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SESSIÓ NÚM. 27.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i dos 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per la secretària general i el lletrat Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers de la Presidència, d’Economia i Coneixe-
ment, d’Ensenyament, de Salut, d’Interior, de Cultura, 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural, de Benestar Social i Família i de Justícia.

La presidenta

Reiniciem l’ordre del dia amb el quinzè punt, que és la 
interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polí·
tiques de suport a la família. 

Interpel·lació
al Govern sobre les retallades en les polítiques 
de suport a la família (tram. 300-00140/10)

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya, la il·lustre senyora Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Consellera... Aquesta interpel·
lació que avui tinc l’oportunitat de fer·li, consellera, 
diria que té a veure, o almenys això és el que pretenc, 
amb la celebració del vintè aniversari del Dia Interna·
cional de la Família, promogut per l’ONU, i que per 
cert se celebrarà arreu, com ja és habitual, el proper 15 
de març. Una institució, la família, que, com ara veu·
rem, no desperta massa simpaties, ja no a l’hemicicle, 
sinó per part del seu Govern, consellera. Fa aproxima·
dament set mesos, el diputat Fernando Sánchez, si ho 
recorda, també va interpel·lar·la sobre les polítiques 
familiars que estava duent a terme el Govern, i la mo·
ció que va presentar, que per cert va incloure moltes 
de les esmenes presentades per moltes de les formaci·
ons d’aquesta cambra, fou rebutjada pels diputats que 
donen suport al Govern, és a dir, per Convergència i 
Unió i per Esquerra Republicana.

Doncs bé, han passat els mesos, s’han aprovat uns 
pressupostos, i amb què ens trobem? Doncs, ni més 
ni menys que amb una reducció del 70 per cent quant 
a polítiques de suport a les famílies. I no es tracta 
de criticar per criticar, sinó de constatar unes xifres 
que són les que són i cal recordar·li. Consellera, en el 
pressupost del 2012 el seu departament hi va destinar 
54,6 milions d’euros, mentre que per a aquest 2014 la 
xifra s’ha escapçat de tal manera que ha quedat reduï·
da a 16 milions, una quantitat que, com pot imagi·
nar·se, no pot donar compliment de cap de les mane·
res al suposat compromís que el seu Govern té amb 
les famílies catalanes.

Vostès són el Govern de l’anunci, el Govern dels 
powerpoints, de la Catalunya virtual, però em fa 
l’efecte que no toquen de peus a terra, i m’atreveixo a  
dir que pel que fa a polítiques que van encaminades  
a millorar el benestar de les persones, i en aquest cas a 
les famílies, tot allò que se’ls acudeix ho anuncien, pe·
rò després la maquinària que ho ha de posar en marxa 
la tenen oxidada, no funciona. I sap per què no funci·
ona? Doncs, senzillament, perquè vostès s’han oblidat 
que estem en política per servir la ciutadania, i no pas 
per servir una causa, una causa amb majúscules.

Per això avui estem aquí, per recordar·li precisament 
això: que en moments de crisi, especialment, les famí·
lies han de ser una prioritat per a qualsevol govern i 
que les polítiques familiars han de ser un conjunt d’ac·
tuacions que, d’una manera articulada, global, trans·
versal i integral, s’encaminin a reconèixer, donar su·
port i protegir·les per l’aportació que realitzen a la 
societat. Al cap i a la fi, les famílies fortes són la base 
d’una societat forta.

Però ja ens ha quedat clar que ni per Convergència i 
Unió ni per Esquerra Republicana de Catalunya, que 
ha possibilitat que, aquest any sí, tinguéssim pressu·
postos, les polítiques familiars no són una prioritat, ni 
tan sols per a aquelles que més ho necessiten. I així ho 
demostra la suspensió dels únics ajuts a les famílies 
que quedaven després d’eliminar els ajuts universals 
per als que tenien fills de zero a tres anys o de zero 
a sis en cas de famílies nombroses o monoparentals. 
Vostès, en aquests pressupostos, s’han carregat l’ajut 
universal a què tenien dret les famílies amb un part, 
adopció, acolliment o tutela múltiple. Potser ja n’hi ha 
prou de prendre el pèl a la gent; no es pot treure pit di·
vulgant a tort i a dret que aquests pressupostos són els 
més socials de la història del Parlament de Catalunya, 
quan resulta que retallen ni més ni menys que un 70 
per cent respecte al 2012 en polítiques de suport a les 
famílies catalanes.

Fins i tot passen el rodet en aquelles més vulnerables, 
amb més càrrega familiar, com són les que tenen part, 
adopcions, tuteles i acolliments múltiples, com ja he 
dit. I ara se’ls diu que només se’ls ajudarà en funció de 
la renda. Quina renda? La dels 14.000 euros anuals? 
Em pot dir, consellera, quantes famílies poden adop·
tar, tutelar o acollir més d’un infant amb una renda 
anual de 14.000 euros? Li agrairia que ens aclarís qui 
tindrà dret finalment a cobrar aquest ajut.

I quan parlem d’ajuts, consellera, volem saber tam·
bé quan es faran efectius els pagaments a les famílies 
que van demanar la prestació per fills a càrrec abans 
que vostès tallessin l’aixeta. Quan, consellera? Perquè 
a dia d’avui ens consta que encara són moltes les fa·
mílies que estan pendents de rebre aquests pagaments 
i confien en el seu compromís que rebran allò que en 
el seu dia, suposadament, estava inclòs en alguna de 
les partides del seu pressupost.

Coincidim plenament en el que des de la Fanoc s’està 
insistint contínuament: no pot ser que en moments de 
dificultats i d’una greu crisi demogràfica el Govern su·
primeixi les escasses prestacions que tenen les famíli·
es. El pitjor del futur d’un país és jugar amb les polí·
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tiques de suport a les famílies. I, de fet, ni un sol país 
europeu ha disminuït els ajuts universals a les famílies 
al llarg d’aquesta crisi que ens colpeja; és més, alguns 
països fins i tot els han incrementat.

Consellera, volem que ens expliqui què pensa fer amb 
l’actual Llei 18/2003, de suport a les famílies, una llei 
que a dia d’avui encara no s’ha desplegat plenament. 
I no serà per les reiterades vegades que des de dife·
rents grups parlamentaris li ho hem demanat, a vostè 
o al seu antecessor. La desplegaran d’una vegada per 
totes, o la deixaran en un dels seus calaixos de sastre i 
impulsaran, com tot apunta, un nou marc legislatiu de 
suport a les famílies?

Miri, la qüestió és que –i li ho dic tal com ho penso– 
vostès no saben on van. Resulta que anuncien la cre·
ació d’un nou marc normatiu; de moment no s’ha fet 
res al respecte; mentrestant, el desplegament de la llei 
vigent tampoc es fa, així que ens trobem en punt mort. 
Això sí, tenim els pressupostos més socials que mai 
ha tingut Catalunya. Consellera Munté, l’entenc, amb 
16,9 milions d’euros és complicadíssim fer alguna co·
sa; jo de vostè hauria demanat una mica més de sen·
sibilitat al conseller Mas·Colell, perquè ara ja m’ex·
plicarà com farà allò que deia el president, «més amb 
menys».

I, del Pla integral de suport a les famílies 2012·2016, 
què me’n diu, consellera? Què s’ha fet fins ara i què 
està previst fer durant el 2014? Queda molt maco pre·
sentar plans, però l’únic que generen, si no s’apliquen, 
dic, l’únic que generen és frustració, quelcom a què ja 
està acostumada molta gent, i això no és bo ni per a 
Catalunya ni per als catalans.

On són aquests plans que anuncien d’accions de for·
mació i sensibilització per a la prevenció de conductes 
de risc que afecten la família? I de quines eines han 
dotat els centres educatius per tal que promoguin la 
implicació de les famílies en l’educació dels seus fills 
i la participació en els centres? O ens pot explicar –un 
dels eixos d’aquest pla– de quina manera donen suport 
a la maternitat i acompanyament a la família en mo·
ments de canvi en el seu cicle vital? O com explica 
que hagin eliminat els ajuts a les famílies amb parts, 
adopcions, acolliments o tuteles múltiples, quan el ter·
cer eix bàsic del pla és donar suport a les famílies en 
situacions de més vulnerabilitat?

Ho veuen, com no ens manca raó quan diem que vos·
tès són una màquina de crear frustració? És que al fi·
nal no se’ls creu ningú. I agafes el pla i hi veus molts 
reptes, molts objectius, moltes mesures, però després 
el resultat és zero. De veritat li dic, consellera, que 
abans de presentar plans cal que estudiïn la seva via·
bilitat, perquè, si no, a part de perdre el temps i els di·
ners, el que provoquen és un desencís cap al seu Go·
vern, que quan obre la boca no se’l creu ningú, la seva 
credibilitat és nul·la. Vostès, i concretament el seu de·
partament, no saben on van: moltes propostes, sí, pe·
rò que no són viables, almenys a curt termini. És una 
irresponsabilitat per part seva permetre que plasmin 
sobre el paper i manifestin que l’objectiu d’aquest pla 
és, entre d’altres, impulsar la racionalització dels ho·
raris i la conciliació familiar; millorar l’accés a l’habi·

tatge a les famílies; reforçar les polítiques que donen 
suport a les famílies amb persones amb problemes de 
salut o amb algun tipus de dependència; fomentar de·
duccions fiscals a les famílies, etcètera. És una irres·
ponsabilitat, ho repeteixo, per part seva, com a conse·
llera de Benestar i Família, que es plantegin fites que, 
amb les dotacions pressupostàries amb què compta, 
sap que mai podrà arribar a aconseguir. Només cal 
sentit comú i realisme, res més; i, un cop aplicat l’un i 
l’altre, veurà que la Secretaria de Família ha perdut el 
temps fent propostes que no són res més que un brin·
dis al sol. 

Acabo aquest primer torn fent un reconeixement a les 
famílies amb més fills a càrrec, perquè són les qui 
més aporten a la nostra societat. Per això és impres·
cindible millorar la seva qualitat de vida i lluitar per 
aconseguir una verdadera conciliació de la vida labo·
ral i familiar. Cal que tinguem en compte també que 
Catalunya és una de les societats europees que s’està 
envellint més ràpidament; això significa que cal po·
tenciar una política de natalitat des del Govern de la 
Generalitat, tal com aconsella la Unió Europea.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família  
(Neus Munté i Fernández)

Molt bon dia, molt honorable presidenta. Diputats i di·
putades... Senyora diputada, voldria començar amb un 
parell de coincidències, d’aspectes en què coincideixo 
plenament amb vostè. Després, malauradament, amb 
la meva intervenció segurament amb moltes més co·
ses no hi podrem estar...

En allò que coincidim és que la família és una cau·
sa, o, millor dit, les famílies, enteses amb tota la seva 
diversitat, en moments de crisi i sempre, i que el su·
port a les famílies ha de formar part dels eixos fona·
mentals de totes les polítiques públiques. Però a partir 
d’aquí he de començar demanant·li que diguem les co·
ses pel seu nom.

Vostè ha afirmat que hem suspès els únics ajuts que 
quedaven, que hem suspès els ajuts a les famílies. El 
que s’ha suspès, com vostè molt bé sap, és la univer·
salitat de les prestacions econòmiques adreçades als 
parts, les adopcions i a les tuteles o acolliments múl·
tiples. Aquest és un debat que ve de lluny i que no 
només s’ha produït a Catalunya, sinó també a l’Estat 
espanyol i al conjunt d’Europa, el debat sobre la uni·
versalitat o l’especialització de les prestacions econò·
miques i allò que sempre hem conegut com els pilars 
bàsics de la intervenció pública de l’Estat del benestar, 
els serveis universals, aquells altres específicament 
adreçats als col·lectius més desafavorits i la plena ocu·
pació, tres pilars bàsics.

Venim d’allà segurament, però ara no estem aquí, ni de 
bon tros. Ni a Catalunya, ni a l’Estat espanyol, ni malau·
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radament a molts d’altres estats d’Europa. L’accés uni·
versal, com vostè sap, no està exempt d’aportacions dels 
usuaris en altres àmbits –pensem, per exemple, en l’àm·
bit sanitari, o també en part en el social–, com tampoc, 
quan parlem d’universalitat, s’exclouen determinades 
discriminacions positives en favor de col·lectius o grups 
d’atenció preferent. I creiem que en aquests moments 
de forta crisi econòmica és més equitatiu, donades les 
limitacions pressupostàries públiques, que es dediqui 
una atenció preferent a les necessitats de les persones, 
en aquest cas de les famílies, més vulnerables. Com de·
ia, un debat que s’ha produït arreu, la conveniència de 
mantenir prestacions econòmiques de tipus universal o 
bé sota condicions de recursos, on hi tenen dret totes les 
famílies que tenen uns ingressos per sota d’un sostre de·
terminat.

Vostè ha situat aquesta interpel·lació com de retalla·
des en les polítiques de suport a la família, i jo li he 
de recordar que quan vostès parlen de retallades sem·
pre obliden que determinats ajustos, o retallades –per 
dir·ho amb la mateixa denominació–, que aquest Go·
vern ha hagut de fer, però sobretot el sobreesforç que 
ha hagut de fer i que està fent a molts altres àmbits 
–i sempre estic parlant ara de polítiques socials–, són 
deguts a incompliments econòmics o a davallades en 
les aportacions de l’Estat en àmbits tan sensibles com 
aquest que a vostè el preocupa i li asseguro que a mi 
també, i molt.

La política de suport a la família –i en això coinci·
dim– ha de ser una prioritat de país, una de les dimen·
sions de l’estat del benestar, i això per diversos motius. 
Alguns els ha citat vostè, i podria estar·hi parcialment 
d’acord, perquè és una estructura social bàsica, perquè 
és transmissora de valors, perquè genera solidaritat i 
perquè en les seves diverses formes, hi insisteixo, amb 
tota la seva pluralitat i diversitat, és garantia de pro·
tecció enfront de la vulnerabilitat social. I per això és 
voluntat d’aquest Govern preservar les polítiques des·
tinades a la família, amb especial incidència en aque·
lles que són més vulnerables, prioritzant les més vul·
nerables. Això vol dir blindar aquelles que tenen més 
dificultats econòmiques.

I li deia: vostè parla de retallades, i jo també hi he de 
fer referència, a aquestes retallades. Perquè fixi’s que 
els darrers cinc anys el pressupost de l’Estat assignat 
al Govern de la Generalitat precisament en matèria de 
família s’ha vist reduït en un cent per cent. Això vol 
dir que s’ha volatilitzat, que ha desaparegut. I progra·
mes socials de suport a famílies amb situacions espe·
cials –i aquí podríem parlar d’aquelles desfavorides, 
dels programes de mediació, violència o per la conci·
liació familiar, un altre aspecte important– han pas·
sat de 3,3 milions d’euros inicials a zero actuals. Per 
tant, com he dit altres vegades, partides posades a ze·
ro que des del Govern de la Generalitat hem de sos·
tenir o hem de fer un sobreesforç, precisament, per 
mantenir·les.

Però jo vull destacar que el Govern manté els ajuts 
cap a les famílies que tenen infants en funció de la se·
va renda, perquè és així. Efectivament, l’any 2011 es 
van prioritzar els sectors més desafavorits, en publi·
car·se una convocatòria d’ajut econòmic per a famílies 

on hagués tingut lloc un naixement, una adopció, una 
tutela o un acolliment, sotmès al nivell d’ingressos, 
inicialment un nivell d’ingressos establert per la uni·
tat familiar amb 12.000 euros per tres membres de la 
unitat familiar, incrementat en un 30 per cent per cada 
membre de la família. Una convocatòria que es va tor·
nar a publicar, 2012, 2013 i, en aquest cas, com vostès 
deuen recordar, incrementant el llindar dels ingres·
sos, establerts aleshores en 14.000 euros per cada tres 
membres de la unitat familiar i que aquest any 2014 es 
tornarà a publicar aquesta convocatòria, incrementant 
l’import fins a 4 milions d’euros. Una quantia d’ajut de 
650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment 
i, en el cas de famílies que tenen reconegut el títol de 
família nombrosa o monoparental, l’import és de 750 
euros. Una progressivitat que permet que les famíli·
es nombroses no en surtin perjudicades pel fet de ser·
ho, no, tot el contrari, com també és el cas de les fa·
mílies monoparentals o aquelles on hi ha un membre 
que té reconeguda la seva discapacitat. Per tant, per·
meti’m que reiteri i que insisteixi en aquest missatge, 
que és que el Govern garanteix que totes les famílies 
amb renda inferior a 14.000 euros anuals, incloses les 
que tenen situacions en parts, adopcions, tuteles i aco·
lliments múltiples, tenen garantida aquesta prestació.

De fet, si parlem de rendes, si parlem del llindar de 
rendes, jo li he de recordar que la prestació estatal 
que està prevista per a infants a càrrec, o en naixe·
ments en famílies monoparentals, estableix un nivell 
de renda inferior per poder·hi accedir, inferior al que 
es preveu, en aquest cas, a Catalunya. Però és veritat 
que vostè ha fet referència en nombroses ocasions, en 
la seva intervenció, a polítiques familiars en un sen·
tit més ampli. I és aquí on vull anar també avançant 
i responent sobre aquelles qüestions que vostè plante·
java, tant des del punt de vista normatiu com des del 
punt de vista del que representa el Pla de suport inte·
gral a les famílies aprovat pel Govern i que està ja en 
fase de desplegament. I espero poder·li donar xifres 
que demostrin que s’està actuant en moltes direccions 
en aquest sentit. 

Polítiques familiars enteses com a conjunt de progra·
mes i de mesures d’intervenció amb les famílies, però 
també els principis que inspiren totes aquestes políti·
ques públiques i que excedeixen, com vostè sap per·
fectament, en molt el que és estrictament la Secreta·
ria de Família i el mateix Departament de Benestar 
Social i Família. Una política transversal com n’hi ha 
poques. N’hi ha d’altres, però crec que com aquesta, 
pel que fa a la seva transversalitat, n’hi ha poques. I si 
parlo, hi insisteixo, en plural sempre és per la varietat 
d’opcions i models existents, enfront d’una concepció 
monolítica i molt patriarcal de la família que no com·
partim en absolut.

Hi ha altres tipus de prestacions econòmiques, abans 
de passar purament al que serien els programes i les 
accions més diverses amb relació a la família. Li he 
de recordar que l’any 2011 es crea una prestació de 
dret subjectiu, les prestacions per a infants en risc, per 
atendre les despeses de naixement d’un infant en situ·
ació de risc respecte al qual la família hagi formalitzat 
el compromís socioeducatiu corresponent, amb un im·
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port que oscil·la entre els 326 i els 393 euros al mes en 
funció de l’edat dels menors. 

Vostè abans feia referència a les tuteles i als acolli·
ments. Doncs, li he de dir que existeix també prestació 
per a l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat, 
sigui en família extensa i aliena, en aquest cas amb una 
previsió pressupostària de 17,4 milions d’euros, on se’n 
beneficien aproximadament 2.400 beneficiaris amb fa·
mília extens i 900 amb família aliena, un percentatge 
que és absolutament coherent amb el repartiment que 
es produeix en aquests casos. També un fons per co·
brir impagaments de prestacions alimentàries o com·
pensatòries que prové, efectivament, de la Llei de su·
port a les famílies, a la qual vostè abans feia referència. 
Que és cert que no està desplegada en la seva totalitat, 
però resten poques coses per al seu desplegament, di·
guem·ne, total, i estem treballant en això. Un dels as·
pectes que queda per desenvolupar, també, té a veure 
amb la certificació de les empreses familiarment res·
ponsables, i aquí també hi estem treballant.

Disposem de prestació per a joves extutelats i altres 
tipus de programes que tenen en compte, valoren i 
prioritzen, per tant, desenvolupen una acció positiva 
envers aquelles famílies amb menys recursos, en situ·
ació de vulnerabilitat, fins i tot quan parlem del lleu·
re. Aquest és un altre àmbit, però vull recordar·li els 
descomptes i la reserva de places que la Xarxa Públi·
ca d’Albergs de la Generalitat, tant amb els programes 
«Vacances en família» com «L’estiu és teu», desen·
volupa, hi insisteixo, amb relació a les famílies amb 
menys recursos econòmics o que tenen una situació de 
família nombrosa o monoparental.

En la segona part de la meva intervenció voldré expli·
car·li el nivell de desenvolupament del segon Pla in·
tegral de suport a la família, aprovat el passat 25 de 
setembre per aquest Govern i que afronta un període 
que va fins l’any 2016, i que té aquesta voluntat ferma 
d’enfortir les polítiques de suport a la família. Voldré 
fer referència també a la fase de desplegament de la 
Llei de famílies, però, per descomptat també, senyora 
diputada, a quina és la voluntat, des del punt de vista 
de les polítiques de família, d’aquest Govern, no no·
més una voluntat, sinó un compromís, crec que com·
partit per bona part dels grups d’aquesta cambra, so·
bre quines han de ser les perspectives de futur d’un 
nou model d’ajuts a les famílies, no estrictament des 
del punt de vista de la prestació econòmica, només, 
sinó des d’una visió molt més integral que tingui en 
compte, especialment, aquelles famílies amb majors 
necessitats. No només, hi insisteixo, des del punt de 
vista econòmic, sinó també des d’altres aspectes de 
complexitat.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula la il·lustre senyora diputada.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. La veritat és que és decebedor, 
no?, veure la poca ambició que té aquest Govern quant 

a les polítiques familiars, perquè vostès escuden la seva 
manca de govern en tot allò que no fa bé l’Estat, segons 
vostès, i com magnifiquen aquestes petites coses o mí·
nimes coses que vostès estan fent aquí.

Però, bé, jo volia tornar a la meva intervenció inicial 
parlant de l’aposta per la conciliació. Pensem que hem 
de fer tots els possibles per intentar adequar com més 
aviat millor els horaris laborals als que tenen a la ma·
joria de països de la Unió Europea, i aquí vull desta·
car l’experiència pilot que des del Ministeri de Sani·
tat, Serveis Socials i Igualtat es vol posar en marxa, si 
no s’ha iniciat ja. Concretament, aquest pla es durà a 
terme en dotze municipis espanyols, en aquells muni·
cipis on els consistoris interessats presentin iniciatives 
encaminades a arribar a acords per regular horaris, a 
crear guarderies en zones on es concentrin diverses 
empreses, polígons industrials o zones d’oficines, per 
exemple. Tal com va indicar el secretari d’Estat, Juan 
Manuel Moreno, en la presentació d’aquesta prova pi·
onera el passat mes de novembre, el que es pretén és 
dotar de noves eines que propiciïn una conciliació re·
al. Perquè, sens dubte, el fet de ra cio nalitzar horaris 
és conciliar, coresponsabilitzar i desenvolupar una 
vida professional, familiar i personal plena i satisfac·
tòria. 

Moltes famílies catalanes saben que un dels princi·
pals problemes és la manca de temps per estar amb 
els seus fills. I no em negarà, consellera, que una de 
les qüestions que complica la conciliació són les di·
ficultats reals per trobar una plaça d’escoles bressol a 
prop de la feina i que es pugui flexibilitzar a l’horari 
laboral. I crec que aquí hem topat amb una qüestió on 
el Govern hi té molt a dir, o més aviat hi té molt a fer. 
Demanarem al Govern, perquè és vital per aconseguir 
aquesta conciliació, que presenti també un pla pilot 
que suposi la creació de guarderies a mitjà termini, 
conjuntament amb la iniciativa privada, en polígons 
industrials com a primer pas per fer efectiva aques·
ta conciliació. Sabem que això no es pot fer de forma 
immediata per manca de recursos econòmics, ho sa·
bem, però sí que instem el Govern, perquè al cap i a la 
fi és una decisió política, que s’estableixi un calenda·
ri d’implementació d’escoles bressol en algun munici·
pi de Catalunya, per tal que aquesta conciliació pugui 
començar a fer·se efectiva. Perquè, si no, al final, tot 
són teories, i en política amb bones intencions i publi·
citat gratuïta no anem enlloc. No estem donant facili·
tats als catalans. El que calen són decisions valentes i, 
sobretot –sobretot–, posar·les en pràctica.

I, bé, vostè parlava d’impagaments per part del Go·
vern de l’Estat, però jo li diré que vostès també tenen 
deutes importants, i sobretot pel que fa a les places de 
les escoles bressol. Miri, només una dada: l’Ajunta·
ment de Barcelona acumula un deute en aquest con·
cepte, corresponent als cursos 2011, 2012 i 2013, de 
més de 16 milions d’euros. Ja li avanço que en la mo·
ció instarem el Govern que presenti un calendari on 
s’especifiquin els terminis de l’abonament d’aquest 
deute, com també el que tenen amb la resta d’ajunta·
ments. El que caldria és una reestructuració global de 
les escoles bressol, per treure’n el seu màxim rendi·
ment, i on sigui possible conciliar la vessant econò·
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mica i la conciliació –valgui la redundància– familiar, 
laboral.

Per acabar, vull destacar el que el president Maria·
no Rajoy va anunciar dimarts en el debat de política 
general, a partir de 2015 hi haurà una rebaixa fiscal 
per als contribuents que menys guanyin, amb un in·
crement significatiu dels mínims personals per fills i 
ascendents i discapacitats dependents de la unitat fa·
miliar. Una reforma que, a més d’estimular el creixe·
ment, el que pretén és millorar la cohesió social. Des·
tacar també que al llarg d’aquest 2014 el Govern del 
Partit Popular presentarà el Pla integral de apoyo a las 
familias, que de ben segur serà efectiu, no com el que 
vostès, que pel que es veu poc hi confien de desplegar, 
per molt que diguin, tenint en compte el pressupost ín·
fim amb el qual compten.

