. Domingo Domingo demana per 
parlar.) Senyor Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Sol·licitem votació separada dels punts 1, 2 i 7, junts. 

El president 

Doncs, començarem votant els punts 1, 2 i 7.


Comença la votació.


Han estat rebutjats per 53 vots a favor i 68 vots en con

tra.


Votem seguidament la resta de la moció.


Comença la votació. (El Sr. Millo i Rocher demana per 

parlar.) No, s’atura la votació –s’atura la votació. Se
nyor Millo. 

El Sr. Millo i Rocher 

No, només un aclariment. Em sembla que no s’ha es
pecificat. Crec que de les sis esmenes del Grup Popular 
l’única que no s’accepta és la número 3, no la 4. És la 
3, que és una esmena al punt 4 de la moció. És així? 
(Pausa.) Gràcies. 

El president 

Així constarà en el diari de sessions.


Votem –ara sí– la resta de la moció.


Comença la votació.


Ha estat rebutjada per 55 vots a favor i 66 vots en con

tra.


Senyores diputades, senyors diputats, honorables mem

bres del Govern, que passin molt bon estiu.


S’aixeca la sessió.


la sessió s’aixeca a un quart de deu del vespre i qua
tre minuts. 
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