En la moció que debatrem en el proper Ple, aquest 
Govern tindrà l’oportunitat, igual que la resta de par·
tits, de donar un «sí·sí» a la família. Per cert, un ple 
que n’inclourà un altre de monogràfic sobre la pobre·
sa infantil i que, com és evident, té molt a veure amb 
les polítiques familiars que està duent a terme la seva 
conselleria. Per tant, la moció que presentaré no in·
clourà qüestions relacionades amb la pobresa, perquè 
ja tindrem l’oportunitat de presentar les nostres inicia·
tives en aquest monogràfic.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’honorable consellera de 
Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Ara sí que m’ha 
posat tants temes sobre la taula que no sabria per on 
començar. 

Vostè parlava de poca ambició. Això és molt relatiu. 
Jo crec que poca ambició, tot el contrari, vostè ara 
anunciava que presentaran un plan de apoyo a la fami-
lia. El nostre Pla integral de suport a la família, com li 
deia, amb abast fins el 2016, ja va ser aprovat fa alguns 
mesos, i li insisteixo que, més enllà d’una fotografia 
i, per tant, una definició de quines són les tendències 
sociodemogràfiques en l’àmbit de la família, que te·
nim molt detectades, i crec que són molt compartides. 
Aquest no és un pla de literatura, sinó que és un pla 
que agrupa moltes accions que des dels diferents de·
partaments de govern es realitzen en suport a la fa·
mília, calendari i pressupost. I, a partir d’aquí, dir·li 
que observem també quines són les polítiques de curt 
i de llarg recorregut que es realitzen arreu del món. 
Vostès encara, aquest plan de apoyo, no el tenen des·
envolupat, però sí que ens han parlat, fa algunes set·
manes, per exemple, d’un plan de inclusión on hi agru·
pen tants i tants conceptes que superen amb escreix 
la inclusión. Crec que això sí que és un llarg llistat de 
programes i d’accions que en res tenen a veure amb el 
concepte de la inclusió. En saben molt, també, d’anar 
sumant accions que res tenen a veure les unes amb les 
altres.

Vostè em parlava de la transversalitat de les polítiques 
envers les famílies. En la primera part de la interven·
ció ja li he donat la raó: no hi ha res, pràcticament, 
més transversal que això. Però, és clar, em parla vos·
tè de les dificultats de conciliació d’homes i dones 
envers els seus fills, i jo li afegeixo «i les persones 
grans», i això ens porta a parlar d’un altre tema on 
tenim un gran desacord i una gran diferència. Quan 
abans li deia d’aquells programes que ens han deixat 
a zero des del Govern de l’Estat i que cofinancen pro·
grames socials, alguns tenen a veure amb la concili·
ació, si li ho he dit jo mateixa, amb el zero·tres. I no 
m’hi he referit, perquè creia que no hi tocava, perquè 
no era el tema d’aquesta interpel·lació, però vostè em 
parla de l’atenció a la família i a les persones grans, 
i aquí hauríem de parlar, em sembla, de la Llei de la 
dependència, un altre aspecte claríssim on, a causa 
dels incompliments de la llei i a la pròpiament dita llei 
i el seu mal finançament i dimensionament, el sobre·
esforç que ha de fer la Generalitat, li asseguro, li asse·
guro que és absolutament ingent.

De totes maneres, vostè em demanava coses concre·
tes, i va passant el temps. Li ho explico: una nova llei 
de suport a la família, hi estem treballant, amb l’im·
puls d’aquesta nova llei, tenint en compte que l’anteri·
or, com li deia abans, està pràcticament desplegada, i 
hi ha un aspecte on estem treballant i que pot culmi·
nar el desplegament d’aquesta anterior llei, que té a 
veure amb la certificació de les empreses socialment 
responsables.

Totalment d’acord amb la necessitat d’avançar en la 
conciliació i de promoure també aquest aspecte de la 
res ponsabilitat social de les empreses. Personalment, 
tinc més dificultats, segurament, tindré més dificultats 
de posar·me d’acord amb vostè en allò que s’entén les 
«guarderies laborals»; tinc un concepte totalment di·
ferent, perquè em porta a temps passats que crec que 
hem de tenir superats. Però és evident que el suport 
a les famílies, també en l’àmbit del zero a tres, té la 
seva importància. I, aquí, he de recordar·li que el Go·
vern de la Generalitat ja fa un gran sobreesforç. Vostè, 
abans, amb un to una mica mofeta, parlava d’aquests 
pressupostos més socials de la història; jo li he de dir 
que ho són perquè, si precisament posen l’accent en 
algunes qüestions, és en tot allò que té a veure amb 
les persones i amb les famílies més vulnerables, i aquí 
parlem de la renda mínima d’inserció, parlem de l’ha·
bitatge social –família–, parlem de les beques menja·
dor –família– i parlem de la lluita contra la pobresa, 
i aquí és on posarem més l’accent, en les accions de 
lluita contra la pobresa, precisament, en l’àmbit de la 
infància i de les seves famílies.

Pla integral de suport a la família, allò que vostè deia 
que és només un document. Per cert, vostès encara no 
el tenen, eh?, a nivell de l’Estat. Aquí estem treballant 
en una acció de govern integral amb moltes i moltes 
mesures; a partir de tres eixos d’acció: la família com 
a estructura bàsica; el suport a la maternitat, vostè hi 
feia referència, i acompanyament a la família, això vol 
dir que se l’ha llegit, que el coneix, i el suport a les 
famílies en situació de vulnerabilitat, amb una guia 
de prestacions i serveis a les famílies i amb la defi·
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nició dels SAF, com nosaltres els anomenen, els ser·
veis d’atenció a les famílies, que estan impulsats per 
entitats del tercer sector, i el que volem és atendre la 
família, precisament, des d’una visió al màxim d’inte·
gral, apoderar·la i enfortir les relacions amb els seus 
membres.

Donem suport i orientació a les habilitats parentals 
mitjançant els programes «Créixer en família». Li puc 
donar xifres d’aquests tallers que orienten, reforcen 
i donen eines a les famílies arreu del territori, a les 
famílies amb fills i filles de zero a setze anys, amb 
espais de participació, eines, activitats i desenvolupa·
ment d’aquesta relació amb els seus fills.

I treballem, clar que sí, conjuntament amb el Departa·
ment d’Empresa i Ocupació, en mesures per afavorir 
aquesta conciliació familiar, perquè aquí estem par·
lant d’implicar les empreses, lògicament, no només 
l’Administració pública, que ja ho fem i ho farem, si·
nó també des del punt de vista de les empreses. I amb 
programes, també, que tenen a veure amb l’habitatge, 
que tenen a veure amb la comunitat educativa. Vostè 
deia: «Què fan?» Doncs, treballem molt a prop amb la 
comunitat educativa per incrementar també la partici·
pació de les famílies, reforçant les polítiques de suport 
a aquelles famílies amb dificultats, no ja des del punt 
de vista econòmic, sinó des del punt de vista de les 
problemàtiques de salut o de la dependència.

En definitiva, jo ratifico el màxim compromís d’aquest 
Govern amb el suport a les famílies, enteses amb tota 
la seva diversitat. I, a partir d’aquí, senyora diputada, 
jo també espero que, en el treball de la moció que vos·
tè presentarà, trobem punts d’encontre.

Moltes gràcies.

La presidenta

El següent punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació.

Interpel·lació
al Govern sobre els mitjans de 
comunicació (tram. 300-00139/10)

La presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la 
paraula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu·
tats..., honorable conseller, fa uns dies, en una d’aques·
tes visites que vostè ens fa a la Comissió d’Afers Ins·
titucionals, i no sense un pèl de sorna, ens deia que 
Ciutadans érem un partit molt preocupat pels drets 
civils. I, miri, li haig de dir que sí, pels drets civils 
i per les llibertats públiques. I per això avui vull re·
cordar·li que un dels pilars fonamentals de les demo·
cràcies lliures és el dret a la informació i a la llibertat 
d’expressió. I nosaltres estem preocupats pel que passa 
amb la llibertat d’expressió a Catalunya. Són llibertats 
que han quedat profundament minvades com a conse·
qüència d’aquesta dependència que tenen els mitjans 
de comunicació dels partits polítics, i pels mecanis·

mes de censura que sovint s’apliquen i l’entramat de 
subvencions que paguen silencis i premien afinitats.

Miri, li’n donaré un exemple. Sis de maig del 2004, una 
notícia: «Escàndol en el tripartit per la filtració d’un in·
forme anònim sobre mitjans de comunicació. El Grup 
Parlamentari de Convergència» –li sona?– «ha donat a 
conèixer a l’opinió pública un informe que suposada·
ment ha filtrat algun membre del Govern» –en aquell 
cas, tripartit– «escandalitzat pel seu contingut. L’in·
forme fa una anàlisi minuciosa de tots els mitjans de 
comunicació i premsa, quantificant el grau d’afinitat 
amb el Govern, la situació financera del mitjà i la línia 
que el Govern ha de seguir respecte al mateix.» Infor·
me Sellarès. Se’n recorda, conseller? Vint dies després 
d’això, el Miquel Sellarès, secretari de Comunicació 
del Govern, va presentar la dimissió, i la conseqüència 
era aquest informe, l’informe dels mitjans de comuni·
cació filtrat a la premsa per Convergència i Unió.

Han passat uns quants anys, conseller. Deu de febrer 
de 2014, ara fa uns dies: «Artur Mas, president de la 
Generalitat, encarrega un informe per avaluar la ide·
ologia dels periodistes i els classifica en sobiranistes, 
espanyolistes, federalistes i sense identificar, i Presi·
dència» –és a dir, la conselleria que vostè dirigeix– 
«en demana un altre per avaluar el pluralisme i l’equi·
libri en la cobertura mediàtica i la política nacional», 
i en una precisa: «Valorar els actors de la qüestió in·
dependentista, entre ells el president Artur Mas.» La 
diferència és que han passat molts dies i aquí no ha 
dimitit ningú. No ha dimitit ningú, conseller. La dife·
rència és que en aquell moment algú va assumir res·
ponsabilitats i en aquest cas les irresponsabilitats es 
fan des del Govern. I, miri, és que han agafat vostès 
els pitjors vicis del tripartit, eh?, aquells que tant cri·
ticaven.

Quina finalitat té controlar l’afinitat política dels pe·
riodistes? Amb quina finalitat es fa? Amb la finalitat 
d’etiquetar·los? Premiar·ne uns i castigar·ne uns al·
tres? Censurar·los? Aquells informes que tant critica·
ven vostès, aquells en què el senyor Turull va fer una 
gran tasca, ara els encarreguen vostès des del Govern, 
ara són vostès. I a més a més ho fan a universitats pri·
vades, curiosament on donen classes aquells periodis·
tes més afins al Govern, i a més a més els paguen amb 
diners públics.

Per això, com que estan pagats amb diners públics, 
conseller, jo vull saber exactament quina finalitat te·
nen aquests informes. Perquè trenta mil euros per ela·
borar una llista, jo vull saber si és per senyalar, per 
premiar, per promocionar uns periodistes i per silen·
ciar·ne uns altres. Vull saber per què els fan; per posar 
querelles respecte d’aquells que diuen allò que no els 
agrada, com estan fent? Això passa a llocs on la de·
mocràcia està en risc, com a Veneçuela, conseller; una 
pràctica més pròpia de règims totalitaris i que, a més 
a més, posa en qüestió la qualitat democràtica, perquè 
ni s’accepta la pluralitat ideològica..., i atempten di·
rectament contra aquesta llibertat d’expressió i la lli·
bertat de premsa que jo al principi li anomenava.

Miri, els mitjans de comunicació sabem que passen 
per una situació molt delicada; la principal és una for·
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ta crisi econòmica, que vostès aprofiten per contro·
lar·los a través de la repartidora de les subvencions, 
no? I d’aquesta manera, doncs, es posa en risc la lli·
bertat d’expressió a través de mecanismes de censu·
ra que el que busquen és la clara voluntat de silenci·
ar aquells que diuen coses que no els agrada escoltar. 
I, miri, d’exemples n’hem tingut, no?, perquè jo re·
cordo un episodi en el qual vostès van intentar tancar 
unes emissores de la COPE perquè no deien allò que 
a vostès els agrada. Se’n recorden? És un exemple no 
gaire llunyà, no?

I, clar, la setmana passada, el Diari Oficial de la Ge-
neralitat, doncs, posava en marxa aquesta repartidora 
i repartia quasi 3 milions d’euros, de tots els catalans, 
entre els mitjans de comunicació privats. Escolti, ex·
pliqui’ns quins criteris té per a l’atorgament d’aques·
tes subvencions. Les vendes? Les subscripcions? Les 
edicions? O potser és la discriminació lingüística? 
O potser és l’afinitat ideològica? Perquè aquests són 
dos criteris prou discriminatoris, conseller. Per què 
són 800.000 euros a La Vanguardia, 300.000 euros a 
l’Ara i res a l’ABC, a El País o a El Mundo, quan també 
publiquen en català, si és aquesta l’excusa que vostè 
ens donarà? 

Quina és la raó que justifica que les emissores del se·
nyor Miquel Calçada n’hagin tret una bona pessigada, 
aquesta vegada també, quasi cent mil euros? Més el 
que li aporta el tricentenari, a aquest senyor li surt a 
compte ser afí al Govern, eh?, li surt bastant a comp·
te, no? 

I, per tant, volem saber quina és aquesta finalitat de 
subvencionar mitjans privats amb diners públics en 
uns moments, conseller, en què les retallades als ser·
veis públics més bàsics són importantíssimes –són im·
portantíssimes. Quina és la finalitat? Pagar silencis? 
Silenciar publicacions sobre corrupció? Evitar notícies 
incòmodes per al Govern?

Vostès fan servir aquestes subvencions com a instru·
ments de control, de dependència, i sobretot actuen a 
través del principal censor, que molts mitjans de co·
municació, davant la por de perdre aquesta subven·
ció, es veuen obligats a actuar al dictat del Govern i 
d’aquesta manera oferir una visió esbiaixada i molt 
parcial de la realitat per construir aquest imaginari se·
paratista que vostès venen a través dels mitjans de co·
municació.

Als que no es porten bé, doncs, els apliquen els me·
canismes de control i de censura, no?, els silencien, 
com li comentava fa un moment amb la COPE, o en·
carreguen informes al CAC, que faci un seguiment i 
elabori fitxes de periodistes que a vostès els resulten 
incòmodes, molestos, i informes sobre diputades que 
parlen als mitjans de comunicació, en el lliure exercici 
de la seva llibertat d’expressió, que elaborin unes fit·
xes, i els amenacen amb querelles per posar mordassa 
a la seva llibertat d’expressió. Miri, això no és gens 
democràtic, conseller, gens. 

Declaren enemics del poble de Catalunya, incitadors 
a l’odi i a la violència, a periodistes de 13 Televisión, 
d’Intereconomía o de Libertad Digital, però els sem·
blen magnífics exemples d’apologia de la pau progra·

mes com El bestiari il·lustrat, l’Adéu, Espanya, amb 
un clar menysteniment a la resta d’Espanya, o quan 
l’Info K vulnera els drets del menor sense cap mena 
de pudor amb programes que atempten contra els més 
bàsics principis ètics i democràtics. Aquí, el CAC no 
actua; com que són amics, aquí el CAC no actua, per·
què els seus comissaris polítics, com aquell vam no·
menar ahir, persones que no tenen cap mena de vincu·
lació ni amb el periodisme ni cap experiència, i molt 
menys en tenen, d’independència periodística, posa·
des a dit a través dels partits polítics, s’encarreguen de 
seguir el dictat del Govern.

Miri, en democràcia, aquests organismes censors no 
tenen cap cabuda. I no ho diem nosaltres –no ho diem 
nosaltres–; ho diu la mateixa federació d’associacions 
de periodistes espanyols, que diuen: «La FAPE mostró 
hoy su rechazo a la demanda de protección del honor 
interpuesta por el Gobierno catalán contra periodistas 
críticos con la Generalitat porque la demanda se fun·
damenta en el informe del CAC y no responde a las 
premisas de libertad en una sociedad democrática y re·
cuerda actuaciones dictatoriales y de censura de regí·
menes anteriores.» Federació d’Associacions de Perio·
distes d’Espanya. «La Constitució garanteix la llibertat 
d’informació i d’expressió en el país», va senyalar la 
presidenta, i diu: «I, per tant, és lliure en l’exercici 
d’emetre opinió i crítica.»

Miri, li donarem una nova oportunitat, perquè en la 
moció sol·licitarem que desmantelli el CAC. I, miri, no 
serà la primera vegada que li ho demanen, perquè ja 
fa temps el Comitè Mundial per la Llibertat de Prem·
sa li va demanar ja, aleshores, al president Maragall 
que desmantellés el Consell de l’Audiovisual de Ca·
talunya, perquè era un organisme censor. I, si vostè el 
desmantella, a més a més, en etapa de crisi i en situa·
ció crítica per a molts sectors de la societat, ens estal·
viarem un bon grapat de diners.

Miri, les seves polítiques per als mitjans de comunica·
ció, i ja veu que no li ho hem dit nosaltres, són antide·
mocràtiques, censores, clientelars i un atemptat contra 
la llibertat d’expressió i contra la llibertat de premsa.

Si la llibertat té algun significat és precisament el dret 
a dir·los tot allò que no els agrada escoltar. I des de 
Ciutadans apel·lem als periodistes lliures que treballen 
a Catalunya perquè no perdin mai el seu esperit crític 
i la seva capacitat d’expressar·se lliurement. I li agrai·
ríem que creés les condicions perquè la premsa lliure 
es pogués expressar a Catalunya sense cap mena de 
trava.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Fran·
cesc Homs, conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, crec 
sincerament que vostès fan un discurs, vostè ha fet 
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avui, aquí, un discurs que es desacredita per si sol, que 
és una autèntica caricatura del que són vostès. Parla de 
censura i de falta de llibertat d’expressió, diguem·ne, 
d’una manera profundament allunyada, absolutament 
a les antípodes del que és, per sort de tots i també de 
vostès, aquest nostre país, no? Passa que vostès potser 
deuen confondre que la llibertat d’expressió incorpora 
o pot incorporar insults, pot incorporar la banalització 
del nazisme o del feixisme. Però és evident, perquè a 
més a més hi ha jurisprudència al respecte, que la lli·
bertat d’expressió no incorpora totes aquestes qüesti·
ons, no?

Jo li demano, en el torn de rèplica, que m’esmenti la 
llista de periodistes que nosaltres censurem; d’aquests 
informes que vostè ha citat, que m’esmenti quins són 
els periodistes analitzats que configuren la llista de 
periodistes, doncs, que el Govern presumptament, se·
gons vostè, ha fet. Jo li suggeriria que no seguís tant 
determinades informacions interessades de determi·
nats mitjans de comunicació –que són ben legítimes, 
que facin el que creguin– i que treballés una mica i es 
centrés a llegir els informes, que estan a la seva dis·
posició, i, de fet, de fa temps, no?, i que podrà com·
provar si hi ha o no hi ha llistes de periodistes. Perquè 
jo crec que vostès es creuen determinades mentides i 
sobre determinades mentides en fan tesis polítiques. 
I s’equivoquen, és clar. Perquè s’ha de tocar una mi·
ca de peus a terra; s’ha de conèixer i contrastar la re·
alitat. Per tant, jo la convido que d’aquests informes 
que denuncia vostè i que demana dimissions, etcète·
ra, m’identifiqui quins periodistes s’han llistat i s’han 
classificat i s’han identificat; me’ls diu, amb noms i 
cognoms, no?

Jo el que li puc explicar, que em sembla que és el que 
hauria de tenir sentit en un debat d’aquestes caracte·
rístiques, és quina política fa el Govern de la Gene·
ralitat i quina actitud política té el Govern de la Ge·
neralitat amb relació als mitjans de comunicació. I li 
diré el següent, en primer lloc, perquè crec que això 
forma part de la nostra política amb relació als mitjans 
de comunicació: nosaltres no posem pantalles de plas·
ma a les rodes de premsa. Miri, forma part de la nos·
tra manera de comunicar. I, per tant, atenem a tothom 
que ens ho demana, a tothom que ens fa preguntes, 
en les compareixences públiques, a diferència, doncs, 
probablement d’altres. Per tant, opcions per a tothom, 
llibertat d’expressió i de contrast absolutament per a 
tothom.

Segona cosa que fem amb relació a la política que te·
nim respecte als mitjans de comunicació: combatre 
les injúries, les calúmnies i les mentides, i no sobre 
la base de la nostra percepció subjectiva, perquè ens 
podríem equivocar –ja sabem que no tenim ni la veri·
tat, ni la raó absoluta, a diferència de vostès, no?, que 
sembla que la tenen–, sinó sobre la base d’informes 
que estan contrastats, que demanem a gent que té au·
toritat i, diguem·ne, professionalitat i capacitat inde·
pendent per fer·los. I és evident –i és evident– que, si 
nosaltres tenim a la nostra disposició, com ha estat el 
cas, un informe del Consell de l’Audiovisual de Cata·
lunya, que veig que li molesta profundament, els mo·
lesta profundament, perquè posen al descobert allà on 

hi han injúries i allà on hi ha banalització del nazisme, 
que no és una broma, tot això, doncs, és evident que, si 
el Govern de la Generalitat té coneixement d’uns fets 
presumptament delictius, els ha de posar en coneixe·
ment de la justícia. I ni vostè ni jo decidirem si són 
uns fets il·legals o no. Però això és la nostra obligació, 
perquè hi ha un codi penal al qual, diguem·ne, nosal·
tres som subjectes i vostès, també. Per tant, si vostès 
un dia tinguessin coneixement, doncs, que es difonen 
unes informacions que són calumnioses, diguem·ne, 
que banalitzen el nazisme, banalitzen el feixisme i que 
evidentment poden ser tipificades Codi penal en mà, 
doncs, l’obligació –almenys d’un govern com el nos·
tre– és posar·ho en coneixement de l’Administració de 
justícia. Per tant, combatre les injúries, les calúmnies i 
les mentides no a partir d’allò que ens pugui semblar, 
sinó d’informes absolutament contrastats.

Val a dir –i li ho apunto de manera, diguem·ne, com·
plementària, perquè és el que ens han dit a la cara al·
guns directors de mitjans que es fan a Madrid– que 
el seu propòsit no és tant informar sinó, diguem·ne, 
ser tributaris de la militància d’una causa, perquè 
ens ho han dit així, però això és una consideració, di·
guem·ne, d’opció, tan legítima com una altra, d’aquell 
que es proposa informar, posem per cas. A nosaltres, 
per exemple, un director de diari ens ha arribat a dir 
d’una manera transparent, d’una manera directa que 
«por encima de la verdad hay la unidad de España». 
Per tant, ja es pot imaginar, doncs, que el seu compro·
mís amb la informació, que el seu compromís amb la 
veracitat i el contrast dels fets queda subordinat a un 
principi polític, que és tan legítim com qualsevol altre, 
però en qualsevol cas, segur, ben lluny del compromís 
amb la llibertat d’expressió, el contrast de la informa·
ció, el bon fer de la premsa.

En tercer lloc, què fem també com a govern amb re·
lació a la política comunicativa i a la relació amb els 
mitjans de comunicació? Doncs, aplicar una política 
de transparència que no trobarà a cap altra Adminis·
tració de l’Estat espanyol. No hi ha res, absolutament 
res del que fem, que vostès no puguin conèixer o que 
vostès no coneguin, res. Tot està, diguem·ne, a la seva 
disposició.

En quart lloc, el que nosaltres fem amb relació als 
mitjans de comunicació, perquè a més a més és un 
mandat d’aquest Parlament, és prioritzar la llengua 
catalana, que està clarament en una situació inferi·
or respecte a la llengua castellana, i ho fem a més a 
més a partir de la informació, diguem·ne, objectiva 
que ens ofereix el Baròmetre de la comunicació. I és 
des d’aquesta perspectiva que la decisió que hem pres, 
en la mesura que hi ha una restricció de recursos dis·
ponibles a nivell pressupostari, és: hem suprimit –ho 
vaig anunciar, vaig explicar·ne a bastament els mo·
tius en aquest Parlament–, diguem·ne, les convoca·
tòries de subvencions per a projectes i hem centrat 
els esforços a les convocatòries de les subvencions, 
doncs, estructurals, que se’n diu, que són les vincu·
lades a la llengua catalana. I hi han, evidentment –se·
gur que vostè no se les ha llegit, perquè només llegeix 
la premsa que li convé i no allò que li hauria de fa·
cilitar la informació contrastable–, les bases, al seu 
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coneixement i al servei absolutament de tothom, i, si 
aquestes bases es compleixen, doncs, és evident que 
s’hi accedeix, perquè a més a més no hi ha cap ele·
ment de discrecionalitat per part de l’Administració, 
sinó que simplement, doncs, hi han unes pautes esta·
blertes. Vostès, és que van dient que no, però és que 
no ho coneixen; no s’han pres mai la molèstia de lle·
gir les bases de les convocatòries d’ajuts a la llengua 
catalana que es publiquen al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Cinquena cosa que fem. Nosaltres prioritzem els mit·
jans públics, com vaig tenir oportunitat d’explicar 
ahir, per davant dels mitjans privats, perquè ens sem·
bla, doncs, que és la nostra obligació, atenent a més 
a més els mandats d’aquest Parlament. Fixi’s, per te·
nir·ne una certa proporció, perquè hi ha hagut reta·
llades, és evident, a tot arreu, i, per tant, les coses les 
hem d’analitzar no per quants diners de més hi posem, 
perquè a tot arreu n’hi posem menys, de diners, sinó 
per quants diners de menys precisament hi posem. La 
retallada en el sector públic, que vol dir a la corpora·
ció, ha estat en aquests tres anys d’un 29 per cent i la 
retallada als mitjans privats, d’un 70 per cent. Ja es pot 
imaginar que, amb aquest context, doncs, no hi deu 
haver gaire ningú content amb el Govern de la Gene·
ralitat. Vaja, costaria d’entendre que algú pogués estar 
feliç i content i aplaudint amb les orelles amb un go·
vern que ha retallat el 70 per cent dels ajuts als mitjans 
privats. Realment, la seva aproximació és més que 
sorprenent en aquest context, no?

I, en sisè lloc, informar·li que nosaltres, en aquesta re·
lació amb els mitjans de comunicació, i en aquest cas 
és evident que per un interès molt directament propi..., 
doncs, publicitar els serveis, la informació d’interès 
ciutadà, i que a més a més busquem i ho fem de la ma·
nera més eficient possible, en el marc d’un contracte 
programa, amb centrals de compra, que a més a més 
fa molts anys que existeix, que a més a més és el que 
acostumen a fer els grans compradors de publicitat i 
que és evident que aquí el criteri –jo crec que, també, 
vostès tenen una certa confusió– és la màxima efici·
ència d’acord amb els públics objectius i amb criteris, 
diguem·ne, de capacitat d’arribar a publicitar allò que 
es vol publicitar i no una altra cosa.

Això és el que estem fent i això em sembla que era el 
propi que jo li havia, doncs, d’informar.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula la il·lustre senyora Carina 
Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, mi·
ri, ja he tingut reiterades ocasions de demanar·li una 
mica més de contenció, conseller, una mica més de 
contenció en les seves expressions, una mica més 
d’educació, perquè és vostè conseller del Govern de 
Catalunya, una mica més d’autocrítica i sobretot una 

mica menys de supèrbia, conseller. Perquè aquí la 
caricatura és la de vostè mateix, la de vostè mateix, 
i com gestiona vostè des de la Presidència el mane·
gar els mitjans de comunicació en benefici d’una obra 
d’enginyeria social per aconseguir aquest imaginari 
independentista i aconseguir també emmordassar la 
majoria de periodistes a través de la repartidora de les 
subvencions.

I, miri, per banalitzar qüestions, escolti, un diari que 
vostès subvencionen a bastament, que és el Directe.
cat. Aquest diari, si comencem a posar querelles des 
de Ciutadans, no en donaríem l’abast. 

I no em digui que no hi han llistes, perquè l’informe 
del CAC existeix i anomena amb nom i cognoms pe·
riodistes de mitjans nacionals, que no repetiré per no 
posar·los en un compromís. Però és que sí que li di·
ré que menciona concretament una diputada que, en 
l’exercici de la seva llibertat d’expressió i, a més a 
més, amb els drets que l’assisteixen com a diputada 
d’aquesta cambra, té tot el dret a dir el que li sembli, 
conseller, el que li sembli, perquè estem, de moment, 
en una democràcia lliure –en una democràcia lliure.

I a més a més jo li he dit que, com que vostè el que 
fa servir són diners de tots els catalans que fan mol·
ta falta en altres sectors econòmics, m’expliqui amb 
quins criteris regala 3 milions d’euros a mitjans de co·
municació privats, conseller, privats! Quina necessitat 
tenen els catalans d’estar sanejant alguns mitjans de 
comunicació privats si no és perquè vostè té un inte·
rès directe que segueixin el dictat del Govern, el dictat 
del discurs del Govern? Quina necessitat tenen els pe·
riodistes de no ser lliures a l’hora de poder expressar 
les seves opinions perquè depenen d’una subvenció, de 
la subvenció del diari? Què es creu, que ens enganya? 
Pot insultar·nos tot el que vulgui, des de la tribuna, pe·
rò no ens enganyarà. I nosaltres no som els que posem 
querelles als periodistes, les posen vostès. I, per tant, 
aquestes llistes existeixen, conseller, aquestes llistes 
existeixen, i ells ho saben, i es defensaran; es defen·
saran en benefici de la qualitat democràtica d’aquest 
país, de tot el país, d’aquest també, de tot, perquè és de 
qualitat democràtica del que estem parlant, eh? I vostè 
s’hi està posant, en la llibertat d’expressió de perio·
distes que treballen en mitjans de comunicació nacio·
nals. Això no és envair competències? Això no és en·
vair competències? Això no és excedir·se en les seves 
funcions, conseller?

I, miri, no ens parli de banalitzar el nazisme, eh?, per·
què, si és per insults, hi han alguns dels periodistes, 
molt propers a vostès, un dels quals potser deu haver 
elaborat aquest informe, que les ha dit ben grosses, 
eh?, ben grosses. Tindríem ocasió de querellar·nos re·
iteradament. Però, miri, respectem la llibertat d’ex·
pressió, la respectem, cosa que vostès no fan, i la 
compren, i paguen silencis. I d’això ens queixem, con·
seller, d’això.

Diu: «Informes contrastats per persones que tenen au·
toritat per fer·los.» Quins? Els professors de la Ramon 
Llull tenen autoritat per fer·los? Els professors de la 
Ramon Llull? La senyora Rahola? El senyor Marc Ál·
varo? Tots aquests tenen independència ideològica per 
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fer informes sobre la pluralitat en els mitjans de co·
municació? 

Criteris i transparència. Escoltin, transparència? No 
ens parlin de transparència. Si en l’última Comissió 
d’Afers Institucionals vam demanar el contingut de la 
resposta a les cartes del president i ens el van negar. 
Si li hem demanat a vostè aquí, li hem donat l’opor·
tunitat que ens digui quins criteris dóna..., amb quins 
criteris reparteix les subvencions i no ens n’ha dit ni 
un. Afinitat ideològica? Discriminació lingüística? 
Perquè la majoria dels mitjans de comunicació, dels 
diaris escrits a Catalunya, fan publicacions en català 
i no tots reben subvenció. Per què? Perquè no estan 
d’acord amb la línia del Govern, amb el seu imaginari 
independentista? Quins són els criteris? Si hi ha tan·
ta transparència, digui’ns exactament per què el se·
nyor Calçada s’emporta els diners així, a mans plenes, 
amb les seves emissores i altres no en reben ni un du·
ro. Digui’ns exactament per què. (Remor de veus.) Sí, 
sí; això els molesta, no?, això els molesta. Digui·ho. 
I, per altra banda, vostès, mentre aquest s’emporta els 
diners, vostès fan accions per tancar la COPE. Miri 
quina diferència.

Escolti, la llibertat no es paga, conseller. I el que hau·
rien vostès de fer és garantir precisament aquesta lli·
bertat d’expressió i la llibertat de premsa, que és el ne·
cessari per viure en una democràcia lliure i el que fan 
totes les democràcies consolidades del món, i això és 
el que vostès no fan. Per això li fem aquesta interpel·
lació, perquè l’índex de llibertat a Catalunya cada dia 
està més en risc. I el que fem és donar·li l’oportunitat 
que s’endreci, conseller, i a més a més que ho faci amb 
una mica més d’educació. 

(Aplaudiments.)

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable conseller de 
la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, jo crec 
que..., vaja, que el que és evident que passa aquí és que 
no comparteix el que jo li dic. I a mi mai em passa·
ria pel cap –que tampoc comparteixo el que vostè diu, 
ni de tros– dir·li que és una mal educada simplement 
per no compartir les idees i els plantejaments que fem. 
A mi em sembla que hem de saber destriar el gra de 
la palla en el sentit del que és una clara controvèrsia, 
doncs, parlamentària i de punts de vista, no?, del que 
és l’educació. Mai em passaria pel cap, a vostè, dir·li 
mal educada, sincerament. Crec, i a tots els presents 
poso per testimoni, que aquí ningú ha faltat a l’educa·
ció ni al respecte a ningú.

Fixi’s que una de les coses que li he demanat, ja que 
ens demanava dimissions..., perquè ens demanava di·
missions en el Govern, no?, per l’encàrrec per part del 
Govern de dos informes a la Universitat Blanquerna, 
ens demanava dimissions perquè en aquests informes, 
ha dit vostè en la seva primera intervenció, es feien llis·
tes de periodistes, es classificaven periodistes... Molt 

bé. I jo li he demanat: «Digui’m noms de periodistes 
que apareguin en aquests informes per fer la classifi·
cació», i no me n’ha dit ni un, perquè no n’hi ha ni un. 
(Veus de fons.) Com que sí? Però si els informes hi són! 
Si hi han coses que no són discutibles. Els dos informes 
estan fets, estan a la seva disposició. El problema que 
tenen vostès és que no se’ls han llegit. Perquè si vostès 
se’ls miren veuran que no hi ha cap nom de cap peri·
odista ni de cap mitjà de comunicació. Per tant, no es 
fan llistes ni classificacions; ens en guardaríem prou, 
de fer·ho, perquè no ho hem fet mai. No sé si es podria 
aplicar allò... (Remor de veus.) Sí, home, sí. No ho sé, 
jo tinc la sensació..., hi ha una dita en castellà que pot·
ser es podria aplicar en el seu cas, que diu: «Piensa el 
ladrón que todos son de su condición.» (Alguns aplau-
diments.) Potser passa això –potser passa això. No  
ho sé, però potser passa això, no? (Remor de veus.) 
Calmin·se, no s’atabalin –no s’atabalin. Han tingut el 
seu torn, no? Jo els he escoltat molt atentament i, a més 
a més, amb molta educació, eh? 

Per tant, fixin·s’hi, vénen aquí, demanen dimissions, 
perquè resulta que hi han uns informes on es classifi·
quen periodistes i, ai las!, no hi ha cap nom de cap pe·
riodista ni cap nom de cap mitjà de comunicació. No 
fan els deures, no es llegeixen els informes, es creuen 
les mentides i les repliquen aquí. Facin el favor de fer 
una mica més d’honor al sou que cobren, si us plau, 
no?, perquè, a més a més, podrem contrastar millor i 
debatre millor les informacions que tenim tots dispo·
nibles.

Per cert, si vostès consideren que hi ha pronuncia·
ments públics que són tipificables penalment, tenen 
l’obligació d’anar als tribunals, ho han de fer –ho han 
de fer. Perquè la llibertat d’expressió –i hi ha jurispru·
dència del Tribunal Constitucional en el nostre orde·
nament jurídic, i que per molts anys sigui així– no és 
il·limitada. La llibertat d’expressió no inclou les injú·
ries, les calúmnies, la banalització del nazisme..., no 
inclou això. No és il·limitada, la llibertat d’expressió; 
m’entén què vull dir? No ho és. I està clarament tipi·
ficat en el Codi penal i hi ha molta jurisprudència al 
respecte. Per tant, si vostès tenen la sensació que hi ha 
algú que s’ha excedit en aquest terreny, tenen l’obliga·
ció, com la té també el Govern de Catalunya, de pre·
sentar demanda davant dels tribunals de justícia, i se·
ran ells els que decidiran –ni vostè ni jo–, doncs, si hi 
ha hagut o no vulneració del Codi penal, no?

Per acabar, dos comentaris més, no? Vostè ha dit cla·
rament i rotundament que volen desmantellar el CAC, 
el Consell Audiovisual de Catalunya. Ja poden inici·
ar la reforma de l’Estatut d’autonomia, perquè està, 
diguem·ne, establert en el mateix Estatut d’autono·
mia. A part d’aquesta dada, que segur que deuen te·
nir present, sap què passa? Que el CAC, que el Con·
sell Audio visual de Catalunya és un òrgan de garantia 
de pluralitat i de garantia d’independència. Per això 
se’l volen carregar vostès –per això se’l volen carre·
gar vostès. I en això, que és una decisió presa per una 
grandíssima majoria d’aquesta cambra que estem a fa·
vor de la garantia de la pluralitat i la independència, 
em fa l’efecte, diguem·ne, que no els seguirem; en tinc 
tota aquesta i absoluta convicció, no?
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I després –i acabo del tot–, si vostè repassa, quan tin·
gui un moment, diguem·ne, de calma i serenitat, la se·
va pròpia intervenció, veurà que aquí l’única persona 
dels intervinents que ha fet llista de periodistes és vos·
tè mateixa. Per tant, facin·s’ho mirar, si us plau.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Passem al novè punt de l’ordre del dia, que és el debat 
i votació del Dictamen de la Comissió de la Sindicatu·
ra de Comptes sobre el procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2011.

Procediment
relatiu al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2011 (tram. 257-00002/10)

Abans de començar i de donar la paraula a l’il·lustre 
senyor Jaume Amat i Reyero, síndic major, vull salu·
dar tots els membres de la sindicatura que avui, com 
cada any, doncs, vénen a sentir i a participar del comp·
te general.

Demano, doncs, d’acord amb l’article 163.5, que el se·
nyor Jaume Amat, síndic major, iniciï aquesta sessió 
amb la presentació del compte general.

El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Gràcies, senyora presidenta. Consellers, senyores 
dipu tades, senyors diputats, comparec davant d’aquest 
Ple del Parlament per presentar, com ja ha avançat la 
presidenta, l’Informe de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya sobre el Compte general de la Generalitat 
corresponent a l’exercici 2011, en compliment d’allò 
que preveu l’article 163.5 del Reglament d’aquesta 
cambra.

Aquest informe va ser aprovat pel ple de la sindicatu·
ra el passat 24 d’octubre de l’any 2013, en què actuava 
com a ponent aquest síndic que els parla. S’ha escur·
çat tres mesos i escaig el tràmit de confecció i aprova·
ció de l’informe, tenint en compte l’anterior, correspo·
nent a l’exercici 2010, que es va aprovar el 30 de gener 
del 2013.

El Compte general de la Generalitat, en compliment 
de l’article 80 de la Llei de finances públiques de Ca·
talunya, és format pel Compte de l’Administració ge·
neral, pel Compte de les entitats autònomes de caràc·
ter administratiu i el Compte de les entitats gestores 
de la seguretat social. Aquests tres comptes són for·
mulats per la Intervenció General de la Generalitat, i 
l’anàlisi d’aquests per part de la Sindicatura de Comp·
tes correspon als capítols IV, V i VI de l’esmentat in·
forme.

La sindicatura uneix a aquests comptes els comptes 
de les quatre diputacions, de les entitats autònomes de 
caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, de 
les societats mercantils, de les fundacions i dels con·
sorcis. Tots aquests comptes són revisats formalment 
per la sindicatura en el capítol setè de l’informe.

En el capítol vuitè es presenten tal com han estat retuts 
els comptes de les quatre diputacions. Sobre aquest fet 
tornem a insistir en la seva inadequada presència, ja 
que la Llei de finances públiques ho manté de l’anteri·
or, del primer Estatut d’autonomia, quan són comptes 
del sector públic local, que lògicament no s’inclouen 
en els pressupostos de la Generalitat.

L’objectiu de l’informe és l’adequació de la informa·
ció econòmica i financera de tots els comptes, que es 
presenten sencers en l’informe en el seu annex digital, 
i així es tanca el cicle pressupostari que es va inici·
ar amb l’aprovació dins d’aquesta cambra dels pressu·
postos del 2011.

En la introducció de l’informe la sindicatura segueix 
expressant les limitacions en el procés de confecció 
del compte i del seu perímetre. La legislació actual 
continua sense preveure la preparació i presentació 
del compte general com un conjunt consolidat de tot 
el sector públic català. Fora del compte, i també dels 
pressupostos, hi ha, per exemple, les universitats pú·
bliques i tots els seus ens dependents.

Una limitació per poder fer auditories operatives o de 
gestió dels comptes retuts és la manca de presentació 
de memòries justificatives dels costos i rendiments 
dels serveis públics i del grau de compliment dels ob·
jectius programats, que obligatòriament haurien d’es·
tar preparats i presentats segons la normativa.

Respecte a exercicis anteriors, l’informe es presenta 
amb un nou format, en un sol volum i amb el seu an·
nex digital, que permet oferir molta més informació, 
i amb un tractament consolidat de diversos capítols, 
que el fa més entenedor.

Per a aquest exercici, el capítol sisè es presenta orde·
nat d’acord amb la seva naturalesa dels comptes a ana·
litzar, i no pel de les entitats, la qual cosa permet una 
lectura més àgil per a tot el que és l’apartat de salut i 
d’entitats gestores de la seguretat social.

L’apartat segon comença amb l’opinió derivada dels 
treballs de fiscalització realitzats, on la sindicatura 
manifesta que el Compte general de la Generalitat de 
Catalunya corresponent a l’exercici 2011 s’ha presen·
tat d’acord amb els principis i normes comptables i 
pressupostàries que li són d’aplicació, i que l’activitat 
econòmica i financera que reflecteix s’ha desenvolupat 
d’acord amb el principi de legalitat.

Els treballs de fiscalització, però, han estat afectats per 
aspectes que es mostren..., per defectes, efectes, defici·
ències que es mostren en les trenta·cinc observacions 
generals i en les notes i recomanacions que es despre·
nen de tot el treball realitzat. Bona part de les observa·
cions del treball són semblants o iguals a les que hem 
formulat en informes anteriors, fet que en part es deu 
al fet que no han estat corregides o acceptades les re·
comanacions fetes, i també perquè impliquen alguna 
modificació legislativa que encara no s’ha realitzat. 
Al llarg de l’informe també es fan notar les millores 
respecte al compte general anterior, corresponent a 
l’exercici 2010.

Com a resultat de la fiscalització realitzada, les observa·
cions i recomanacions més destacades són les següents.
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La normativa aplicable a Catalunya no regula els 
comptes consolidats que recullin tota l’activitat eco·
nòmica i financera del sector públic de la Generalitat, 
per la qual cosa la Intervenció General no prepara ni 
presenta els comptes consolidats del sector públic no 
administratiu de la Generalitat.

Es manté la necessitat d’establir un procediment sis·
temàtic de conciliació dels saldos comptables de l’Ad·
ministració general de la Generalitat amb la resta 
d’ens del sector públic administratiu.

En la memòria de la Intervenció General, i per un va·
lor de 2.608 milions d’euros, s’inclouen altres instru·
ments financers com censos, confirming, pagament per 
tercers i altres crèdits concedits per l’ICF, que haurien 
de figurar, segons criteri de la sindicatura, també en el 
compte..., l’endeutament financer consolidat.

No ha estat possible acordar amb el Ministeri d’Eco·
nomia i Hisenda cap pla anual d’endeutament per al 
2011. El Consell de Política Fiscal i Financera no va 
considerar idònies les mesures adoptades en el Pla 
econòmic i financer de reequilibri, presentat el gener 
del 2011, per al període 11·13.

L’exercici 2011, la inversió executada i no imputada en 
el mateix exercici ha baixat un 19,30 per cent respecte 
a l’any anterior, i s’ha situat en la xifra de 1.425 mili·
ons d’euros.

Amb relació a les modificacions de crèdit, l’Adminis·
tració de la Generalitat, el CatSalut, l’ICS i l’ICASS 
no han comptabilitzat les variacions de les previsions 
del pressupost d’ingressos. Hi han imports que creiem 
que eren previsibles i que no estan reflectits en el pres·
supost inicial.

S’han detectat criteris d’enregistrament incorrectes en 
diverses aplicacions pressupostàries, que es detallen 
puntualment dins de l’informe.

De totes les entitats administratives, la despesa rea·
litzada el 2011 i no comptabilitzada en aquest exerci·
ci ha estat de 1.269,13 milions d’euros, mentre que la 
despesa realitzada el 2010 i comptabilitzada l’any se·
güent va ser de 1.889,25 milions d’euros.

L’Administració de la Generalitat encara no ha posat 
en marxa el sistema d’informació trimestral pública 
establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures 
de lluita contra la morositat.

La Llei de pressupostos vigent marcava, marca un lí·
mit d’endeutament viu de la Generalitat per a operaci·
ons a curt termini –és a dir, d’un any o menys– d’un 
30 per cent del total de la despesa; és a dir, el límit era 
de 9.789 milions d’euros. Aquest límit ha estat superat 
l’any 2012 amb 774,40 milions d’euros.

La Generalitat ha obtingut autorització de l’Estat per a 
totes les operacions d’endeutament a llarg termini for·
malitzades durant l’any 2011. Inicialment les operaci·
ons d’endeutament a curt termini també han estat au·
toritzades, però les restriccions dels mercats financers 
han suposat que operacions previstes a llarg termini 
hagin estat finalment formalitzades a curt termini. Ai·
xò implica que alguna operació a curt es consideri au·
toritzada en la part no disposada d’operacions a llarg 

termini. Tot i així, la part d’endeutament a curt no ha 
estat tota autoritzada per l’Estat.

L’article 14.2 de la LOFCA estableix que l’import total 
de les anualitats d’amortització per capital i interessos 
no pot excedir del 25 per cent dels ingressos corrents. 
Per al 2011 la càrrega financera de l’Administració de 
la Generalitat és de 6.374,32 milions d’euros, és a dir, 
un 29,90 per cent dels ingressos corrents, és a dir, per 
sobre del 25 per cent que he dit abans.

L’estat de romanent de tresoreria consolidat no recull 
la provisió per a insolvències ni els cobraments pen·
dents d’aplicació, que si s’hi haguessin inclòs haurien 
incrementat el saldo consolidat negatiu que es presen·
ta, de 5.768 milions d’euros, en 178 milions més.

De l’anàlisi dels compromisos de despesa amb abast 
pluriennal s’observa que per a l’exercici següent, el 
2012, aquests representen un percentatge elevat dels 
crèdits inicials, exactament un 18,30 per cent en el cas 
de l’Administració de la Generalitat. Algunes partides 
compromeses en els capítols II, VI, VII o IX són supe·
riors al crèdit aprovat en el pressupost inicial.

Les obres realitzades amb sistemes de finançament al·
ternatius han assumit acords de reequilibri emparats 
en modificacions per necessitats noves o causes im·
previstes que suposen un increment del 16,10 per cent 
de mitjana dels imports adjudicats inicialment i d’un 
21,60 per cent respecte als pagaments totals previstos. 

Els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis fu·
turs s’eleven a 77.930 milions d’euros pel 2011. La xifra 
total de despesa, aquesta, 77.930, s’ha reduït en 1.572 
milions d’euros respecte a l’any anterior, el 2010.

Respecte a les transferències corrents del sector públic 
estatal, el Ministerio de Foment no ha transferit l’any 
2011 l’import corresponent a la liquidació a les socie·
tats concessionàries d’autopistes de peatge de l’exerci·
ci 2010.

Pel que fa a les transferències de capital, durant l’exer·
cici 2011 l’Estat no ha reconegut ni transferit cap im·
port, incomplint el que estableix la disposició addicio·
nal tercera de l’Estatut d’autonomia. 

El sector públic administratiu ha de millorar els in·
ventaris adequant·los i actualitzant·los de forma que 
coincideixin amb els registres comptables.

La memòria que acompanya els comptes anuals hau·
ria d’incloure més informació i de més detall sobre els 
aspectes relacionats amb els comptes presentats, així 
com la informació de l’estat de realització dels pro·
jectes amb finançament afectat dels recursos i litigis 
pendents i de les operacions amb derivats financers i 
d’altres.

El compte de les entitats autònomes de caràcter ad·
ministratiu inclou els comptes i la documentació agre·
gada de vint·i·cinc entitats que el formen. La liquida·
ció del pressupost agregat presenta uns ingressos de 
907,88 milions d’euros i unes despeses reconegudes 
de 769,99. 

Els comptes de les entitats autònomes de caràcter co·
mercial, industrial o financer, les entitats de dret pú·
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blic, les societats mercantils, els consorcis i les fun·
dacions els formen 211 entitats, 194 l’any anterior, el 
2010. No totes les entitats obligades a retre els comp·
tes a la sindicatura ho han fet, tan sols el 62 per cent 
ha retut els comptes, així mateix el rendiment tampoc 
es realitza de manera ordenada ni sistemàtica.

Les magnituds més significatives que es desprenen 
dels estats consolidats i agregats incloses al compte 
general de l’exercici són les següents. Respecte a la 
liquidació del pressupost consolidat, les obligacions 
reconegudes no financeres han passat d’un import el 
2010 de 29.408 milions a un import de 24.475 milions. 
Els drets financers liquidats, és a dir, els ingressos, 
van caure de 24.162 a 22.714. És a dir, així com les 
despeses es mantenen en un límit semblant, els ingres·
sos van caure molt per sobre. Això dóna –és un pro·
blema de sumes i restes– que la necessitat de financer 
o el dèficit ha passat de 5.246 milions a 6.761.

Com deia abans, el romanent de tresoreria negatiu, el 
consolidat, és de menys 5.768 milions; l’any anterior 
era de 4.797 milions. L’endeutament viu consolidat, o 
sigui és consolidat sumat, ha passat de 28.096 milions 
el 2010 a 35.543; una part molt important es refereix a 
la càrrega financera que s’ha anat suportant any a any 
en el pressupost.

Respecte al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, les dades presentades en la memòria 
del compte general de la Generalitat, d’aquest informe 
que estem presentant, parteixen del resultat no finan·
cer de les entitats que formen l’anomenat «perímetre 
administratiu» i s’hi afegeixen els ajustaments, com 
cada any, calculats per la Intervención General del 
Estado, l’IGAE, d’acord amb els criteris SEC 95. Els 
ajustaments definitius comunicats per l’IGAE han si·
tuat el dèficit del 2011 en 7.987 milions d’euros.

El gener del 2011 la Generalitat ha presentat un pla de 
reequilibri econòmic i financer ja que incomplia l’ob·
jectiu d’estabilitat de l’exercici 2009, l’anterior, però 
les seves mesures no han estat considerades idònies 
pel Consell de Política Fiscal i Financera, per la qual 
cosa l’objectiu del dèficit de l’exercici 2011 és el fixat 
pel Consell de Ministres del 16 de juny del 2010, en 
un 0,75 per cent. Les necessitats de finançament resul·
tants de l’exercici 2011 van suposar un 3,99 per cent 
del PIB català davant de l’objectiu del 0,75. En l’any 
anterior aquest 3,99 era un 4,22 per cent. El gener del 
2012 s’ha conegut l’incompliment de l’objectiu d’esta·
bilitat pressupostària de l’exercici 2010 i el Govern ha 
tornat a presentar el febrer del 2012 un nou pla de ree·
quilibri per al període 12·14, que ha aprovat el Consell 
de Política Fiscal i Financera el maig del 2012.

En la Memòria del Compte general del 2011 s’inclou 
el quadre d’endeutament viu i altres instruments finan·
cers a 31 de desembre del 2011. L’endeutament financer 
viu consolidat del perímetre de l’Administració de la 
Generalitat va ser per a l’exercici 2011 de 35.543 mili·
ons d’euros. El total, sumant en aquest endeutament les 
entitats SEC 95, s’eleva a 41.912 milions d’euros, sense 
comptar altres formes d’endeutament.

Vull concloure aquesta intervenció reiterant, com en 
altres ocasions, la necessitat de resoldre les observaci·

ons que any rere any els informes del compte general 
van assenyalant, tal com s’explica en el seu contingut; 
també és veritat que hem observat diverses millores 
respecte a l’any anterior, que es presenten en el capítol 
primer de l’informe.

Cal una revisió de la Llei vigent de finances públiques 
de Catalunya per adaptar diversos punts esmentats en 
l’informe, a la vegada que també cal revisar defici·
ències sobretot en la comptabilitat financera i tornar 
a insistir en la necessitat de poder disposar d’un sol 
compte consolidat de tot el sector públic correspo·
nent a la Generalitat, afegint·hi especialment les en·
titats del sector no administratiu. També cal disposar 
i presentar les memòries amb informació per part de 
tots els agents sobre costos, programes i resultats que 
permetin realitzar auditories operatives o d’anàlisi de 
gestió.

Hem pogut avançar, com he dit al començament, més 
de tres mesos l’aprovació de l’Informe del Compte ge·
neral del 2011 respecte als exercicis anteriors, amb 
millores en el format, com també he anunciat i es po·
den veure, i en el contingut, tot i tenir present que la 
sindicatura compta amb un 5 per cent menys de per·
sonal respecte als exercicis anteriors i amb un incre·
ment important d’informes a realitzar per mandat le·
gal o per resolució d’aquesta mateixa cambra. Malgrat 
les limitacions en els recursos disponibles, seguim tre·
ballant per escurçar encara més els terminis actuals 
d’aprovació i presentació dels informes.

Moltes gràcies. I a la seva disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor síndic major. A continuació, 
fixaran la seva posició els grups parlamentaris. I co·
mençarem pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu·
blicana de Catalunya, amb la il·lustre senyora Alba 
Vergés. (Pausa.) Tenen un temps màxim de quinze 
minuts; no cal que l’esgotin, si no volen.

Alba Vergés i Bosch

Sí; gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Avui m’agra·
daria, ara que estem aquí, en debat, al Ple del Parla·
ment, i que a més a més hi ha el president de la Ge·
neralitat i un munt de consellers, més enllà de fer un 
debat aquí, en aquesta cambra, explicar a la gent què 
estem fent aquí, què debatem avui i per què parlem 
dels comptes del 2011.

El títol de compte general no és gaire cridaner i po·
der no s’entén gaire per la gent normal del carrer, i 
tampoc sé si tindrem gaire seguidors a internet, però 
intento igualment poder explicar per què avui ens han 
vingut a explicar aquest compte general aquí, al Parla·
ment, a la casa de tots, de totes les ciutadanes i ciuta·
dans de Catalunya. 

I ja ho sabem, que estem al 2014, i que, per tant, hem 
dit que parlarem dels comptes del 2011, i es pot veure 
que hi ha un desfasament bastant gran. Tot i així, hem 
de ser justos, i amb paraules del síndic major, tam·
bé, que ha reconegut que s’està millorant, anem qua·
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tre mesos millor que quan vam veure els comptes del 
2010, s’està posant fila l’agulla i, per tant, esperem que 
això es vagi solucionant i cada vegada ens acostem 
més en l’aprovació dels comptes i la presentació aquí 
en el mínim temps possible.

Però, a part d’això, el fet és el fet; el que veiem avui 
aquí és veure què n’hem fet del pressupost que aquell 
2011 es va aprovar en aquest Parlament, en aquesta 
cambra, perquè quan parlem de pressupostos potser sí 
que la gent té una idea més clara de què parlem, perquè 
és un concepte que tothom té una mica assumit, sobre·
tot les entitats, o les empreses, o tots aquells ciutadans 
que en depèn la seva feina o que en depèn l’escola dels 
seus fills, que en depèn el centre d’atenció primària on 
van al metge de capçalera, al metge de família, i, per 
tant, és un concepte que entenem, que veiem molt més 
a les ràdios, que veiem molt més als diaris, a les televi·
sions i a altres mitjans de comunicació.

Doncs, el compte general no és res més que això; és 
veure què hem fet amb allò que havíem dit en un pres·
supost que faríem, què hem fet i quina foto ens ha que·
dat a final d’any, a 31 de desembre d’aquell any 2011, 
de les finances públiques de la Generalitat i de totes 
les entitats del sector públic català; quin deute teníem 
a 31 de desembre, com teníem la tresoreria, entre mol·
tes altres coses.

Tornem als pressupostos. I nosaltres hem de dir, des 
d’Esquerra, que quin desastre de pressupostos el 2011! 
I quin desastre el 2012! I quin desastre el 2014, aquests 
que hem aprovat també amb els vots d’Esquerra Repu·
blicana. I veiem, també, que hi ha tres anys de dife·
rència des del 2011 al 2014, i cap perspectiva de mi·
llora real.

I per què? I per què ho diem? I per què ho denunci·
em? Doncs, també hi ha moltes teories, i aquí tothom 
hi diu la seva. Hi ha els que diuen que a uns els agra·
da retallar, els agrada portar la bandera de l’austeritat 
més amunt que tothom, ser l’alumne més avantatjat, 
etcètera. 

Els altres que diuen que és un tema de l’herència rebu·
da, del dèficit fiscal, que mentre aquell 2011 també es 
pactaven uns pressupostos amb un altre grup, que és el 
Partit Popular, on es pactava la reforma de l’impost de 
successions que anava en contra també de l’augment 
d’aquells ingressos que necessitàvem també el 2011, 
com els necessitem el 2014. 

Uns altres que un govern ha de governar amb el que 
té. I es queden tan amples. Doncs, això ho utilitzaré 
quan ens diguin segons què en altres intervencions.

Uns altres que la garantia de tot és Espanya, que Espa·
nya és la garantia de tot. 

Uns altres que volen saber d’on venim, on estem i qui 
s’ha aprofitat durant els últims anys de tot el sector pú·
blic català, que hi tenen tot el dret i que nosaltres tam·
bé compartim. 

Un costat denunciem que la majoria, la majoria de ciu·
tadans, estem pagant els plats trencats, els més vulne·
rables sobretot, i també les classes mitjanes, els plats 
trencats no només de la crisi sinó de l’organització del 

nostre Estat. Un sector que ens diu que no ens desen·
ganxarem mai del Estado o que estarem millor units.

I nosaltres, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
diem que tenim un problema, que tenim un problema 
i que el problema és gros, i que el problema no és no·
més del Parlament a l’hora d’aprovar els pressupostos, 
que costen molt de fer; no és només del Govern a l’ho·
ra d’executar aquests pressupostos, i els consellers ai·
xò segur que ho poden corroborar; és difícil executar 
uns pressupostos que estan encotillats i limitats. I, en 
definitiva, el problema el tenim tots, el tenim tots els 
ciutadans, el té tota la societat.

Doncs, mirem d’explicar·ho, d’explicar·ho a tothom de 
la manera més clara possible, perquè hem de fer en·
tendre això que estem fent aquí avui, aquest debat, a 
la gent, que, en definitiva, és a qui ens devem i a qui 
servim. I, a més a més, ens atrevim, des d’Esquerra, a 
proposar una solució al problema, sense manies i amb 
tot el convenciment.

El problema és principalment que no tenim eines, no 
tenim eines adients per reconduir aquesta situació de·
sastrosa que estem patint com a societat. Si estem tots 
d’acord que l’atur és el principal problema que té la 
nostra societat ara, doncs, la legislació laboral, per 
exemple, és competència estatal: no tenim res a dir en 
convenis col·lectius, ni en acomiadaments, ni ERO, ni 
sobre els autònoms, que són el 54 per cent dels treba·
lladors empresaris d’aquest país; no tenim res a dir so·
bre el subsidi d’atur, ni la formació, només en aquelles 
coses que ens diuen: «D’acord; doncs, d’aquesta for·
mació, us n’ocupen vosaltres des de la vostra comuni·
tat autònoma.» 

El segon problema, les finances públiques. Què estem 
veient en aquest desastre de pressupostos? Doncs, so·
bre la majoria d’impostos, els més importants –impost 
de societats, IRPF, IVA–, no tenim res a pelar·hi, no 
tenim res a pelar·hi com a parlament. Per tant, tenim 
la majoria dels ingressos condicionats; condicionats i 
a més a més recaptats directament per l’agència espa·
nyola.

Per altra banda, tenim polítiques..., polítiques en con·
tra, polítiques en contra dels ciutadans, de la societat 
catalana i de les institucions catalanes. Si volem aju·
dar a millorar l’ocupació, ajudant també les empreses, 
que al seu temps necessiten crèdit, crèdit per poder 
funcionar i crear de nou ocupació, doncs, no podem 
definir polítiques actives, ni sobre els bancs i les cai·
xes, perquè facin fluir aquest crèdit. I ens diuen que 
ja ho han fet ells, que rescaten bancs perquè flueixi 
crèdit a les empreses productives que ho necessiten. 
Ah, sí? I s’ha vist, això? Ha passat? És que nosaltres al·
lucinem, eh?, perquè s’han deixat anar un munt de mi·
lions de recursos públics dels impostos dels ciutadans 
per, en teoria, ajudar les empreses que tinguin crèdit i 
creïn ocupació, i res –res–, res de res. Milions de re·
cursos públics.

I això només són alguns exemples de les polítiques 
que no podem fer des d’aquest Parlament. La nostra 
opció la vam escriure a la proposta de resolució que 
passa avui a aprovació. Hi ha un punt, un punt de de·
núncia, de denúncia de finançament injust de Catalu·



Sèrie P - Núm. 50 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de febrer de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 27.2  17

nya. És un finançament injust, perquè no ens permet 
fer front a les competències que tenim transferides de 
l’Estat i que, a més a més, són competències que les 
hem d’afrontar des d’aquest Parlament i que són les 
més importants per a la vida quotidiana de la gent. 
Són educació, són salut, són serveis socials i són, tam·
bé, cultura; quatre potes de l’estat del benestar. En 
tenim les competències, no en tenim el finançament 
adequat. Tampoc tenim el finançament adequat de les 
competències específiques: la de seguretat ciutadana, 
la de justícia. Per tant, denúncia d’aquest mal finança·
ment de Catalunya, sistèmic.

I el segon punt: posar el futur a les vostres mans, a les 
mans dels ciutadans, de cadascun de nosaltres. Perquè 
és cert que els ciutadans han perdut confiança en la po·
lítica. Però com a mínim des d’Esquerra Republica·
na continuem confiant en les persones, en la gent, en 
aquesta societat. Tenim la confiança, i, per tant, creiem 
que el millor és posar el futur a les seves mans. Han 
de decidir lliurement el nostre futur i les nostres polí·
tiques, però totes les polítiques, no les que es decidei·
xin a Madrid que podrem fer des d’aquí, sinó totes les 
polítiques. No volem tenir només responsabilitat de la 
despesa i inversió en educació, en salut i en benestar, 
sense tenir la responsabilitat també d’aquests ingres·
sos, d’aquesta fiscalitat per poder sostenir aquest estat 
de benestar que la societat catalana diu que volem; ho 
diu i ens ho reclama. I diu que volem que l’organitzem 
nosaltres. Hem de decidir nosaltres des d’aquí l’orga·
nització política que volem, l’organització social, l’or·
ganització territorial que necessitem per fer front a les 
dificultats del moment i als reptes del futur.

Si fóssim independents –com serem, n’estem conven·
çuts–..., un endeutament del 20 per cent del nostre 
PIB, inclús més, no el considerem un problema; po·
dríem dir, fins i tot, que tenim les finances sanejades. 
Però no ser·ho vol dir sumar·ho a l’espoli fiscal, que és 
crònic –que és crònic–, que és una estafa i una càrre·
ga feixuga que pateixen els nostres ciutadans. És cert 
que tenim menys ingressos, és cert que tenim una crisi 
mundial, econòmica, financera i social; el dèficit fis·
cal de l’Estat vers nosaltres és crònic, i la crisi, a més 
a més, l’estan pagant els més desafavorits i les classes 
mitjanes. No l’estan pagant ni tan sols aquells que en 
són majoritàriament responsables i que l’han causat.

Per tant, això és, una mica, el que ens han vingut a 
explicar avui aquí, i hem de dir que la persona que ha 
vingut a explicar·ho, aquest compte general, és el sín·
dic major, al qual donem les gràcies des d’Esquerra 
Republicana per la feina feta, a ell i tot l’equip tècnic.

Dir a tots els ciutadans que aquest informe del comp·
te general és públic i que està penjat a la web de la 
sindicatura, que val la pena que potser ens el mirem 
i que preguntem: «Escolta, aquest quadre, què vol 
dir?», ho preguntem a gent que poder en sap, i que 
ens mirem els altres informes també que fa la sin·
dicatura. Perquè en el fons no deixa de ser una col·
laboració a la transparència i el retiment de comp·
tes. I hem d’aprofitar aquesta eina que tenim, que al 
nostre parer ens hem quedat curts, perquè voldríem 
que, a part de fer informes i escriure unes conclusi·

ons, unes observacions i recomanacions, doncs, tam·
bé tinguéssim la possibilitat d’anar molt més enllà.

M’explico. Estem veient a la Comissió de la Sindica·
tura de Comptes informes i informes, i en la majoria 
dels casos sempre surten les mateixes recomanacions. 
I nosaltres anem aprovant propostes que diuen: «Ins·
tem el Govern a seguir les recomanacions que escriu 
la sindicatura en aquest informe.» Doncs bé, això és 
lògic i això està molt bé, però no acabem de soluci·
onar totes aquestes recomanacions que la sindicatura 
ens dóna i que hauríem d’aprofitar.

També ha passat amb aquest compte general: de les 
trenta·cinc observacions i recomanacions, només sis 
són noves. I aquestes noves no tenen «desperdici».

La 22 diu que no havíem posat en marxa el sistema 
d’informació trimestral per seguir el compliment de la 
Llei de morositat. Si és que tant és!, si és que tothom 
sap que no la podem complir!, si és que només ho hem 
de preguntar a les empreses proveïdores de serveis de 
la Generalitat de Catalunya o el sector públic!

També diu que ens hem passat en el límit d’endeuta·
ment amb 774 milions d’euros. Que fort! –que fort! 
Vull dir, l’objectiu de dèficit ens el fixa un consell de 
ministres, com bé ha explicat el síndic major, i ens 
hem passat. Home, és que no m’estranya, és que no 
podem assumir totes les despeses que tenim compro·
meses amb un finançament així. I els ingressos estan 
condicionats.

Després, que, com que ens vam passar del dèficit pres·
supostari, necessitem l’autorització de l’Estat per fer 
de tot. I per què? Si això ajudés per a alguna cosa... Pe·
rò és que no ajuda en re.

Després, la llei diu que no ens podem passar del 25 
per cent dels ingressos corrents a l’hora de tenir com·
promesos els préstecs. També ens hem passat.

I l’última és la millor: que el Ministerio de Fomento 
no ha transferit ni l’import que tocava de les concessi·
ons de peatges del 2010, ni tampoc ha transferit ni re·
conegut cap import de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut. Aprovat en aquest Parlament, referendat 
pel poble de Catalunya, i se’l passen «pel forro». I ai·
xò és la manera..., és aquest Govern espanyol que te·
nim, que és el nostre aliat. És el nostre aliat, el nostre 
millor amic. «Hosti», quina manera...! El tens quan el 
necessites. Quin gran amic! I és que quan penso en 
els discursos que feu des del Partit Popular aquí a Ca·
talunya, que ens presenteu el Govern espanyol, a part 
de salvador de la pàtria espanyola, salvadors de Cata·
lunya, doncs..., quina forma més curiosa de salvar al·
gú, «apretant» els dits mentre l’estàs escanyant. Quina 
vergonya escoltar què dieu mentre es constata què feu. 
Quina vergonya.

I em sento amb l’obligació d’explicar també a tots els 
ciutadans que a l’Estat espanyol no li interessa que 
vingui avui el senyor síndic major a explicar aquests 
comptes aquí al Parlament, ni li interessa que vingui 
a explicar res de res, que diu que ja ho faran ells, que 
això és una duplicitat. Doncs, perquè quedi clar: no vo·
lem que ho facin ells. Ni això, ni el seu Defensor del 
Pueblo, ni el seu servei meteorològic. Volem el nostre, i 
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hi tenim tot el dret. Què s’han pensat? –què s’han pen·
sat? Realment, el que els fa por és que parlem clar i que 
siguem francs. Perquè venir a explicar les coses aquí, 
davant dels ciutadans, ha de ser una cosa ben normal. 
I potser el que no volen és que sapiguem la història del 
pastís i com ens el volen fer repartir i fer construir –que 
no tinc temps, evidentment, d’explicar·ho.

No perpetuarem això que vol Espanya. Hem lluitat 
tres·cents anys, hem resistit tres·cents anys, estem 
trenta anys aquí mirant i sabent que ni en democràcia 
ens tracten amb respecte i justícia, ni als ciutadans ni 
a les institucions catalanes. Per tant, ara és el moment, 
donarem resposta clara i contundent... Tenim l’opor·
tunitat de declarar·nos independents i de construir un 
nou país, més net. Fem·lo amb la majoria, fem·lo te·
nint en compte també les minories, assumint que són 
els vulnerables. Fem·lo amb drets, coresponsabilit·
zació, i fem·lo per a tothom. És a les nostres mans, i 
exercirem els nostres drets.

Gràcies.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·
lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Presidenta, consellera, consellers, diputades, diputats, 
síndic major, membres de la sindicatura, les liquidaci·
ons del Compte general de la Generalitat, des de l’any 
2008, han estat marcades pel canvi de cicle econòmic, 
per la greu crisi econòmica que ha provocat i provoca 
greus problemes a la nostra societat. Què els he de dir? 
Jo ja he fet diverses intervencions parlant del Compte 
general de la Generalitat, explicant la gestió dels go·
verns de l’any 2008, del 2009, del 2010... Avui em toca 
valorar també la del 2011. Per tant, podem analitzar, 
podem observar que des del 2008, ho torno a repetir, 
les liquidacions del compte general, el pressupost, es·
tan marcades per aquesta situació de cicle econòmic.

Dit això, depèn de com es fa el pressupost, depèn de 
com es fa la gestió pressupostària, es poden acabar 
provocant més problemes a l’economia, a les políti·
ques públiques, als serveis públics i als ciutadans, que, 
en definitiva són els receptors finals de les polítiques, 
també de les polítiques pressupostàries.

I és en aquest context que el Grup Parlamentari Soci·
alista emmarca el balanç sobre la liquidació dels pres·
supostos de l’any 2011, les prioritats que s’hi fixaven i 
la gestió d’aquestes.

Les derivades ja s’intuïen, donat el rumb marcat pel 
president Mas. Volia ser, l’any 2011, el primer de la 
classe, el primer de la classe a reduir dèficits, amb un 
enfocament equivocat des del nostre punt de vista. En·
focament equivocat no del president Mas –que tam·
bé–, enfocament equivocat marcat des de mitjans de 
l’any 2010 per la Unió Europea, que va optar per les 
polítiques d’austeritat extrema sense justícia social, 
des del meu punt de vista, retallades de la inversió i la 
despesa pública, sense prioritzar ni fixar criteris. Polí·

tica inversa a la marcada pels Estats Units i pel presi·
dent Obama, per exemple, que ha aplicat estímuls a la 
seva economia, estímuls fiscals, polítiques d’inversió, 
i que observat amb ulls del 2014 els permet sortir, o 
els permetrà sortir, els està permetent sortir més ràpi·
dament de la crisi que la Unió Europea.

Vostès, al mateix temps que en el passat recent, el Go·
vern, al mateix temps que reclamaven més i més inver·
sions, van criticar amb contundència que l’any 2010 el 
dèficit no financer de la Generalitat s’enfilés fins al 4,57 
per cent amb relació al PIB; és cert, molt per sobre dels 
objectius fixats per Europa i per l’Administració gene·
ral, l’Administració de l’Estat. Abans el portaveu que 
m’ha precedit en l’ús de la paraula feia una crítica al 
fet que el ministeri o el ministre de torn d’Economia i 
Hisenda de l’Estat espanyol fixava uns criteris de límits 
de dèficit. Bé..., jo crec que ho hem d’emmarcar: qui 
acaba fixant aquests límits és la Unió Europea.

Vostès atribuïen aquest augment del dèficit al des·
gavell o a l’augment desproporcionat de la despesa. 
Mirin, ni una cosa ni l’altra. Als primers símptomes 
que teníem a sobre una crisi econòmica de la qual en 
aquells moments en desconeixíem –tots– la profundi·
tat, el president Montilla va congelar la despesa; dit 
d’una altra manera, no la va fer créixer; tampoc la va 
disminuir, però no la va fer créixer. I les infraestruc·
tures territorials, de comunicacions, també les infra·
estructures socials, estan aquí, no són virtuals. De 
fet, des del nostre punt de vista, també gràcies a elles, 
aquesta tímida recuperació que comencem a observar, 
més ràpida a Catalunya que en el conjunt de l’Estat 
espanyol, com ahir el president de la Generalitat tam·
bé ens recordava, s’explica també per aquesta política 
duta en el passat recent i que els socialistes defensem 
com a positiva per al país.

Aquell increment del dèficit s’explicava i és atribuïble 
a una caiguda extraordinària dels ingressos, dels di·
rectes, però sobretot dels indirectes, dels quals nosal·
tres tenim competència exclusiva, impost de transmis·
sions patrimonials i actes jurídics documentats, que 
l’any 2011, que és el que ara començaré a analitzar, no 
s’ha recuperat.

Ara, però, mirin per on, l’any 2011 passa una altra 
cosa: una part dels impostos indirectes –bàsicament 
l’IVA– i els directes –l’impost de renda, l’IRPF– aug·
menten un 89,4 per cent i un 47,2 per cent respectiva·
ment, per l’efecte del nou model de finançament, 3.700 
milions d’euros. Deixin·me que obri un parèntesi: in·
suficient, des del nostre punt de vista, pel costat dels 
ingressos i del blindatge dels resultats. Tanco parèntesi. 
Per cert, durant aquest temps, o durant aquest any, hau·
rien d’haver pactat ja un nou model que, fins que arribi 
el moment de celebrar una consulta acordada, perme·
tés garantir millor la suficiència dels serveis públics. 

I ja aprofito per demanar a la presidenta que quan s’ha·
gi de votar la moció es votin per separat el punt 1.a i 
el punt 1.b. Nosaltres creiem que hi ha d’haver un nou 
model de finançament per a Catalunya; no entenem 
que en un debat d’aquestes característiques es vulgui 
tornar a parlar un cop més del tema de la consulta, que 
ja n’hem parlar sobradament en aquest hemicicle.



Sèrie P - Núm. 50 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de febrer de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 27.2  19

Tornant a la liquidació. I, malgrat això d’aquests aug·
ments que el nou model de finançament ens porta, el 
Govern només rebaixa el dèficit l’any 2011, aquest dè·
ficit tan criticat, que li van criticar tant al Govern d’es·
querres, mig punt. I, tot i que ja intuïm per on anaven 
les seves polítiques en la presentació del pressupost 
per part del conseller Mas·Colell i de les intervenci·
ons del president Mas, vostès només aconsegueixen 
abaixar el dèficit, ho torno a repetir, mig punt. 

Què ha passat el 2011? Han passat dues o tres coses 
més: que el deute de la Generalitat l’any 2011 creix, 
augmenta respecte a l’any 2010, un 4,3 per cent en re·
lació al PIB. I passa també una altra qüestió que jo 
crec que s’adopta per motius ideològics. És evident 
que tothom pot defensar, només faltaria, els seus prin·
cipis, i aplicar·ho en matèria pressupostària, però pas·
sa un tema, que no sé si és per motius ideològics o 
perquè l’any 2011 vostès tenien un pacte de ferro amb 
el Partit Popular, i malgrat estar en plena crisi eco·
nòmica, decideixen abaixar l’impost de successions, 
abaixar l’impost de successions per a aquelles perso·
nes que, pel nivell de les rendes que heretaven, coinci·
deix amb les de més capacitat econòmica, és a dir, les 
rendes més altes. Regal fiscal per als rics i comencen 
a imposar ja en el pressupost del 2011 sacrificis a la 
resta; sacrificis que després consoliden en els pressu·
postos de l’any 2014, aprovats per la nova majoria par·
lamentària de Convergència i Unió i Esquerra Repu·
blicana de Catalunya.

En aquells moments tampoc van voler escoltar les 
nostres propostes, formulades per la diputada Rocío 
Martínez·Sampere, amb què els proposava també una 
bateria de política d’augment d’ingressos. A través de 
què? A través d’explorar la via de la fiscalitat ambien·
tal. Ara recuperem l’impost de successions i, a més a 
més, tindrem fiscalitat ambiental. Perdonin que els ho 
digui: tres anys perduts. Més ingressos haurien apai·
vagat la profunditat i la injustícia d’algunes de les re·
tallades que aquest Govern ha tirat endavant. D’aquí a 
dues setmanes tindrem un ple monogràfic sobre la po·
bresa. Alguns dels problemes que tenim els hauríem 
pogut solucionar si el Govern hagués mantingut l’im·
post de successions i hagués abordat amb profunditat 
la fiscalitat ambiental. 

Jo sé que vostès tindran la temptació de seguir tra·
ient el suposat desgavell del Govern d’esquerres. Si 
això fos cert, que va haver·hi desgavell en la política 
pressupostària, les retallades –les retallades–, senyor 
Teixidó, no serien tan doloroses per al conjunt de ciu·
tadans, no haurien posat en perill l’estat del benestar. 
Amb l’argument que tant el president com el conse·
ller d’Economia han fet servir fins a la sacietat, que 
no hi ha alternativa, han retallat, han abaixat impos·
tos i han augmentat l’endeutament del país. Ah, i com 
que estem amb altres debats, no s’han preocupat de 
com millorar el model de finançament, que com to·
ta la cambra sap, va finir el 31 de desembre de l’any 
2013.

Al pressupost de la Generalitat, també els successius, 
no han posat l’accent en posar les bases d’una estra·
tègia de creixement i de reindustrialització sostenible 
també en termes ambientals, en què el sector públic 

pugui tenir o tingui un paper clau. Tampoc en el man·
teniment de l’educació, la salut i la innovació com a 
inversió de futur. 

Miri, no em remuntaré a l’any 2010, perquè les xifres 
encara podrien ser més demolidores, només faré la 
comparativa del 2011, que ja ens començaven a indi·
car per on anirien les seves polítiques, i que en la li·
quidació del pressupost observem que es consoliden 
amb el que ha passat l’any 2014, per sustentar aquesta 
posició que jo mantinc.

Miri, en política industrial, la disminució entre el 2011 
i el 2014 és d’un 49,43 per cent; en un sector estratègic 
que també va lligat a la nova política industrial, que és 
el sector energètic, vostès han disminuït les partides 
un 68,78 per cent, i en un dels primers sectors indus·
trials del país, que és la indústria agroalimentària de 
transformació, això encara és més escandalós: la com·
parativa entre l’any 2011 i el 2014 és d’un 81 per cent.

Si parlem de les partides que s’han de comparar res·
pecte al model social, les de salut, educació, protec·
ció social, perquè veig els consellers i les conselleres 
aquí, també retrocedim a dades que ens porten fins 
l’any 2004.

Dit d’una altra manera, aquesta política, que hauria de 
sustentar iniciar una nova recuperació del país en ter·
mes de manteniment de l’estat del benestar..., però no 
només en termes de manteniment de l’estat del benes·
tar sinó que l’educació i la salut, també, i la innovació 
són factors de creixement d’un país que es vol i es re·
clama modern, i resulta que vostès no els prioritzen, 
tal com els he indicat. I aquestes eren les polítiques 
que ja es marcaven l’any 2011. 

No s’ha reduït tampoc la pobresa, al contrari. Els sa·
crificis de la crisi no han estat compartits. Els han 
patit amb més cruesa les classes treballadores i les 
classes mitjanes del nostre país. Per tant, és lògica i 
compartida la indignació amb molts col·lectius i per·
sones que veuen i veiem amb preocupació les receptes 
del Govern que no aconsegueixen reduir la desocupa·
ció en termes de qualitat, i que assistim amb perplexi·
tat a com augmenta la desigualtat, gràcies també a la 
destrucció de serveis públics essencials; ho repeteixo, 
no només per mantenir l’estat del benestar, que també, 
sinó en termes de noves oportunitats de creixement 
econòmic per al país.

En definitiva, senyores diputades, senyors diputats, 
membres del Govern, la valoració de la liquidació del 
pressupost de l’any 2011, amb la perspectiva que ens 
dóna la mirada del pressupost del 2014, perquè no són 
debats que es puguin fer de forma aïllada, assenya·
la, des del nostre punt de vista, el fracàs de les polí·
tiques del Govern de Convergència i Unió i del presi·
dent Mas.

Moltes gràcies, presidenta, diputats i diputades.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular de 
Catalunya, té la paraula el diputat José Antonio Coto.
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José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyores i senyors diputats..., en 
primer lloc, donar les gràcies al síndic major, al senyor 
Jordi Amat, als síndics de la Sindicatura de Comptes 
i a la Sindicatura de Comptes, així com als auditors 
que han elaborat aquest Compte general de l’any 2011.

Senyors de Convergència i Unió i Esquerra Republi·
cana, en quin món viuen? En quin món viuen? Per·
què estem debatent el Compte general de la Genera·
litat de Catalunya per a l’exercici 2011 i resulta que 
vostès ens presenten, en el dictamen que es sotmet a 
votació, la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurament i democràticament el seu futur 
col·lectiu per mitjà d’una consulta per definir un nou 
marc polític. En quin món viuen, senyors d’Esquer·
ra Republicana i Convergència i Unió? Creuen que 
és normal que estiguem discutint el Compte general 
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2011, com es 
gasten els diners, com s’executa un pressupost, com 
es gestiona la política pressupostària, i vostès es de·
diquen a parlar del seu monotema separatista? Creuen 
que és normal?

Per cert, senyora Vergés, a vostè que tant critica el 
model de finançament –i que l’altre punt d’aquest dic·
tamen que vostès sotmeten a votació..., un és la con·
sulta i l’altre és el finançament injust–, li recordo que 
el finançament actual va ser aprovat i pactat pel senyor 
Puigcercós amb el senyor Zapatero, i el senyor Puig·
cercós afirmava que era el millor model de finança·
ment que podia tenir mai la història de Catalunya.

Senyores i senyors diputats, estem davant del comp·
te general del primer any de govern del senyor Artur 
Mas com a president de la Generalitat de Catalunya 
i de l’últim any de govern del senyor Zapatero i del 
senyor Rubalcaba, del Partit Socialista, en el Govern 
d’Espanya. El senyor Artur Mas l’any 2013 no va pre·
sentar pressupostos perquè afirmava que no compar·
tia l’objectiu de dèficit de l’1,58 per cent que, segons 
afirmava el senyor Artur Mas, li havia, entre cometes, 
«imposat» el Govern d’Espanya. Doncs, bé, el 2013 
no es presentaven uns pressupostos per l’objectiu de 
dèficit de l’1,58 per cent, però saben, senyores i se·
nyors diputats, quin era l’objectiu de dèficit que va im·
posar el Govern socialista al Govern de la Generalitat 
de Catalunya l’any 2011? Saben quin és aquest objec·
tiu de dèficit? Doncs, aquest objectiu de dèficit era del 
0,75 per cent del producte interior brut.

Dos anys després, amb un govern del Partit Popular, 
aquest objectiu de dèficit ha passat a ser de l’1,58 per 
cent del producte interior brut. Llavors vostès sí que 
presentaven pressupostos, no deien ni una sola parau·
la, dos anys després, quan això, quan aquest objectiu 
de dèficit, es més que multiplica per dos, vostès diuen 
que és injust i que per això no presenten uns pressu·
postos de la Generalitat de Catalunya.

Vostès, Convergència i Unió, el senyor Artur Mas, 
quan l’objectiu de dèficit era del 0,75 per cent del pro·
ducte interior brut, imposat pel Partit Socialista, vos·
tès, els seixanta·dos diputats de Convergència i Unió 
–ara en tenen cinquanta– no deien, com deia, una sola 
paraula d’aquest objectiu de dèficit, que era, ho torno 

a reiterar, del 0,75 per cent, molt allunyat de l’1,58 per 
cent que ha posat d’objectiu de dèficit el Govern d’Es·
panya per a l’any 2013.

Però diré més. Senyora Vergés, aquest objectiu de dè·
ficit del 0,75 per cent del producte interior brut per a la 
Generalitat de Catalunya de l’any 2011 va ser aprovat 
pel Consell de Ministres del 16 de juny de l’any 2010, 
en ple govern tripartit. Llavors què va dir Esquerra 
Republicana sobre aquest objectiu de dèficit? Perquè 
vostès eren decisius en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. I què van dir? Ni una sola paraula; vostès 
estaven absolutament callats, no fos que emprenyessin 
els seus socis del Partit Socialista amb què governa·
ven la Generalitat de Catalunya, i que també gover·
nava el Govern d’Espanya, el senyor Zapatero, amb el 
senyor Rubalcaba.

I vostès, el Govern del senyor Artur Mas, que tant cri·
ticava el dèficit públic que va deixar el tripartit, del 4,5 
del producte interior brut, resulta que van deixar un 
dèficit públic, després d’un any de govern, del 3,99 per 
cent del producte interior brut. Vostès van gastar, el 
Govern de Convergència i Unió, un 532 per cent més 
del que s’havien compromès a gastar. En el primer any 
de govern del senyor Artur Mas, vostès van demostrar 
–el senyor Artur Mas, i els seus consellers, i el senyor 
Mas·Colell– que tenen, que tenien i que tenen la mà 
foradada com la tenien el senyor Montilla, el senyor 
Saura i el senyor Carod·Rovira.

I per què va succeir això, senyores i senyors dipu·
tats? Per què va succeir que vostès es gastessin un 
532 per cent més del que s’havien compromès a gas·
tar? Doncs, perquè vostès van ser incapaços de com·
plir ni un sol punt, ni un sol apartat de l’acord pressu·
postari que vam signar el Partit Popular de Catalunya 
amb Convergència i Unió. Ni central de compres de 
la Generalitat de Catalunya, ni reducció d’un 35 per 
cent del sector públic empresarial de la Generalitat de 
Catalunya, ni utilització de medicaments genèrics en 
l’àmbit sanitari, ni elaboració d’una llei d’emprene·
dors, ni reforma dels serveis públics d’ocupació, ni eli·
minació de subvencions identitàries ni d’ambaixades, 
ni fixació d’un sostre de despesa previ a la presentació 
dels pressupostos, ni creació d’una oficina de control 
pressupostari, ni eliminació d’estructura com diputats, 
consellers i consells comarcals, vostès no van complir 
ni un sol punt de l’acord pressupostari que vam signar 
Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya. 
Vostès, Convergència i Unió, no tenen paraula. Jo es·
tava a les reunions on es van signar aquests acords, 
jo hi era. I recordo perfectament com Convergència i 
Unió deia que sí, deia que sí al que se li proposava i, 
sobretot, deia que sí que compliria el que se li propo·
sava.

Però el problema no és que vostès incomplissin els 
acords amb el Partit Popular de Catalunya, que pro·
bablement als del pinyol –al senyor Jordi Turull, al 
senyor Josep Rull, al senyor Oriol Pujol, al senyor 
Francesc Homs, al senyor Artur Mas, al senyor Llu·
ís Coromines–, potser a vostès els generava un gran 
plaer enganyar el Partit Popular, signar uns acords que 
des del moment 1 vostès sabien..., ni volien complir. 
El problema de debò no és que vostès enganyessin el 
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Partit Popular català, com van fer. El problema és que 
aquests incompliments van portar a un dèficit desbo·
cat l’any 2011, de 7.987 milions d’euros, gairebé un 4 
per cent del producte interior brut de l’economia cata·
lana; van portar que la Generalitat de Catalunya l’any 
2011 fos incapaç de finançar·se en els mercats i ha·
gués d’emetre bons a particulars; van portar que per 
primer cop a la història un govern de la Generalitat de 
Catalunya superés els 40.000 milions d’euros de deu·
te. Concretament, d’acord amb l’informe de la sindica·
tura es va situar, el deute de tot el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya l’any 2011, en els 41.912 mi·
lions d’euros, com ha dit el síndic major.

I, mirin, els ho haig de reconèixer, senyors de Conver·
gència i Unió, sí que van complir un punt de l’acord 
signat entre el Partit Popular de Catalunya i Conver·
gència i Unió; concretament, el que té a veure amb 
l’eliminació de l’impost de successions de pares a fills. 
Però haig de dir que els ha durat poc, aquest compli·
ment, perquè un any i mig després tornen a reintroduir 
l’impost de successions de pares a fills.

En el primer any de govern del senyor Artur Mas, 
l’any 2011, el deute financer es va incrementar en un 
32 per cent, d’acord amb el sistema de comptabilitat 
de la Unió Europea, l’anomenat SEC 95, amb un sec·
tor públic que dins dels pressupostos va passar de 194 
organismes l’any 2010 a 211 organismes l’any 2011, 
entre fundacions, consorcis, societats mercantils i en·
titats no administratives, la qual cosa va representar 
més d’un 7 per cent del producte interior brut destinat 
a organismes no administratius de la Generalitat de 
Catalunya, més de 14.000 milions d’euros.

Aquest fet, que les entitats del sector públic empre·
sarial de la Generalitat de Catalunya hagin passat de 
18 l’any 1980 a 211 l’any 2011, confirma que vostès, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència 
i Unió, van heretar l’any 1980 la regió més pròspera 
d’Espanya i l’han convertit en la burocràcia més ca·
ra d’Europa. Vostès han creat aquest macroentramat 
burocràtic hipertrofiat que fa avui que la Generalitat 
de Catalunya sigui la líder de tot Espanya en orga·
nismes públics, per tres motius.

Primer, perquè vostès no creuen en la societat catala·
na. Vostès creuen que les persones, que la societat ca·
talana no és capaç de fer determinades activitats per si 
sola, i per això creen centenars d’organismes públics, 
perquè siguin els polítics els que decideixin per la so·
cietat catalana, en lloc de les persones i la societat ca·
talana per si mateixa.

En segon lloc, vostès han creat aquest macroentra·
mat burocràtic d’empreses públiques i organismes 
públics per poder·se endeutar més i més. Com l’Ad·
ministració pública està excessivament endeutada, 
com ja no hi havia més fórmula d’endeutar més l’Ad·
ministració pública, van crear aquest macroentramat 
d’empreses públiques, fundacions, consorcis i enti·
tats, per poder endeutar·se encara més. Com a exem·
ple d’aquesta voluntat d’endeutament extrem, a més 
de l’entramat administratiu hi trobem l’anomenat 
«mètode alemany», els peatges a l’ombra, les con·
cessions o els drets de superfície.

I en tercer lloc, aquest megaentramat burocràtic els 
ha permès convertir la Generalitat de Catalunya en 
l’agència de col·locació dels afiliats i dirigents d’Es·
querra Republicana i Convergència i Unió, i en al·
gunes ocasions, quan han governat, també del PSC i 
d’Iniciativa Verds. A més... Perquè, clar, vostès, al cre·
ar fundacions, empreses públiques, organismes, enti·
tats que no formen part del dret administratiu, vostès 
poden fer col·locació a dit, sense necessitat ni d’oposi·
cions ni de concurs de mèrits, i, d’aquesta forma, col·
locar tots els seus afiliats i dirigents, a més de crear un 
gran clientelisme, que sens dubte té una gran influèn·
cia en cadascuna de les convocatòries electorals.

D’altra banda, senyores i senyors diputats, aquest 
compte general de l’any 2011 també demostra la 
manca de transparència del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, que, per no fer, ni tan sols és capaç de 
presentar els comptes consolidats on s’incorpori to·
ta l’activitat economicofinancera del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya. El que fa l’Administra·
ció General de l’Estat, el que fan tots els països de 
la Unió Europea, el que fan la majoria de comuni·
tats autònomes i regions d’Europa, com és presentar 
els comptes consolidats del sector públic, això que fa 
tothom, qui no ho fa? La Generalitat de Catalunya. 
Després algú s’estranya quan ningú vol prestar crèdit 
a la Generalitat de Catalunya i quan la Generalitat de 
Catalunya es veu obligada a demanar que el Govern 
d’Espanya li pagui les factures i les nòmines.

La mateixa Sindicatura de Comptes també alerta que 
vostès no especifiquen la incidència de les inversions a 
nivell comarcal. Vostès, Esquerra Republicana i Con·
vergència i Unió, molt exigir balances fiscals entre 
comunitats autònomes –la qual cosa el Partit Popular 
compartim, ho compartim, ho considerem positiu, i 
així ho farà el Govern d’Espanya, presentant·les–, pe·
rò, en canvi, vostès no volen que se sàpiga on el Go·
vern del senyor Artur Mas inverteix o deixa d’invertir, 
la qual cosa és una nova mostra de l’opacitat perma·
nent que practiquen Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya, molt pròpia de la falta de 
cultura democràtica que els caracteritza. O, per exem·
ple, que desplacin despeses contínuament, a cada 
exercici, d’un exercici envers un altre exercici. O que 
hi hagi deficiències reiterades en l’àmbit comptable en 
organismes de gran dimensió, com són el CatSalut, 
l’ICS o l’ICASS. 

Però el més greu, senyores i senyors diputats, és que, 
davant de les més de vint incidències que posa sobre 
la taula la Sindicatura de Comptes, vostès en el dicta·
men que han aprovat Esquerra Republicana i Conver·
gència i Unió tomben totes les propostes de resolució 
del Partit Popular català, les quals van ser defensades 
en comissió brillantment pel nostre diputat i portaveu 
en aquesta comissió, el diputat Rafael López. I vostès 
no solament tomben aquestes propostes sense cap ti·
pus de diàleg ni justificació, sinó que utilitzen, com 
deia al principi, el compte general de l’any 2011 per 
demanar un cop més que es porti a terme una consulta 
separatista i il·legal d’autodeterminació.

A vostès els és ben igual l’incompliment dels objectius 
de dèficit, a vostès els és ben igual que l’endeutament 
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de la Generalitat de Catalunya ja estigui per sobre dels 
57.000 milions d’euros, o les nombroses incidències en 
la comptabilització que posa sobre la taula la Sindicatura 
de Comptes, o la manca de transparència en la compta·
bilització del sector públic. Vostès avui, Esquerra Repu·
blicana i Convergència i Unió, demostren que els és ben 
igual el treball dels auditors de la Sindicatura de Comp·
tes, el treball dels síndics de la Sindicatura de Comptes, 
el treball del síndic major. Avui demostren que els és ben 
igual com funciona la Generalitat de Catalunya, mentre 
vostès puguin avançar en el seu procés separatista d’au·
todeterminació. I la mostra és el dictamen que vostès 
sotmeten a debat i votació en aquest Ple del Parlament. 
No és més que un nou trágala d’aquesta majoria absolu·
tista d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que 
vol impedir que no es pugui parlar en aquest Parlament 
d’una altra cosa que no sigui el procés separatista.

En el compte general, on es tracta com s’ha de liquidar 
un pressupost i com s’ha de comptabilitzar un exerci·
ci pressupostari, vostès es dediquen sorprenentment a 
parlar de separatisme. Un dictamen hauria d’incorpo·
rar les incidències explícitament en l’àmbit pressupos·
tari i en l’àmbit comptable que hagi portat a terme la 
Generalitat de Catalunya. Però vostès han decidit, en 
el debat sobre la liquidació dels comptes generals de 
l’any 2011, de fa tres anys, parlar del seu monotema: 
del debat separatista.

La política catalana, el Parlament de Catalunya, la 
Sindicatura de Comptes, no es mereixen que en el dic·
tamen de propostes d’un document on s’explica la li·
quidació i execució d’un pressupost vostès es dediquin 
a parlar de la seva consulta separatista. És una falta de 
respecte absolut a la Sindicatura de Comptes, com de·
ia, i als grups parlamentaris que volem parlar sobre la 
gestió pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Senyores i senyors diputats, a l’últim Ple del Parla·
ment el nostre grup parlamentari va presentar una llei 
d’emprenedors; a l’última comissió de la sindicatura 
vam presentar vint·i·quatre propostes amb relació a 
aquest compte general; fa sis mesos... 

La vicepresidenta primera

Senyor diputat, se li acaba el temps.

José Antonio Coto Roquet

...–ja acabo, senyora presidenta– el nostre grup parla·
mentari va presentar una llei de lluita contra la moro·
sitat. Però vostès, com en cap d’aquestes propostes i 
lleis no hi havia ni la paraula «consulta», ni la paraula 
«procés», ni la paraula «sobirania», ni la paraula «con·
flicte», ni la paraula «internacionalitzar», ni l’expressió 
«volem votar» o «espoli fiscal» o «Espanya ens roba», 
doncs, vostès van tombar sense cap contemplació to·
tes aquestes iniciatives de l’oposició. I, quan parlem del 
compte general, vostès només aproven les propostes se·
ves que portin incorporades paraules com l’expressió 
«finançament injust» –per cert, un finançament aprovat 
per Esquerra Republicana amb el senyor Zapatero– o 
la paraula «consulta independentista». Vostès, o es par·

la del seu monotema, o es parla del seu monoassumpte, 
o es parla del seu bucle separatista, o directament no 
ens deixen ni parlar en aquest Parlament.

Per això nosaltres seguirem treballant perquè en 
aquest Parlament es toqui a tocar de peus a terra...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat, ha excedit el seu temps amb escreix.

José Antonio Coto Roquet

...–ja acabo, senyora presidenta, acabo immediata·
ment–, perquè s’abandoni el món imaginari separatis·
ta en què ens tenen instal·lats i puguem, per un cop, 
parlar dels problemes que importen als catalans.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, té 
la paraula el diputat David Companyon.

David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Consellers, conselleres, dipu·
tats, diputades... Síndic major, síndiques i síndics 
i resta de personal que conforma la Sindicatura de 
Comptes, benvinguts al Parlament. Vull començar la 
meva intervenció expressant el rebuig d’Iniciativa i 
Esquerra Unida a la voluntat del Govern de l’Estat 
de suprimir la Sindicatura de Comptes, voluntat ex·
plicitada a l’informe de la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públicas, el conegut infor·
me Cora.

La sindicatura és un organisme que emana de l’Esta·
tut de Catalunya, però els seus orígens es remunten a 
finals del segle xiii; existeix, ni més ni menys, des de 
fa quasi set·cents anys. No tot va néixer amb la Cons·
titució de 1978. Aquest sembla un petit detall sense 
importància per a un govern que ara vol suprimir·la 
sota la mateixa excusa amb què s’han suprimit serveis 
i drets socials: reduir la despesa i garantir la unitat de 
mercat.

Ens imaginem com seria la fiscalització dels comptes 
de la Generalitat i del seu sector públic amb inspec·
tors desplaçant·se sis·cents quilòmetres des de la capi·
tal de l’Estat? O és que potser el que pretenen és con·
vertir la Sindicatura de Comptes en una delegació del 
Tribunal de Cuentas?

L’informe Cora és la punta de llança de la recentralit·
zació i l’anul·lació política de l’autogovern. Sotmetre·
s’hi implica reformar l’Estatut i derogar la Llei de la 
sindicatura. Volen que el Parlament de Catalunya le·
gisli per reformar l’Estatut i suprimir la Sindicatura 
de Comptes o el Síndic de Greuges. I aquesta contra·
reforma sí que la podrà votar el poble de Catalunya? 
Aquí sí que ens deixaran votar?

I com ho pretén fer l’Estat? Doncs, condicionant el fi·
nançament del Fons de liquiditat autonòmic al com·
pliment de l’informe Cora. I això, diputats i diputades, 
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només té un nom: xantatge contra la voluntat de l’au·
togovern. Si l’informe Cora és el diàleg que ofereix el 
Govern central, no és d’estranyar que la majoria soci·
al de catalanes i catalans que volen redecidir la seva 
relació amb l’Estat espanyol segueixi creixent, perquè 
són molts els que veuen la supervivència de Catalu·
nya com a nació cada cop més com una quimera sota 
un règim que cada cop té més de despòtic i menys de 
democràtic.

Des d’Iniciativa i des d’Esquerra Unida creiem que 
cal reforçar i potenciar la Sindicatura de Comptes, no 
només com el garant dels comptes de la Generalitat 
mitjançant la seva fiscalització; també hauria de ser 
un dels organismes clau en l’anàlisi de la gestió públi·
ca i garantir que aquesta es faci conforme a l’interès 
general. No és acceptable que els informes de la sin·
dicatura assenyalin greus irregularitats en la contra·
ctació pública, en la tramitació de subvencions, desvi·
acions dels costos de l’obra pública o la utilització de 
la figura de mitjà propi per fer contractacions direc·
tes en comptes de concursos públics, pràctiques que 
poden ser l’avantsala de la corrupció i de corrupteles, 
i després, diputats i diputades, no passi pràcticament 
res.

Bé, s’aproven resolucions que, com tantes altres, des·
prés molt poques vegades es compleixen, perquè sim·
plement no hi ha l’obligació de complir·les. Ho hem 
vist en la comissió d’investigació de la sanitat catala·
na, on els informes de la sindicatura han format part 
de la documentació estudiada. Es van fer informes du·
rant anys sense que tinguessin cap efecte, sense que 
rectifiquessin les males pràctiques habituals i que els 
seus responsables seguissin com si res amb el joc de 
les portes giratòries. I voldria aprofitar avui per felici·
tar l’Albano i la Marta Sibina que van ser vetats a l’es·
mentada comissió; són els editors de la revista Cafè 
amb Llet, i volia felicitar·los per l’absolució que l’Au·
diència de Barcelona ha fet sobre les denúncies de 
pràctiques corruptes a la sanitat catalana.

Diputats i diputades, els informes de la Sindicatu·
ra de Comptes haurien de vincular els comptes tam·
bé amb la gestió i els objectius a assolir. Els en posa·
ré un exemple. I em sap greu... (Pausa.) Ah, no!, està 
aquí. Aprofito que hi ha el conseller de Salut; pensava 
que havia marxat. Els en posaré un exemple, deia. El 
conveni signat pel CatSalut l’abril de l’any 2011 amb 
Capio i Hospital General de Catalunya per a l’atenció 
d’aguts al Vallès Occidental per un import de 17,5 mi·
lions d’euros, pregunto, afecta el fons de maniobra ne·
gatiu del Consorci Sanitari de Terrassa degut a la me·
nor activitat? Quins pacients que poden ser atesos a la 
sanitat pública al Parc Taulí de Sabadell i per contra 
es deriven cap a Capio per ordre del CatSalut..., por·
ta com a conseqüència el tancament de llits, reducció 
d’activitat i reducció de plantilla a l’Hospital de Saba·
dell? Respondre aquestes preguntes... (Veus de fons.) 
Conseller, li demano..., si després vol, pren el torn de 
rèplica. Entenc que m’hagi de dir alguna cosa, però 
després, en el torn de rèplica, si vol pot fer·ho. 

Respondre aquestes preguntes, li dic, conseller, sobre 
la gestió és cabdal, perquè, si no, hi ha el perill que els 
informes de la Sindicatura de Comptes siguin emprats 

per aquells que desprestigien el sector públic com a 
ineficient, quan en realitat el que ha passat és que s’es·
tan derivant recursos del sector públic cap al sector 
privat.

I quan analitzem la gestió del pressupost del CatSalut, 
sorgeix una pregunta. Es compleix l’article 4 de l’Es·
tatut de Catalunya, sobre els principis rectors dels po·
ders públics, que diu que haurien de ser els següents: 
promoure les condicions perquè la llibertat i la igual·
tat dels individus i dels grups siguin reals i efectives? 
Hi insisteixo, reals i efectives? I, conseller, això deu 
incloure les llistes d’espera, no? Reals i efectives per 
a tots els ciutadans. Està bé que la sindicatura sigui 
prudent, la seva naturalesa ho demana, però a la pru·
dència caldria afegir·hi valentia i restar·hi prevencions 
i alguns silencis.

Entrant en l’anàlisi del Compte general del 2011, l’in·
forme segueix mostrant una situació preocupant en·
vers el dèficit, que es va incrementar bàsicament per 
sis motius. Per l’efecte de la reducció de la pressió fis·
cal que beneficia les grans fortunes, com la supressió 
de l’impost de patrimoni o de successions, i a les grans 
empreses, com la baixada de l’impost de societats, que 
ha fet que la seva recaptació disminueixi notablement. 
Per la manca de polítiques contra el frau fiscal, que 
generen en gran mesura aquestes grans fortunes i les 
grans empreses: prop de 16.000 milions d’euros a Ca·
talunya; que, a més, s’aprofiten d’una política d’ins·
pecció fiscal deficient i d’un sistema judicial ineficient 
contra els defraudadors. Tercer, la crisi econòmica, 
que genera menys recaptació fiscal per la baixada de 
la demanda interna i el consum a causa de l’atur mas·
siu i la precarització dels salaris. Per les retallades en 
la despesa pública, que naturalment contrauen l’eco·
nomia. Per un sistema de finançament injust amb els 
catalans i catalanes. I per la deslleialtat de l’Estat en 
no complir els compromisos que emanaven de les dis·
posicions addicionals de l’Estatut.

Avui tornarem a sentir que el tripartit va incrementar 
el deute, el dèficit. Naturalment, ho faran obviant que 
Catalunya va augmentar la seva població en un 20 per 
cent, i per tant la demanda de serveis públics, que es 
van incrementar les ajudes a les famílies, implementar 
programes socials, d’acollida; contractant milers de 
mestres, mossos, bombers; construint milers d’habi·
tatges socials; rehabilitant barris oblidats durant anys 
i panys; que es van fer escoles, hospitals, jutjats, co·
missaries, carreteres, desdoblant eixos viaris.

Hi havia un govern que intentava construir la Cata·
lunya social. I, naturalment, podem discutir si va ser 
encertat continuar amb la política de creixement ex·
pansiu; si no s’haurien d’haver posat en qüestió infra·
estructures heretades, com la línia 9. Es podran dir 
moltes coses, i naturalment algunes amb raó.

Però la promesa del Govern dels millors era reduir el 
dèficit. Ho van fer? Després d’una destralada històri·
ca dels serveis públics, de tancar escoles i suprimir la 
sisena hora a les escoles públiques, de tancar plantes 
d’hospitals públics per ampliar concerts amb els pri·
vats, de tancar les urgències i molts CAP, com el de la 
Guineueta, que protesta cada dia que tenim plenari a 
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les portes del Parlament, d’aturar la construcció d’es·
coles, de parcs de bombers, etcètera, van reduir el dè·
ficit? No. L’han augmentat. Senyor Turull, l’han aug·
mentat. Segons el compte general, el deute del 2011 
va créixer més i a una velocitat més gran que amb els 
governs d’esquerres. L’endeutament de la Generalitat 
durant el 2011 ha estat de poc més de 35.500 milions 
d’euros, 7.500 milions més, un 26,51 més que el 2011.

I també han augmentat el dèficit, en 1.500 milions, fins 
arribar als 6.700 milions d’euros. Fem comptes. (Veus 
de fons.) Senyor Turull, tranquil. Fem comptes. Durant 
set anys dels governs d’esquerres, el deute de la Gene·
ralitat va créixer a raó de 328 milions d’euros de mit·
jana mensual. Amb el Govern dels millors, en tan sols 
un any, el deute de la Generalitat ha crescut 510 mili·
ons d’euros de mitjana mensual, una vegada i mitja més. 
Són els comptes que estem veient avui. 

Per a Iniciativa · Esquerra Unida el dret a decidir no 
pot ser una arma de distracció massiva; no volem ni 
podem perdre la memòria. El pressupost del 2011 va 
ser el primer dels pressupostos del Govern d’Artur 
Mas, pressupostos, cal recordar·ho, aprovats amb el 
vistiplau del Partit Popular, com reflecteixen les he·
meroteques. Els recordo alguns titulars: «Convergèn·
cia i Unió i el Partit Popular han arribat a un acord 
per aprovar els pressupostos de la Generalitat.» Un 
altre, la presidenta del Partit Popular català, Alícia 
Sánchez·Camacho, a El matí de Catalunya Ràdio: 
«L’acord dels pressupostos ja està signat.» Un altre: 
«La líder del Partit Popular assegura que el pacte 
pressupostari no té res a veure amb l’accés dels po·
pulars a l’alcaldia de Badalona i Castelldefels, i ha 
anunciat que l’acord que han tancat amb Convergèn·
cia i Unió posa les bases per a un pacte en l’àmbit sa·
nitari de cara a l’any que ve i la reducció de la despe·
sa farmacèutica.» 

Els dos partits de dretes de Catalunya es van posar rà·
pidament d’acord a aprovar uns pressupostos més le·
sius per a la ciutadania del nostre país –bé, disculpin; 
hi ha qui ho va aplaudir–, com una oportunitat de fer 
negoci amb els serveis públics i va imposar, amb el 
canvi de govern, la seva agenda neoliberal i privatitza·
dora. Mirin, si no, què deia aleshores Foment del Tre·
ball: «La política pressupostària ha de centrar·se en la 
reducció de dèficit a tots els nivells de l’Administració, 
centrant prioritàriament aquest esforç en la reducció 
de la despesa pública corrent i no en l’increment dels 
ingressos públics.» 

I no puc deixar d’estar·me de dir que els pressupos·
tos que avui analitzem compten amb la major de les 
iniquitats feta per un govern un dia d’estiu: milers de 
ciutadans van deixar de percebre el PIRMI i van ser 
considerats possibles defraudadors. El seu presump·
te delicte, ser pobres. El Govern dels millors va mos·
trar el seu pitjor rostre, el de la insensibilitat social. 
Això sí, els 30 milions d’euros per a les escoles d’elit 
que segreguen per sexes segueixen sent intocables –el 
2011, el 2012, el 2013, el 2014–, mentre milers de per·
ceptors de la PIRMI (remor de veus) –sí, senyors i se·
nyores diputades–, mentre milers de perceptors de la 
PIRMI segueixen sense cobrar.

El compte general que avui aprovem és el d’un go·
vern fort amb els febles i feble amb els forts, el del 
Govern de les desigualtats. Naturalment, sempre han 
intentat fer veure que no hi havia més alternativa a les 
retallades; Rajoy va dir el mateix al cap de pocs me·
sos. Però vostès mateixos s’han desmentit amb l’ela·
boració del pressupost del 2014. Sí que hi havia al·
ternatives: ara han recuperat successions, han aprovat 
l’impost als dipòsits bancaris. Si haguessin fet això 
el 2011, com va proposar Iniciativa i Esquerra Uni·
da, moltes de les retallades, del patiment social i dels 
acomiadaments no haurien existit. Si ho haguessin fet 
llavors, s’haurien ingressat 1.200 milions d’euros el 
2011, el 2012, el 2013, el 2014. Si s’hagués aconseguit 
recaptar només el 10 per cent del frau fiscal, s’hauri·
en recaptat 1.600 milions d’euros. Però, clar, estaven 
ocupats potser pactant la reforma laboral o la Llei 
d’estabilitat pressupostària. 

Tots sabem que, si no s’ingressa més del que es gas·
ta, es genera dèficit, però per què ingressem menys? 
I aquest és el principal problema, la manca d’equitat 
fiscal. Els ingressos públics d’abans de la crisi signifi·
caven el 41 per cent del PIB, i han caigut el 2011 fins 
al 35 per cent. Per què tanta diferència amb la resta 
d’economies d’Europa, on l’any 2011 es seguia man·
tenint la mateixa pressió fiscal que el 2007, el 45 per 
cent del PIB? Com s’explica aquesta diferència de deu 
punts?

L’Agència Tributària xifrava per al període 2008·2011 
que del 100 per cent de la caiguda d’ingressos el 61 
per cent era degut a la baixada de la pressió fiscal i 
només el 39 per cent a la caiguda per l’activitat eco·
nòmica. Si la pressió fiscal s’hagués mantingut en la 
mitjana similar a l’eurozona, això significaria, inclús 
mantenint l’injust sistema de finançament que tenim, 
uns ingressos de més de 7.000 milions d’euros per a 
la Generalitat. Llàstima que això els economistes de 
capçalera del Govern no ens ho expliquen mai. Deu 
ser per això que economistes com Vicenç Navarro no 
van mai a TV3. 

Tenim dèficit perquè les lleis que vostès han aprovat 
–Partit Socialista, Partit Popular i Convergència– per·
meten a les grans fortunes no pagar els seus impostos, 
i és perquè es permet que siguin socialment insolida·
ris, situació que es mantindrà, siguem independents o 
no, si no es planteja un canvi profund en les estructu·
res fiscals. Perquè no es tracta només de dir quina part 
del pastís ens tocaria. El que ha passat és que el pastís 
és molt més petit. Per això trobem a faltar en la reso·
lució que es presenta una anàlisi dels ingressos de la 
Generalitat. 

Els deia que la situació es mantindrà, siguem indepen·
dents o no, si no es planteja un canvi profund en les 
estructures fiscals i en el model productiu, que està 
basat en l’especulació i en lleis fetes a mesura dels oli·
gopolis i les empreses del BOE. En necessitem un ba·
sat en el bé comú i en el patrimoni col·lectiu.

El 2011 estàvem a l’edat fosca de la macroeconomia, 
com deia Krugman. L’austeritat neolliberal, la priva·
tització del patrimoni públic ens porta a una econo·
mia sense esperança. Aquest és el mirall dels comp·
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tes del 2011, que van abocar a la desesperança molta 
gent, la més feble, la més vulnerable i la més neces·
sitada d’equitat. Però no ens resignem: cada cop més 
gent creu que hi ha alternatives i que s’organitza per 
aconseguir·les.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta·
dans, té la paraula el diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, 
miembros del Gobierno, síndic major y miembros de 
la sindicatura, en primer lugar, agradecer, como siem·
pre, la elaboración del informe y su presentación, y en 
este caso añadir además al agradecimiento el esfuer·
zo por ir reduciendo el retraso en las presentaciones 
de los informes. El último lo hablamos, se discutió en 
esta cámara en julio de 2013; estamos en febrero de 
2014 discutiendo el del año siguiente; por lo tanto he·
mos podido, se ha podido reducir ese retraso. Retraso 
que desde nuestro punto de vista es importante y le 
quita cierta eficacia a estos informes, que para noso·
tros tienen una gran importancia. Es muy importante 
y el foco político y mediático se pone siempre en la 
ley presupuestaria, en qué quiere hacer el Gobierno, el 
Gobierno de turno y la mayoría parlamentaria de tur·
no, con el dinero que tiene. Pero al menos tan impor·
tante como eso es poder estudiar al detalle realmente 
qué se ha hecho; no qué se quería hacer, sino qué se 
ha hecho con ese dinero, dónde ha ido a parar, qué 
desviaciones ha habido. Y por lo tanto consideramos 
de gran importancia estos informes y creemos que se·
ría importante que se pudiera seguir reduciendo ese 
tiempo de espera para que el ejercicio que se pase a 
discutir no fuera el de tres años antes. En este sentido, 
como digo, reitero el agradecimiento.

Pasando al contenido del informe, vemos, igual que en 
el del 2010, en este del 2011 una serie de recomenda·
ciones y observaciones por deficiencias, malas praxis 
observadas en la realización de estas cuentas del 2011 
o bien malas praxis formales o malas prácticas de fon·
do. Hay un total de treinta y cinco observaciones y 
recomendaciones, y la verdad es que, como ya se ha 
comentado anteriormente, por desgracia, muchas de 
ellas muy parecidas o iguales a las que se venían in·
cluyendo en los informes de ejercicios anteriores: defi·
ciencias en cuanto al ámbito de las cuentas consolida·
das o en cuanto a los procedimientos de consolidación 
contable; deficiencias en cuanto a los documentos que 
se integran en esta misma consolidación; métodos de 
financiación de inversiones que pretenden diferir gas·
tos a ejercicios posteriores –esta es una mala praxis de 
la que luego hablaremos y veremos en cuánto se cuan·
tifica. También hay recomendaciones sobre la liquida·
ción del presupuesto, recomendaciones sobre determi·
nadas técnicas contables.

En total, como he dicho anteriormente, treinta y cin·
co observaciones y recomendaciones, de las cuales, 

algu nas de ellas, repasando los informes anterio·
res, al gunas, provienen y se vienen repitiendo desde 
el ejercicio 2004; algunas son de 2004 y otras son de 
2005. Algunas de ellas sí que tienen que ver con al·
guna modificación legal quizá más complicada, pero 
muchas de ellas parece que no sería tan difícil el po·
der aplicarlas. Creo que también un respeto hacia la 
institución de la Sindicatura de Cuentas, que aquí se 
ha valorado, sería el atender sus recomendaciones y 
sus observaciones. Quizás esa sería la mayor muestra 
de respeto a la institución. 

También, como ha dicho el síndico, en el informe se 
indican las mejoras que sí que se han incorporado; en·
frente de las treinta y cinco observaciones y recomen·
daciones de irregularidades o propuestas de mejora 
que aparecen en el informe, tenemos cuatro puntos de 
mejoras que sí que se han realizado del 2010 al 2011. 
Cuatro mejoras realizadas, cuarenta y cinco observa·
ciones y recomendaciones.

Pasando ya a lo que son los números, el contenido 
del informe, efectivamente, este informe se refiere al 
2011. El anterior informe que se discutió, en el mes 
de junio, era del último ejercicio del tripartito, aquel 
nefasto tripartito, aquel nefasto ejercicio, dentro de los 
del tripartito, en el que se había llegado a un déficit del 
4,5 por ciento –hablando en euros, 8.350 millones de 
euros– y en el que el tripartito había dejado una he·
rencia, largamente utilizada por el Gobierno de la Ge·
neralitat posterior para justificar sus políticas, de una 
deuda de 43.000 millones de euros.

Bien, en el 2011 se produce el cambio y pasamos del 
nefasto tripartito al Gobierno de los mejores. Llega a 
la Generalitat un gobierno de buenos gestores que van 
a sacar la economía catalana de la crisis, que van a ge·
nerar confianza. Algunos recordamos los discursos de 
la época. Pues, bien, según este informe de fiscaliza·
ción, el Gobierno de los mejores lo que hace es tener 
un déficit de un 4 por ciento, un 3,99, sobre un défi·
cit máximo que se podía permitir, según la normati·
va, del 0,75, o del 1,3 en el mejor de los casos, pero 
formalmente del 0,75. Recuerdo que aquí, cuando se 
vio el informe del 2010, se criticó largamente cómo el 
tripartito había tenido una desviación presupuestaria 
de un 77 por ciento sobre el objetivo de déficit. Ya no 
sé qué tanto por ciento hay que aplicar para pasar del 
0,75 al 3,99 de desviación presupuestaria del Gobier·
no de los mejores.

¿Qué supone eso? Un déficit de 7987 millones de eu·
ros. ¿Qué pasó con la deuda de los catalanes? El tri·
partito, el nefasto tripartito, nos dejó una deuda de 
43.000 millones de euros, lo hablábamos aquí, que los 
catalanes tendríamos que pagar incluso en las siguien·
tes generaciones. El primer Gobierno de los mejores 
hace que esa deuda de 43.000 millones de euros pase 
a una deuda global de 50.000 millones de euros. 

Y ¿cómo se llega a esas cifras de déficit? Pues utili·
zando algunos métodos poco regulares que la sindica·
tura también pone de manifiesto y que en su día tam·
bién se echaron en cara al tripartito, como la inversión 
ejecutada y no imputada, utilizando determinados 
métodos de financiación o de pago, como el método 
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alemán u otro tipo de técnicas, como las concesio·
nes o el derecho de superficie, y también realizando 
gastos que, como no había partida presupuestaria su·
ficiente para incluirlos en el presente ejercicio, se pa·
saban a los siguientes ejercicios. Recuerdo las críticas 
que con razón se hacían al Gobierno tripartito por ha·
ber utilizado esas técnicas. Bien, el Gobierno de los 
mejores realizó inversiones ejecutadas en el 2011 y 
no imputadas al ejercicio por 1.425 millones de eu·
ros. Algo menos que el tripartito, es verdad. El último 
tripartito lo hizo por valor de 1.815. Ganamos algo, 
pero no mucho. Gasto realizado y no contabilizado en 
el ejercicio: 1.269 millones de euros. Todo eso, como 
digo, nos lleva a una deuda global de la Generalitat de 
50.000 millones de euros. 

La verdad es que viendo estos números alguno entien·
de algunas situaciones que se han producido con pos·
terioridad. El señor Mas, el president Mas, que ahora 
no está presente, llegó en el 2011 a la Generalitat co·
mo el buen gestor; aquel, como decía antes, que iba a 
sacar Cataluña de la crisis, que iba a generar confianza 
y que iba a hacer que la economía funcionara más. Era 
el personaje del buen gestor que iba a dar unos bue·
nos números y que iba a crear confianza en el tejido 
empresarial. Pero, claro, con estos números, pasando 
la deuda de la Generalitat de 43.000 a 50.000, el per·
sonaje se le cayó abajo. Tuvo que cambiar de persona·
je. Así entiende uno que el personaje del buen gestor 
tuviera que quedar a un lado, tuviera que meterse en 
el cajón y tuviéramos que pasar al personaje del me·
sías que interpretaba la voz del pueblo, el clamor po·
pular. Ese también se le está quedando atrás y también 
tendrá que cambiarlo. Ya veremos cuál es el siguiente 
cambio de personaje. Pero uno, en base a estos núme·
ros, entiende determinadas circunstancias graves que 
se están produciendo en Cataluña en los últimos años. 
Porque aquello del «Gobierno de los mejores» yo creo 
que es difícil que lo vuelvan a repetir, teniendo estos 
números encima de la mesa.

Hoy vamos a votar este informe, vamos a votar este 
informe de la sindicatura. Votaremos a favor del infor·
me, votaremos a favor de las recomendaciones, con la 
esperanza de que algún día alguien haga caso y apli·
que estas recomendaciones y observaciones. 

Pero en el dictamen que se presenta a votación hay 
algún punto que no vamos a votar a favor, es decir, 
que vamos a votar en contra. Es el punto 1, del que ya 
aprovecho para pedir votación separada. El punto 1 
contiene dos subpuntos. El primero habla del sistema 
de financiación «injusto» de la Generalitat. Bueno, lo 
que llevamos oyendo todos estos años y que ha sido 
aquí defendido con mucha vehemencia por la porta·
voz de Esquerra Republicana de Catalunya. El único 
defecto que vemos a esa defensa es que Esquerra Re·
publicana votó a favor de este sistema de financiación 
en el Parlamento. Entonces, la verdad es que podemos 
decir que el sistema de financiación es mejorable, sí. 
Lo podemos decir y es verdad, y hay que mejorarlo. 
Pero hablar de injusticia de un sistema que ustedes 
han votado a mí me parece poco serio. Seguro que 
hay otras interpretaciones. Pero a mí me parece po·
co serio.

Y luego hay un segundo punto, o subpunto en este 
punto 1, que habla –no sé por qué aquí, en esta dis·
cusión del informe de las cuentas de la Generalitat de 
2011– de «la necesidad de que el pueblo de Cataluña 
determine libremente y democráticamente su futuro 
colectivo mediante una consulta». Y con esta consul·
ta parece que se acabará con la situación de déficit, se 
acabará con los problemas presupuestarios y con los 
problemas económicos. Supongo que esa es la justifi·
cación de que eso esté aquí introducido.

Si uno lee la textualidad del punto, una de dos: o us·
tedes piensan que con la consulta, por sí misma, se 
van a acabar los problemas económicos –es una po·
sibilidad–, o ustedes ya saben el resultado de la con·
sulta. Es la segunda, porque yo..., me parece raro que 
una consulta, por sí misma, que es lo que pone en el 
punto b, arregle los problemas económicos de Cata·
luña.

Nosotros estamos seguros de que esos problemas eco·
nómicos no se arreglan con la consulta, no se arre·
glan ni mucho menos con la independencia, sino que 
se empeoran con todo este proceso de inestabilidad 
jurídica, inestabilidad económica, a la que todas es·
tas reivindicaciones someten a la sociedad catalana. 
Y por eso nosotros defendemos otra vía.

Decía también la portavoz de Esquerra Republica·
na de Catalunya que no tenemos nada que decir, que 
aquí en Cataluña no tenemos nada que decir porque 
todo nos lo dicen desde Madrid. Los que mantienen 
este discurso se olvidan de algo: los catalanes, todos 
los catalanes, elegimos a cuarenta y siete de los dipu·
tados que toman las decisiones en Madrid. Los elegi·
mos los catalanes. Otro problema es que de esos cua·
renta y siete de Esquerra haya solo tres. Pero, bueno, 
nosotros no tenemos ninguno. Pero no quitamos legi·
timidad al Parlamento de Cataluña por eso. Los cata·
lanes, claro que decidimos sobre todo lo que se decide 
en Madrid. Lo decidimos a través de nuestros repre·
sentantes que elegimos en Cataluña.

Y luego también hacer una referencia al Partido Po·
pular. El Partido Popular se ha sentido engañado en el 
2011. Y, seguramente, con razón, se sintió engañado. 
El único detalle que se me escapa es que, ¡jolín!, en el 
2012 volvieron a dar confianza al Gobierno de los me·
jores en su presupuesto. Y ese es el único detalle que 
quizás chirría un poco.

En consecuencia, y para concluir, no hay soluciones 
mágicas. Que nadie nos quiera vender humo, quiera 
vender humo a los ciudadanos catalanes. No hay solu·
ciones mágicas. Hay que poner esfuerzo, poner traba·
jo y, sobre todo, gestionar bien, cosa que no ha hecho 
el Gobierno de los mejores.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la posició del Grup Mixt, el di·
putat David Fernàndez.



Sèrie P - Núm. 50 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de febrer de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 27.2  27

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, vicepresidenta. Per posicionar la CUP. Donar 
les gràcies, primer, i saludar el síndic i el seu equip. 
Per posicionar la CUP · Alternativa d’Esquerres, tres 
blocs: memòria, deutecràcia i una referència on ens 
sentim molt identificats amb el vot particular del se·
nyor Jordi Pons. 

Memòria, com han fet també altres grups, de què 
passava el 2011, que van succeir moltes coses. Va ser 
l’any de les retallades de més llarg abast des del final 
de la dictadura franquista. També va ser un any d’in·
dignació a les places, de vagues generals; una cruïlla 
d’una triple indignació –em centraré en l’informe de 
la sindicatura–, que era la sobiranista –era el final 
de les consultes per la independència a Barcelona–, 
la indignació socioeconòmica i també la indignació 
democràtica. 

Aquell any, i no un altre, aquest país tenia 600.000 
aturats; avui en tenim 900.000. Tenia un índex de po·
bresa del 20 per cent; ara en tenim un del 30 per cent. 
Aquell any hi havia 51 execucions hipotecàries cada 
dia i 18 desnonaments diaris, i els ERO volaven ca·
da dia; cada 24 hores se’n signaven 4. Aquell any, i 
no un altre, l’índex de Gini, que mesura les desigual·
tats a la societat catalana, es fixava en el 0,294, és a 
dir que el 20 per cent més ric de la nostra societat 
ingressava el 37 per cent de la renda i que el 20 per 
cent més pobre tan sols accedia al 7,9. Hi havia un rè·
cord de població presa, 11.000 persones, que absolu·
tament es contradeia amb els índexs de delinqüència. 
El Banc d’Aliments multiplicava la seva feina fins 
a arribar a les 120.000 persones, per garantir·los la 
dieta alimentària bàsica. I també batíem rècords de 
sense sostre, amb 8.000 persones al carrer. Crisi, cri·
si i crisi.

També és veritat que aleshores els mercats manaven i 
es desbocaven, i imposaven amb neutra aparença les 
decisions tècnicament inevitables al seu programa po·
lític, el que s’ha conegut com la «doctrina de xoc». 

I, òbviament, érem un país, ho som encara, de profun·
des desigualtats, dèficits i forats negres. Frau endins 
i frau enfora. I des de l’opacitat, perquè encara no ho 
sabem. Portes enfora, es xifrava el desequilibri fiscal 
entre 16.000 milions d’euros o 22.000, segons dife·
rents estudis, i, portes endins, en absència d’altres da·
des dels inspectors d’hisenda, es xifrava el frau fiscal 
a Catalunya en 16.000 milions d’euros. 

També el directori alemany, aleshores Merkel i 
Sarkozy, imposaven el règim de la deutecràcia al cas·
tigat sud d’Europa. Com deia la ministra socialista 
Elena Salgado, la crisi la pagarà qui no l’ha provocat. 
I cal dir que des del principi de la crisi fins aquell 2011 
les grans empreses espanyoles que cotitzen a l’IBEX 
35 ja havien guanyat 230.000 milions d’euros en be·
neficis nets.

En la mateixa reflexió d’aquest primer punt de memò·
ria, què passava aquell 2011? Passava que el president 
de la Generalitat Valenciana estava imputat per cor·
rupció, i els tres presidents de les diputacions valen·
cianes del PP també. Passava que el president del Go·

vern de les Illes Balears estava imputat per corrupció, 
i que una cosa que es deia Bancaja, que s’havia inte·
grat a Bankia, va posar la fiança de 3 milions d’eu·
ros a Bankia de Rodrigo Rato perquè evités la presó. 
I a casa nostra, com és sabut, esclatava el cas Pretòria, 
que mixturava un sector de negocis històric, si ho vo·
leu: Prenafeta, Macià Alavedra..., amb l’alcalde soci·
alista i obrer de Santa Coloma, que viu al Turó Parc.

I, efectivament, arrencaven les retallades. Aleshores 
es justificaven amb fermesa ideològica. Sí, n’estava or·
gullós, el Govern, de retallar uns pressupostos, com 
s’ha dit aquí, 2011·2012, pactats entre PP i Convergèn·
cia, i ens vantàvem de fer els deures i de ser l’avant·
guarda de les tisores i de la sortida de la crisi per la 
via de l’austeritat. Ho hem repetit moltes vegades: allò 
que es va anunciar que era l’antídot es converteix ja 
en el verí.

Fet aquest panorama, i havent llegit òbviament l’infor·
me de la Sindicatura de Comptes, és veritat que aquell 
any..., 2.680 milions d’euros en retallades; era un any 
també –segon punt– de la «deutecràcia». Dèficit, deu·
te; el deute, aquell any, passava de 34.000 milions 
d’euros a 43.000, un 22 per cent respecte al PIB i els 
interessos del deute, respecte al 2010, passaven de 919 
a 1.477 milions d’euros; 2011, aquest país va transferir 
cada dia 4 milions d’euros als mercats financers, que 
encara no coneixem; el conseller ens va dir que eren 
els sospitosos habituals. I també un país que, alesho·
res, ja també, segons els informes de la sindicatura... 
La CUP · Alternativa d’Esquerres, quan va arribar a 
aquesta cambra, el primer que va demanar va ser una 
auditoria del deute i va ser posteriorment, l’any passat, 
quan se’ns va informar públicament que aquest país 
tenia deutes i pagaments contrets fins l’any 2108.

I la reflexió que, avui, voldríem plantejar és que en·
cara no hem après res de la crisi, que seguim inci·
dint en l’error i en l’horror i que la lògica financera 
especulativa que ens assetjava abans de la crisi, amb 
la bombolla financera i especulativa, avui continuem 
alimentant·la. Aquell debat profund que es va obrir 
el 2007·2008 s’ha tancat en fals i s’ha tancat a favor 
dels de sempre. Ho diem perquè la lògica especulati·
va, maldestrament, afecta avui el nostre país, la nostra 
societat, la nostra estructura social, la nostra estruc·
tura productiva, quan la banca espanyola es dedica a 
especular amb el deute, és a dir, a comprar diner al 
Banc Central Europeu per un 0,5 i, simplement, com·
prar deute públic espanyol al 4 per cent i es queden 
quiets i guanyen 17.000 milions d’euros en dos anys, 
i això hauria d’estar penat i prohibit. L’FLA especula 
amb la Generalitat, amb les nostres institucions polí·
tiques, quan concedeix préstecs; l’únic banc que dóna 
préstecs a la Generalitat, al 6 per cent –6 per cent–, 
és especular també amb les polítiques públiques que 
pot fer la Generalitat, i òbviament, i això sí que és ja 
la metàfora dels temps que corren i que vivim, el Go·
vern espanyol, a través de l’ICO, també especula amb 
els nostres municipis i els posa la pistola al clatell i els 
diu que, si volen liquiditat, han d’accedir a crèdits al 6 
per cent, que, a més, en el revers de la carta que els en·
vien, els diuen quins són els bancs amb els quals han 
de contractar el préstec i no deixa de ser cap altre banc 
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que els rescatats, és a dir, el triple o el quart rescat pú·
blic d’un desgavell financer que, com diu el senyor Ca·
banes, és fruit també de la cultura de la cobdícia que 
va assetjar els equips directius.

Dit això, ens cenyirem al vot particular, perquè ens 
sembla que afecta com s’ha construït aquest país, so·
bretot, amb relació a l’obra pública. Fa poc, el meu es·
timat company Quim Arrufat va plantejar en aquesta 
cambra també que el model Panamà, el model Safir Pa·
namà, no era una cosa de Safir, era una cosa que aquí 
ha passat. Quan la línia 9 del metro es pressuposta per 
3.000 milions d’euros, no?, arrenca amb Pujol, després 
amb el tripartit, després amb l’actual Govern i després 
passa a 5.000 milions, i després passa a 8.000, i ara ja 
estem a 17.000 milions, qui és el mag de les finances? 
Qui fa trampa? Qui juga de «farol»? Qui juga al pòquer 
amb recursos aliens? El mateix amb el canal Segarra·
Garrigues; es pressuposta a 1.100 milions d’euros i aca·
ba costant més de 2.000. Menció especial prou cone·
guda és que hàgim pagat les autopistes ja amortitzades 
sis, set i vuit cops. O l’eix Transversal, que es pressu·
posta en 700 milions d’euros i ens n’ha acabat costant 
2.558, 3,5 vegades més del seu preu inicial.

En aquest context, per nosaltres és on entra... A ve·
gades, sempre al final dels llibres, en els annexos, es·
tà la part saborosa, i la sal de la terra, el vot particu·
lar del síndic, del senyor Jordi Pons, que, precisament, 
tracta aquest tema. És interessant llegir que ell valo·
ra l’endeutament i les operacions d’endeutament i de 
finançament com una operació d’enginyera finance·
ra i comptable, que és el que, quan esclatava Lehman 
Brothers i Dexia i Goldman Sachs, és del que es par·
lava, autèntics tafurers, no?, de l’economia de casino.

La fórmula de declaració publicoprivada..., ho llegiré. 
Bé, primer, el senyor Jordi Pons manifesta que «s’hau·
ria de fer una anàlisi profunda de l’estat de compro·
misos de despesa adquirits amb càrrecs a exercicis 
futurs. Dos. La Sindicatura de Comptes hauria d’ana·
litzar l’ús de les fórmules de col·laboració publicopri·
vada, fiscalitzar si s’ajusten a la legalitat vigent, valo·
rar en cada cas la seva idoneïtat davant de fórmules 
alternatives i fer una seriosa advertència sobre el 
cost que té la seva utilització». Fa una reflexió sobre  
per què es va optar per aquesta fórmula, no només de 
finançament, sinó també de comptabilització, i quan 
defineix quin és l’impacte que provoca diu: «Aquestes 
fórmules de col·laboració provoquen: que són operaci·
ons d’una elevada complexitat; que presenten una ele·
vada subjectivitat en l’anàlisi de la transferència dels 
riscos; que són, en alguns casos, de difícil control; que 
són a llarg termini; que suposen decisions que tenen 
efectes a vint·i·cinc anys, trenta anys o més quan, de 
fet, un govern s’escull per un període de quatre anys; 
que comprometen un volum de despesa de difícil mo·
dificació en el futur; que impliquen un trasllat interge·
neracional dels costos; que poden afectar el principi de 
transparència pressupostària; que hipotequen els pres·
supostos futurs; que decideixen per a un període de 
molts anys un determinat model de gestió de les infra·
estructures i, a més, que no es pot oblidar que les nor·
mes relatives al control del dèficit públic s’han adop·
tat tenint en compte l’interès general i, per tant, no es 

tracta d’intentar evitar·les emprant fórmules cada ve·
gada més sofisticades, però amb elevats costos per al 
país. Aquests procediments, des d’un punt de vista es·
trictament econòmic i amb independència dels criteris 
jurídics, en opinió del síndic que subscriu aquest vot 
particular, no deixen de ser una operació d’enginyeria 
financera i comptable, amb uns elevats costos per a la 
societat i, per tant, haurien de ser considerats en valor 
l’endeutament de la Generalitat i els imports de la càr·
rega financera, interessos i amortitzacions, que provo·
ca l’endeutament.» L’última recomanació és: «La Sin·
dicatura de Comptes hauria de fiscalitzar amb major 
detall les remuneracions del personal.» Déu n’hi do, 
amb el vot particular que fa una radiografia.

Nosaltres ens abstindrem, no perquè no hàgim llegit 
les recomanacions del síndic, les atendrem, algunes les 
valorem, abans s’ha fet referència a l’endeutament con·
solidat, però sí que és veritat que, des de... Ens abstin·
drem perquè, com des que vam entrar encara no hem 
pogut aconseguir l’auditoria del deute, sol·licitada en 
diferents comissions, sol·licitada en plens monogràfics 
en aquesta cambra, sol·licitada via preguntes de: a qui 
transferim avui 6 milions d’euros cada dia? Per què des 
del 2008 hem transferit als mercats financers 9.700 mi·
lions d’euros, més que les retallades que hem executat? 
Per què hi ha aquesta transfusió vampírica de sang? Per 
què, com va dir també el conseller –el torno a citar–, 
el sector públic no té la culpa de la crisi, però l’està pa·
gant? Vint per cent de davallada en pressupostos de Sa·
nitat i d’Ensenyament, 15 per cent en el de Benestar 
Social.

Bé, com érem hackers de l’impossible, hem reme·
nat i hem buscat durant molt de temps, durant tot 
aquest any, qui s’enriqueix amb el nostre país, qui 
s’enriqueix amb el nostre sofriment social, qui s’en·
riqueix amb un atur del 30 per cent, quan, sobretot, 
després de la crisi, vindrà el paisatge devastat de la 
crisi, quan les previsions de creixement per a aquest 
any el que ens diuen és que, al final d’aquest any, es·
tarem també en un 23, 24 per cent d’atur. La senyora 
Lagarde, de l’FMI, ha dit que, aquí, hi haurà un 23 
per cent d’atur, com a mínim, fins al 2019. Buscant, 
remenant, sent hackers de l’impossible, ens hem tro·
bat que els sospitosos habituals que ens deia l’honora·
ble conseller Mas·Colell són els següents, entre d’al·
tres –no els puc llegir tots–: Caixa Bank, Santander, 
BBVA, Ahorro Corporación Financiera, Banc Saba·
dell, Grupo Caja3, Marenostrum, Bankia, Bankinter, 
Barclays, Banco Popular, Catalunya Banc. Passem 
els Pirineus: BNP Paribas, Chair Securities, Depfa 
ACS, Deutsche Bank, Deutsche Bank London, HSBC, 
JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société 
Générale, UBS –la unió bancària suïssa–, The Bank 
of New York, UniCredit, Commerzbank Aktienge·
sellschaft, ING, i també l’ICO, l’ICF i el Banc Euro·
peu d’Inversions. I la cirereta, també qui guanya amb 
el patiment de la nostra societat són Dexia, Goldman 
Sachs i Lehman Brothers; festival de l’humor, si no de 
la tragèdia.

Dit això, i avui permetin·nos, per acabar –perquè 
s’acaba el temps–, dues contracites. Avui no citarem 
ni David Harvey, l’acumulació per despossessió, ni ci·
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tarem altres economistes que parlen de l’economia del 
minotaure global, que és neoliberal. Citarem Adam 
Smith per als nostres i nostrats liberals o neoliberals. 
Primera cita d’Adam Smith –obro cometes–: «Aques·
ta propensió a admirar i gairebé a venerar els rics i els 
poderosos i a menysprear o, almenys, a deixar de ban·
da les persones pobres i de condició humil és la cau·
sa més gran i més universal de la corrupció moral.» 
Segona cita d’Adam Smith: «Allà on hi ha una gran 
propietat, hi ha desigualtat; per cada home ric n’hi 
ha d’haver, pel cap baix, cinc·cents de pobres.» Ben·
vinguts a la Catalunya del 2011. Molt pitjor, molt més 
des igual i molt més injusta, la Catalunya del 2014.

Gràcies, conseller.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la 
paraula l’il·lustre senyor Ferran Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, presidenta. Consellers, consellera, diputades 
i diputats, deixin·me començar per parlar de l’home 
de l’autogol, que és el diputat Companyon, perquè la 
veritat és que vostè ens centra unes pilotes que ens ho 
posa molt fàcil perquè les hi responguem, a les tres 
preguntes que feia vostè al conseller de Salut, respecte 
a aquestes coses tan dolentes que deu haver fet la seva 
conselleria. L’increment del concert amb Mútua Ge·
neral de Catalunya, desembre 2010, Govern tripartit. 
Hi ha gent que pensa que jo tinc molta mania al Go·
vern tripartit, però és que és el que hi ha. Acord amb 
Capio, Sagrat Cor, fruit de la intervenció de l’Aliança 
pel Govern anterior i la negociació per a la seva via·
bilitat i acord del Govern tripartit per treure un règim 
de concessió administrativa l’Hospital Ernest Lluch, a 
Cerdanyola, és a dir, per concedir la seva gestió. Són 
tres preguntes que vostè ha fet; el conseller em fa la 
nota per situar exactament en el temps allò que vos·
tè ens pregunta i nosaltres li responem o li responc jo 
mateix.

Dit això, també perquè quan es parla de les portes 
giratòries i perquè aquest grup parlamentari comen·
ça a estar una mica amb el pap ple de l’atac que rep 
constantment el conseller Boi Ruiz. Quan molts de 
nosaltres portàvem pantalons curts, allà al fons, per 
exemple, i aquí mateix, el conseller Boi Ruiz era met·
ge d’urgències de l’hospital públic de Badalona i ho 
va ser durant deu anys, i això va ser abans de saltar a 
la privada. Ho dic perquè alguns només diuen que va 
venir de la privada, però el món va començar bastant 
abans i el conseller Boi Ruiz va començar la seva car·
rera professional als hospitals públics, fent de metge 
d’urgències de l’hospital de Badalona.

Dit això, donar les gràcies, evidentment, al síndic ma·
jor per la seva exposició, pel treball que fa la Sindica·
tura i que avui ens porta a avaluar el Compte general 
de la Generalitat de l’any 2011 i una salutació també 
per a la senyora Casas, que és subdirectora de la Inter·
venció General de la Generalitat i que avui ens acom·
panya.

Si ens limitéssim o si ens limitem a observar si la in·
formació que es desprèn de l’informe s’adequa als 
principis comptables que li són d’aplicació, obviarem 
el relat que políticament creiem que cal posar de re·
lleu avui. I aquest és un relat que necessàriament ha 
de contextualitzar l’elaboració, l’execució i la liquida·
ció del primer pressupost de la Generalitat sorgida de 
les eleccions catalanes que acabaren amb el Govern 
tripartit de Catalunya. I no s’espantin perquè no por·
tem el retrovisor i no creguin que tenim ganes de tor·
nar a burxar en l’herència rebuda, però sí que volem 
tornar a explicitar que aquest pressupost liquidat que 
avui veiem no és el que cap govern desitjaria, no és, 
com diuen alguns de vostès, el de la dreta neoliberal, 
no és el d’uns sàdics disposats de desmuntar els ser·
veis públics, sinó que és, ras i curt –ras i curt–, el pro·
ducte del traspàs d’unes finances que el Govern tripar·
tit va deixar al nou Govern amb un dèficit el doble del 
previst i amb un endeutament acumulat sobre el PIB 
de 2010 que era el doble que hi havia a l’any 2007. 
Tanmateix, també –també– és el producte d’una crisi 
mundial, del tancament progressiu dels mercats finan·
cers, del dèficit fiscal crònic i dels incompliments de 
l’Estat en matèria de finançament.

Recorden aquella frase, per nosaltres excel·lent, que 
deia que la feina ben feta no té fronteres i la feina mal 
feta no té futur? Doncs, d’això és del que parlem avui 
i això és el que es va trobar el nou Govern aquell any 
2011. Aquest és el Compte general d’un govern que va 
fer una feina ingrata, dura, difícil, tanmateix impres·
cindible, imprescindible atès el marc de reducció d’in·
gressos a causa de la incidència de la crisi: contenir 
la despesa, reduir el dèficit, fer front a l’endeutament.

Gràcies a la política iniciada en aquell exercici, po·
dem dir avui, des de la màxima prudència, que s’albi·
ra la possibilitat de reversibilitat d’algunes decisions 
preses, i també reiterar una paradoxa: la paradoxa que 
representa que qui critica la dependència o la dictadu·
ra dels mercats financers és qui, per per aprofitar·los, 
ens hi va posar al peu dels seus cavalls.

Nosaltres sabem que darrere de cada un d’aquests ob·
jectius dels quals parlàvem, el dèficit o el deute, sabem 
perfectament que hi ha afectacions a persones, a enti·
tats, a serveis, a infraestructures, i això, aquest fet, a 
aquest grup parlamentari i al Govern, contràriament 
del que alguns de vostès defensen, no ens ha fet mai 
cap gràcia.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 2011 els pri·
mers pressupostos decreixents de la història de la Ge·
neralitat. Ho va fer per reequilibrar les finances públi·
ques i reactivar l’economia catalana, i l’exercici 2011 
es va tancar amb un ajust del 7 per cent en la des·
pesa no financera i no finalista; això representa 1.858 
milions d’euros. Si excloem els interessos del deute, 
que va ser l’única partida que va augmentar amb re·
lació a l’any anterior, 360 milions d’euros pagats en 
interessos el primer any del nou Govern, producte 
de l’herència rebuda –ho sento dir així–, l’esforç de 
la reducció en la despesa va ser d’un 9,35 i equival·
dria a 2.420 milions d’euros. Ara bé, aquesta reducció 
que es va fer va ser lineal? Va ser a tothom per igual? 
Va afectar igual Presidència que Benestar? No, no ho  
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va ser. Les àrees socials són, eren i seran sempre una 
prioritat d’aquest Govern; és per això que, del conjunt 
del pressupost el 70, per cent de tota la seva despesa 
no financera i no finalista és en Salut, és en Educació 
i és en Benestar. I algú ha criticat que no vam com·
plir l’objectiu de dèficit que se’ns va imposar i no, no 
el vam complir. Vol dir això que el Govern ho ha fet 
malament? Rotundament, no. Es va fer fins on es va 
poder, perquè complir amb el que demanava l’Estat 
hauria estat una carnisseria, una ruptura de la cohesió 
social completa. 

Tot i així, abans ho deia, s’ha reduït el dèficit i aquest 
compte general dibuixa el primer exercici pressupos·
tari en l’era de l’«austericidi». M’agrada usar aques·
ta expressió, que molts de vostès usen habitualment, 
per contraposar·la a allò que defensem nosaltres en 
temps de crisi i en temps de bonança, que és l’auste·
ritat. Perquè, diputades i diputats, una cosa és l’aus·
teritat i una altra és l’«austericidi»; tot per no gastar no 
val; no gastar a qualsevol preu té conseqüències en la 
cohesió social, en l’autoestima col·lectiva, en el mateix 
ensopiment de l’economia que necessita moviment per 
créixer. Ara bé, treballar per gastar amb seny i sentit, 
això sí. L’austeritat vol dir no tirar la casa per la fines·
tra, no lliurar·se a l’aparença, saber guardar fent cas 
d’allò que diuen que va dir Confuci: «Quan arribi la 
prosperitat, no la utilitzis tota.»

L’exercici 2011 va constatar que entre el 2003 i el 2010 
no només es va utilitzar tota la prosperitat, sinó que, 
cegament, es va actuar com si encara n’hi hagués, 
quan tots els indicadors marcaven que ja era història. 
Però no mirem enrere, centrem·nos en l’«austericidi», 
l’«austericidi» que ens va voler imposar l’Estat, segu·
rament, també, forçat pel memoràndum europeu i per 
l’amenaça de rescat de l’economia espanyola, no ho 
nego, no ho neguem, però en tot cas amb un repar·
timent del dèficit, amb un repartiment de càrregues 
injust i amb una visió gasiva, miop, egocèntrica, cen·
tralista. L’Estat ha centrifugat –va centrifugar– el seu 
dèficit, va imposar als altres el que no es va imposar a 
si mateix, va debilitar –ha debilitat– així l’Estat de les 
autonomies i, en conseqüència, ha tingut pista lliure 
per bastir un discurs recentralitzador. Tot això ja ho 
sabem. Ara bé, aquests anys hem vist multitud de sa·
marretes i adhesius contra les retallades, se’ns ha acu·
sat d’«austericides», se’ns ha fet una campanya inten·
síssima de rebuig, s’ha focalitzat tot l’enuig en el nou 
Govern de la Generalitat i s’ha fet un mutis notable, 
fins i tot en algun cas escandalós i vergonyant, respec·
te a totes les mesures que ha pres el Govern central i 
que han afectat els minsos ingressos de la Generalitat 
per la via de les transferències.

Aquests dies la darrera de les campanyes té la foto 
de l’alcalde de Barcelona i l’«Stop pujades al trans·
port públic» com a protagonista. Em pregunto com 
és possible que no treguin la foto de Rajoy, i com és 
possible que es facin aquestes campanyes enredant el 
personal, sense explicar·li a la gent que l’Ajuntament 
de Barcelona ha augmentat la seva aportació al trans·
port públic, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
mantingut la seva aportació al transport públic, que 
la Generalitat, malgrat la situació que els hem descrit 

i que vostès saben perfectament, ha mantingut la se·
va aportació al transport públic, més de 260 milions 
d’euros, i que qui ha baixat aquesta aportació, qui ha 
reduït l’aportació al transport públic és aquest senyor, 
i no hem vist fotografies d’aquest senyor. Nosaltres ja 
ho entenem, jo ja ho entenc: per als qui munten aques·
tes campanyes Convergència i Unió és incòmoda, no 
hem agradat mai als extrems, ni a l’esquerra pureta, ni 
a la dreta espanyolista, ni a l’espanyolisme a seques. 
Per això potser tot es focalitza només en uns prota·
gonistes que som hereus d’una mala gestió i gestors 
d’un context on se’ns imposen unes polítiques que no 
compartim.

No compartim l’«austericidi»; no compartim que l’Es·
tat no pagui el que deu, que l’informe xifra, només en 
referència a la via de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut, en 759 milions d’euros; no compartim 
que s’hagi reduït un 98 per cent l’aportació estatal per 
finançar les escoles bressol; no compartim que s’ha·
gi reduït un 68 per cent el diners destinats a innova·
ció universitària; no compartim que s’hagi reduït un 
30 per cent l’aportació a les polítiques d’habitatge; no 
compartim que s’hagi reduït un 98 per cent els diners 
destinats a incrementar l’èxit escolar i a formar els 
nostres mestres; no compartim que només es cobrei·
xi un 20 per cent del cost de la Llei de dependència, 
quan la llei marca que hauria de ser un 50; però sobre·
tot –sobretot– no compartim que determinats grups de 
l’oposició hagin amagat aquesta realitat a la gent i li 
hagin explicat un relat que no és cert, que tira la pe·
dra i amaga la mà, la mà foradada d’alguns que ara 
exhibeixen, dia sí i dia també, un adhesiu contra les 
retallades. Diputades i diputats, no compartim la visió 
parcial de la realitat que han fet alguns grups d’aques·
ta cambra i plataformes de la seva òrbita entestades a 
focalitzar en Convergència i Unió i el president Mas 
un enuig que nosaltres també tenim.

Defensem l’austeritat també en temps de bonança, 
però no defensem l’«austericidi», i aquest compte ge·
neral n’és una bona mostra. Un esforç de contenció, 
sí, ja l’hem explicat, però no una obediència cega als 
qui no ens han pagat els deutes, als qui no han volgut 
negociar un millor finançament i als qui han centri·
fugat el seu dèficit a les espatlles dels nostres conciu·
tadans.

Gràcies, senyores i senyors diputats. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Cridem a votació.

(David Companyon i Costa demana per parlar.) Se·
nyor Companyon?

David Companyon i Costa

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.
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David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Miri, senyor Falcó, vostè m’ha 
contestat tres coses que jo no he preguntat. El que he 
preguntat és o feia referència sobre un conveni signat 
l’1 de febrer de 2011 entre el CatSalut, signat pel senyor 
Josep Maria Pedrosa i Macias, amb Capio, senyors 
Víctor Manuel Madera i Nicolás Bonilla. Fa referència 
a un conveni per a l’Hospital General de Catalunya per 
un import de 17.539.771,94 euros per al servei d’atenció 
especialitzada d’aguts en l’àmbit geogràfic del Vallès 
Occidental. Aquí ho tinc, és això sobre el que m’ha de 
donar resposta...

La presidenta

Ja s’ha acabat el temps.

David Companyon i Costa

...no sobre una altra cosa. Senyor conseller, també el 
tinc a la seva disposició.

La presidenta

Senyor Companyon...

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías?

Carina Mejías Sánchez

Sí, presidenta, per demanar votació separada del punt 1.

La presidenta

Tinc diferents votacions separades, per tant, no pateixi.

Passem a la votació del dictamen de la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general 
de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2011. 
Farem votació separada dels tres punts del dictamen.

En primer lloc votarem la lletra a del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 100 vots a favor i 26 en contra.

Votem ara la lletra b del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 91 vots a favor, 17 en contra i 18 
abstencions. (Remor de veus.)

Votem ara el punt 2, lletres a i b –punt 2, lletres a i b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 en contra.

I finalment votem el punt 3 del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 126 vots a favor.

Agraïm al síndic i als síndics de la Sindicatura de 
Comptes la seva compareixença i el seu informe.

I continuem l’ordre del dia amb les mocions. Aquest 
matí substanciarem dues mocions.

Tinc la sol·licitud presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el Govern, que demana l’alte·
ració de l’ordre del dia d’aquesta sessió de tal manera 
que el debat del punt número 18, relatiu a la Moció so·
bre la singularitat d’Aran, es pugui substanciar aques·
ta tarda. Hi ha algun problema o es pot aprovar per 
assentiment? (Pausa.) D’acord.

Moció
subsegüent a la interpel·lació  
al Govern sobre la llicència esportiva 
única (tram. 302-00122/10)

Doncs, passem al punt dissetè de l’ordre del dia, que 
és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la llicència esportiva única. Presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula l’il·lustríssim senyor Albert Donés.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyors diputats i senyores diputades, si han de sortir 
de l’hemicicle, si us plau, demano que puguem escol·
tar la Moció sobre la llicència esportiva única. (Pausa.)

Senyor Donés, ja pot...

Albert Donés i Antequera

Moltes gràcies, presidenta. Abans que res, saludar els 
representants de la UFEC, els representats de la Se·
cretaria General de l’Esport, el senador Maldonado, 
representants del teixit esportiu català i conseller.

Bé, portem avui, presentem avui la Moció subsegüent 
a la interpel·lació sobre la llicència única esportiva, 
que vam debatre, en vam presentar la interpel·lació a 
l’últim Ple, en el qual..., tal com vam parlar, el Govern 
de l’Estat espanyol vol modificar el punt 4 de l’arti·
cle 32 de la Ley del deporte, 10/1990, de 15 d’octubre 
(remor de veus), de manera que amb aquesta modifi·
cació...

La presidenta

Un moment, senyor diputat, disculpi, eh? (Pausa.) 
Continuï.

Albert Donés i Antequera

...de manera que amb aquesta modificació es modifica 
substancialment tot el que fa referència a la tramita·
ció de llicències esportives, envaint una competència, 
com és l’esport, que la Constitució espanyola reserva 
en exclusiva a les comunitats autònomes, i contradiu 
la legislació esportiva catalana, trencant les relacions 
existents entre federacions espanyoles i les autonòmi·
ques, sotmetent aquestes darreres i restant·los poder 
jurídic.
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Aquesta pretesa modificació suposa una gravíssima i 
claríssima invasió de competències autonòmiques, ja 
que la seva aprovació restaria poder de decisió a les 
federacions catalanes en el seu àmbit territorial de 
lliurar les llicències esportives pròpies. A Catalunya 
tenim adquirida la competència en matèria de l’esport 
ja des de l’Estatut de 1979, i l’hem anat desenvolupant 
fins ara, i no ho hem fet pas tan malament. La Consti·
tució espanyola diu clarament, en els seus articles 148 
i 149, qui té competències exclusives en el tema espor·
tiu, i diu clarament que és el Govern espanyol qui no 
en té i tenen competències les autonomies, no?

Aquesta pretesa modificació del punt 4 de l’article 32 
de la Ley de deporte, 10/1990, de 15 d’octubre, priva·
ria les federacions autonòmiques de la seva principal 
font d’ingressos i posaria en risc la seva viabilitat eco·
nòmica, deixant les federacions autonòmiques com a 
simples oficines gestores de les federacions estatals. 

Als esportistes catalans se’ls priva d’obtenir només 
una llicència autonòmica, la qual afecta el 90 per 
cent dels esportistes federats. Com a dada, i perquè 
ho entenguin i entenguin l’autèntica magnitud, per a 
posar·ne un exemple, la Federació Catalana de Bàs·
quet té en aquests moments 72.000 llicències federati·
ves, de les quals només 300, d’aquestes llicències, te·
nen categoria estatal; aquí no estan inclosos els clubs 
ACB, que tenen una llicència especial. Això dóna una 
idea clara de la magnitud de la tragèdia en cas d’apro·
var aquesta modificació. I, en cas que totes aquestes 
llicències amateurs passessin a ser estatals i el seu 
corresponent increment de quota, es crearia un greuge 
molt gran als esportistes que competeixen, sobretot en 
categories amateurs.

I, mirin, no és un tema només exclusivament català, 
i en cap cas és «alarmismo interesado», com va dir 
un representant del Partit Popular a la passada Co·
missió d’Afers Institucionals, en què es va debatre una 
proposta de resolució sobre aquest tema. És a dir, no, 
no és «alarmismo interesado», és preocupació. Hi ha 
molta preocupació des del teixit esportiu, i no tan sols 
a l’àmbit català.

Perquè se n’adonin, el passat 14 de febrer, a la seu del 
Consejo Superior de Deportes, es va mantenir una re·
unió amb la directora del Consejo Superior de Depor·
tes, la senyora Ana Muñoz, amb la participació de les 
comunitats autònomes del País Basc, Galícia, Andalu·
sia, València, Castella·Lleó, Aragó, Madrid i Catalu·
nya, representada en aquest cas per la UFEC, i on se 
va mantenir una oposició duríssima i unitària a l’apli·
cació de la llicència única. Es va demanar a la direc·
tora que, si és veritat, com diu el senyor Wert i com 
diuen des del Govern espanyol, que això és tan bo i 
que no canvia re, doncs, que ho deixin estar tal com 
està. Però, mirin, deixin·me que tinguem els seriosos 
dubtes que aquesta aplicació pugui ser beneficiosa, 
perquè, com va dir l’altre dia a la interpel·lació el con·
seller, els catalans sempre en sortim escaldats, i gat 
escaldat amb aigua tèbia en té prou, com diuen, i a fe 
de Déu que és veritat.

Aquestes comunitats representen el 80 per cent del col·
lectiu federat autonòmic, amb un pes prou important 

per a tindre·les en compte. D’aquesta reunió va sortir 
un text que cada federació portarà als seus..., cada au·
tonomia el portarà..., que és aquest, és un text unificat. 
(L’orador mostra un full.) És a dir, aquest text el pre·
sentaran totes les federacions als seus corresponents 
governs autonòmics, perquè ho portin tot dirigit al se·
nyor Miguel Cardenal, en el qual es demana que es re·
tiri aquesta modificació.

Des d’aquest Parlament i amb la moció volem reconèi·
xer la importància, la tasca social d’integració i trans·
missió de valors que duen a terme les federacions i el 
conjunt d’entitats esportives al nostre país. (Sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció.) Els nostres esportistes el que han de fer és 
competir, dedicar·se a competir i a fer esport, que és 
pel que de veritat... (La presidenta retira l’ús del mi-
cròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, en 
nom d’Iniciativa Verds · Esquerra Unida i Alternativa, 
la il·lustre senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, estem d’acord que aquest 
intent de modificar la Ley del deporte, l’article 32, 
el seu punt 4, és una invasió competencial, una més, 
d’un tema que, a més, històricament hem exercit a 
Catalunya com a competència exclusiva; ja estava 
incorporat a l’Estatut del 78, el tema dels esports, i, 
per tant, és clarament una invasió competencial sen·
se sentit. Una llei catalana, que tenim a Catalunya, 
la Llei de l’esport del 2000, que regula la llicència 
federativa i que faculta les federacions esportives ca·
talanes per expedir·les, i, per tant, aquest intent de 
modificació de la Llei de l’esport espanyola envaeix 
també aquest detall de la competència que tenim a la 
nostra Llei catalana de l’esport del 2000.

És un canvi de regulació totalment innecessari, no hi 
havia conflicte, no hi havia problema amb aquest te·
ma, i, a més, és un canvi que el que generarà és, si 
de cas, nous problemes –s’ha explicat, es va explicar a 
la interpel·lació per part del senyor Donés i s’ha expli·
cat ara–, perquè el que fa és treure la font d’ingressos 
principals a les federacions esportives catalanes, a les 
federacions esportives també d’altres comunitats au·
tònomes, i afegeix llenya al foc a una difícil situació 
que ja existeix en el món de les federacions, dels es·
ports, de les entitats, pels incompliments també de pa·
gaments de totes les administracions públiques, també 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, totalment d’acord, doncs, amb el que se’ns 
planteja en aquesta moció avui en aquest Ple, en de·
fensa de les federacions esportives i de la feina que 
fan, no perquè sí de les federacions, sinó per la feina 
que fan en favor de la socialització, doncs, de molta 
gent, d’infants, de joves i d’adults a Catalunya, i, per 
tant, també bo per a la cohesió social.
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Els vull parlar de les esmenes que els hem presentat, 
un parell d’esmenes, a la moció d’Esquerra Republi·
cana. Farem suport a la moció, però hi faríem suport 
molt més a gust si s’hi haguessin incorporat les dues 
esmenes que els hem fet.

Se n’hi incorpora una, la primera, en què demanem 
que el Govern espanyol retiri aquesta modificació o 
aquest intent de modificació de la Llei de l’esport espa·
nyola. I és que no enteníem que estiguéssim aprovant 
en aquest Parlament un rebuig a aquesta modificació i 
ens estiguéssim fins i tot preparant per portar·la al Tri·
bunal Constitucional si és que s’aprova tal qual, i, en 
canvi, no estiguéssim demanant·li al Govern espanyol 
que ho tiri enrere, ara que encara hi estan a temps, i 
no arribem fins als últims extrems. S’hi incorpora; per 
tant, doncs, entenem que millora, a partir de la nostra 
esmena, aquesta moció.

L’altra, la segona, no s’hi incorpora. Ai las, què hem 
tocat aquí? Què és el que diu l’esmena? Doncs, insta el 
Govern de la Generalitat a calendaritzar el pagament 
durant aquest any dels deutes contrets amb les federa·
cions esportives catalanes, per no posar en risc o no 
seguir posant en risc la seva subsistència.

Ens diran: «No l’acceptem, perquè és un tema diferent, 
no és el tema de la llicència única.» Home, jo vaig es·
coltar l’altre dia la interpel·lació del senyor Donés, i 
ara, en els punts de la moció que avui aprovarem, que 
la voluntat de demanar·li al Govern espanyol que no 
tiri endavant aquesta modificació de la Ley del depor·
te és per no posar en risc les federacions esportives ca·
talanes. Estem parlant del mateix, estem parlant de la 
sostenibilitat econòmica de les federacions esportives 
catalanes. O és que no afecta, que no se’ls estiguin pa·
gant els deutes, a les federacions esportives catalanes, 
també per a la seva sostenibilitat econòmica?

Ens diran: «Home, és que no és realista.» Estem de·
manant la lluna, amb aquesta esmena que hem plan·
tejat? Mirin, no demanem que incrementin les ajudes 
per a les federacions esportives; no, demanem que 
se’ls pagui allò que ja estava compromès que se’ls pa·
garia. I, a més, ni tan sols diem que se’ls pagui aquest 
any; diem que durant aquest any es calendaritzi quan 
se’ls paga! Però és que ens ho podrien haver esmenat, 
senyor Donés, ens ho podrien haver transaccionat, ens 
podien haver fet alguna proposta per incorporar·ho 
d’alguna forma, si creuen més realista encara del que 
ja els hi havíem plantejat l’esmena, que de veritat és 
que és d’un realisme màxim. Doncs, no.

I ens diran: «No, no ho incorporem, perquè és que 
aquesta esmena no l’acceptaria Convergència i Unió.» 
Ah!, però és que, perdonin, aquesta moció no és de 
Convergència i Unió, és d’Esquerra Republicana. Vos·
tès podrien haver acceptat aquesta esmena, la podrien 
haver transaccionat i la podrien haver aprovat. Estic se·
gura que la resta de grups parlamentaris també l’hau·
rien aprovat. Per tant, són vostès, els que no volen que 
calendaritzem quan se li paga el deute a les federaci·
ons esportives catalanes. Ho dic perquè ho tinguin clar 
les entitats esportives de Catalunya, i les federacions 
també, quan els vinguin a partir d’ara els diputats o, 
és igual, regidors d’Esquerra Republicana i els diguin 

que són ells els que defensen l’esport a Catalunya. Són 
ells els que no han volgut que posem en compromís la 
Generalitat per pagar·los el que els deuen. Que ho tin·
guin clar.

(Remor de veus.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa·
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, senyora presidenta. Senyors representants 
de les federacions esportives... Senyor Donés, com·
partim amb vostè la preocupació que ens porta avui 
aquí sobre aquesta qüestió que parla de la unificació 
d’una llicència esportiva que pugui permetre a tots els 
esportistes competir arreu de tot el territori nacional. 
Nosaltres no veiem malament aquesta iniciativa. Nos·
altres, com ja va dir ahir la nostra diputada Inés Arri·
madas, estem d’acord amb aquesta idea de la unitat de 
mercat i estem d’acord que s’han de simplificar tràmits 
administratius i desburocratitzar l’obtenció de llicèn·
cies esportives. I crec que, a més a més, és interessant 
per al bé del federat, de l’esportista federat, perquè ai·
xò elimina una burocratització i una paperassa, que jo 
crec que per a ells és molt més fàcil accedir a una lli·
cència única i, per tant, d’aquesta manera poder com·
petir a qualsevol lloc del conjunt d’Espanya.

Què és el que ens preocupa d’aquesta mesura? Doncs, 
ens preocupa, per exemple, que se n’incrementi el 
cost, perquè això sí que afectarà no només la recapta·
ció per part de les federacions esportives, sinó també 
pel greuge que pot suposar per a l’esport base. I per ai·
xò nosaltres el que volem i al que instem, i sabem que 
en aquests moments s’està duent a terme una negoci·
ació, és garantir que les federacions esportives catala·
nes no perdin aquells recursos que són necessaris per 
al seu funcionament i que, a més a més, això no signi·
fiqui un increment de cost per part dels esportistes fe·
derats a l’hora d’obtenir aquesta llicència.

I què més ens preocupa? Doncs, ens preocupa tam·
bé que hi hagin unes assegurances, garantides a tra vés 
d’aquestes federacions esportives, que garanteixin la co·
bertura de les possibles incidències que es puguin donar 
o de les possibles contingències que es puguin donar en 
la pràctica de l’esport dels federats a les diferents fede·
racions esportives catalanes. 

I nosaltres què farem, en aquesta qüestió? Ens preo·
cupa i, com a tal, nosaltres al que instem és a l’acord 
–a l’acord– entre el Govern de Catalunya i el Govern 
d’Espanya per tal de garantir que aquesta compensa·
ció de recursos a les federacions esportives catalanes 
sigui una realitat i per garantir precisament aquesta 
cobertura de l’assegurança que necessiten tots els es·
portistes i totes les federacions, perquè sabem molt bé 
que les federacions esportives catalanes fan una gran 
tasca de labor social, de cohesió i d’integració per 
part de la gent més jove i de la gent que li interessa 
l’esport.
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I nosaltres també estem d’acord, sense que serveixi 
massa de precedent, senyora Ribas, que el que calia 
era pagar també aquells deutes que es tenen a les fede·
racions esportives, perquè és molt còmode acusar al·
gú que amb això es provocarà una pèrdua de recursos 
per les federacions però quan arriba l’hora d’adquirir 
compromisos i de pagar els deutes que es tenen amb 
les federacions esportives aquí ens tirem enrere, aquí 
ja no ens posem d’acord, no ens interessa; després 
d’haver·los retallat fa dos anys el 60 per cent de les 
subvencions que els pertocava ara tampoc calendarit·
zem ni els paguem els deutes.

Doncs, home, els compromisos han de ser per a tot·
hom, senyor Donés, els compromisos per a tothom, 
perquè aquí també hi va la viabilitat de les federacions 
esportives i aquí també hi va la necessitat que puguin 
tirar endavant i puguin garantir la realització de l’es·
port en les mateixes condicions en què les estan fent 
fins ara. I ens preocupa molt aquesta falta de recursos 
per a l’esport català, que tants èxits ens ha donat i dels 
quals tots «disfrutem».

Per això, nosaltres avui ens abstindrem, no perquè 
estiguem en contra de la mesura, perquè considerem 
que va en benefici dels esportistes federats, sinó per 
tal que es garanteixi un acord, en benefici d’un acord, 
que garanteixi la seva viabilitat econòmica, el paga·
ment dels seus deutes i, sobretot, el reconeixement de 
la tasca que fan al servei de la societat catalana en el 
seu conjunt.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora 
Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, 
permetin·me primer donar la benvinguda al director 
general de l’Esport i al senyor Maldonado, senador 
per aquesta cambra, que ens representa a Madrid, i 
també als membres de la UFEC i federacions que ens 
acompanyen avui aquí.

Bé, com ja han dit els altres diputats que m’han pre·
cedit, què ens trobem davant avui? Ens trobem que 
el Govern espanyol, el Govern del Partit Popular, ha 
aprovat un projecte de llei que vol modificar la Ley 
del deporte. I, actualment, com que ja sabem quin és 
el procediment parlamentari que funciona a Madrid..., 
una majoria absoluta, aclaparadora, que el que fa·
rà, malauradament, és que tiri endavant, si no és que 
ho retiren, aquesta modificació de la Ley del deporte, 
com dèiem.

És per això que ens cal analitzar les conseqüències 
d’aquesta modificació i que molt bé estan descrites en 
aquesta moció que ens presenta Esquerra Republica·
na. Les podríem resumir en dues. La primera, suposa 
una apropiació per part del Govern espanyol del Partit 
Popular de la competència en matèria d’esports, que la 

Constitució, eh?, tan estimada per alguns i tan defen·
sada sempre, la Constitució i l’Estatut d’autonomia di·
uen que és competència de les comunitats autònomes. 
El més conegut per vostès seria: una flagrant invasió 
de competències. Per tant, un cop més, ens trobem 
amb una clara invasió.

La segona conseqüència que ens trobarem amb aques·
ta modificació és el principi del desmantellament de 
les federacions autonòmiques. Sí, senyors; això és un 
principi per fer que les federacions perdin capacitat, 
tinguin autonomia... I, per descomptat, sàpiguen que 
això ho han fet sense comptar ni tan sols amb la seva 
opinió. Per tant, es poden imaginar el perquè? Doncs, 
perquè no els deu agradar. I, com que no els agrada 
sentir tot allò que no els agrada, doncs, no els ho dei·
xen... Tot plegat un cúmul de despropòsits per part del 
Govern del Partit Popular que fa que la situació estigui 
–molt– preocupant el sector de l’esport.

Saben?, fa un temps un conegut periodista català em 
definia les persones de dos tipus: els emprenedors i els 
emprenyadors. Els emprenedors són aquelles persones 
que emprenen, que tenen iniciativa, que fan coses, i 
els emprenyadors són aquells que no fan res, busquen 
tots els ets i uts; és a dir, ni fan ni deixen fer. Al seu 
moment vaig trobar molt encertada aquesta definició, 
vaig pensar: «Cert, realment moltes vegades et tro·
bes amb aquesta situació.» Però de ja fa un temps cap 
aquí que penso que hi ha una tercera classificació dins 
d’aquestes dues, que a més a més és titularitat exclusi·
va del Govern del Partit Popular, que serien els empre·
nedors que emprenyen, que ho podríem definir com 
aquells que només fan per no deixar fer. I els recordo 
que el ministre d’Educación, Cultura y Deporte, el se·
nyor Wert, resulta que té gran part dels drets d’autor, 
perquè ens té massa acostumats, no només en esport, 
sinó en els altres àmbits que porta, que hi ha una fla·
grant invasió de competències i un mal tractament cap 
a les autonomies. 

Què vull dir amb això, doncs? Que un cop més bus·
quen problemes on no hi ha res, perquè no n’hi ha cap, 
de problema; les federacions no tenien cap problema 
amb això, això funcionava bé com estava. 

És per això que des de Convergència i Unió, tot i que 
la iniciativa parlamentària sigui d’Esquerra Republi·
cana –i és cert, senyora Ribas, no és nostra la iniciati·
va parlamentària–, hi donarem suport. I agraïm al fet 
que s’hagi presentat aquesta moció, perquè creiem que 
és en el moment clau que fa falta donar suport a les fe·
deracions i al món esportiu català, i que els demanem 
a la resta de grups que s’hi sumin. I amb això em refe·
reixo a tots els grups d’aquesta cambra.

I encara que, si em permeten, el Grup d’Iniciativa ha 
fet esment, i també el de Ciutadans, del fet que, clar, 
no acceptaven l’esmena dels pagaments... Evidentment 
que no l’ha acceptat, perquè el senyor Donés, que par·
la amb el sector, parla amb les federacions, igual que 
nosaltres, sap que el gener del 2014, fa un mes, es van 
pagar tots els deutes a les federacions. Per tant, és evi·
dent que no accepti aquesta esmena. Ara, si vostès no 
parlen amb el sector, ai las!, no és el meu problema. 
Perquè això és el que alguns voldrien que fos un pro·
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blema, i el Govern fa tot el que pot o bonament pot 
perquè això no sigui un problema, sinó que les federa·
cions puguin tirar endavant, ja sigui des del Govern o 
defensant·los amb les iniciatives que es fan a Madrid, 
que no ens agraden tampoc.

Per això els demanem que s’hi sumin; també a aquells 
grups que sabem que tenen dubtes o..., vaja, no crec 
que el tinguin el dubte, no s’hi sumaran, però que ai·
xò no ho confonguin amb un ells i un nosaltres. Això 
no és així. Aquí venim a defensar l’esport, venim a 
defensar els esportistes i ara és el moment que avui, 
votant, vostès decidiran què volen ser: emprenedors o 
emprenyadors.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula el senyor David 
Fernàndez, del Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. En nom de la CUP · Alternativa 
d’Esquerres, els emprenyadors que emprenen, quarta 
accepció.

I, per fixar la posició respecte a la llicència única es·
portiva, òbviament votarem a favor de la proposta 
d’Esquerra.

El rerefons i la problemàtica i el moll de l’os, òbvia·
ment, és prou sabut: que el Govern de l’Estat espanyol 
vol modificar el punt 4 de l’article 32 de la Ley del 
Deporte i això implica directament una situació, si es 
consuma de facto, de recentralització, de dependència 
i subjugació i de control i marcatge curt. Caldria dir 
que amb l’àrbitre comprat, òbviament, eh?

La centralització perquè s’estableix que per poder par·
ticipar en totes les competicions esportives oficials de 
caràcter estatal i també autonòmic serà requisit im·
prescindible tenir la llicència esportiva única. Per tant, 
tots els esportistes catalans que competeixin, encara 
que només sigui en l’àmbit català, estaran obligats a 
obtenir aquesta llicència única, uniformitzadora, uni·
tarista, que avui no s’exigeix.

Respecte a la dependència i la subjugació, perquè les 
federacions catalanes gairebé de facto desapareixeran 
i la llicència única espanyola l’expedirà la federació 
català seguint les condicions i requisits que marqui la 
federació espanyola corresponent.

Respecte al control i al marcatge curt, perquè hi ha 
una obligació, hi hauria una obligació d’inscriure la 
llicència en un registre únic de la federació espanyola 
corresponent i, per tant, serà la federació estatal la res·
ponsable d’elaborar i controlar el cens dels esportistes 
federats, i perquè les federacions catalanes haurien de 
remetre obligatòriament tota la informació dels seus 
federats a l’espanyola perquè aquesta elabori i actua·
litzi el cens de les llicències esportives. Això és la pro·
blemàtica concreta, i darrere hi ha la de caràcter gene·
ral, que és la laminació de l’autogovern de Catalunya, 
de l’actual marc jurídic d’autogovern, i la descapitalit·
zació de les federacions catalanes.

El projecte de reforma de la llei suposa un buidatge 
radical de les competències que tenen les federacions 
catalanes, un atac directe a l’autonomia i una ingerèn·
cia en la capacitat de gestió, d’autogestió, valdria dir, 
de les mateixes federacions, una invasió competencial 
i un despropòsit de primer ordre, més encara quan el 
mateix Estatut de Catalunya, en l’article 134, reconeix 
aquesta atribució competencial. 

No és casual, és causal, aquesta invasió competen·
cial, perquè, com venim dient ja fa molt de temps..., 
ahir mateix, no?, presentàvem uns recursos d’in·
constitucionalitat a la Llei d’unitat de mercat o a la 
Llei de la qualitat educativa, del ministre Wert; tam·
bé n’hi ha hagut d’horaris comercials; també hi ha 
hagut una permanent recentralització i ofensiva de 
l’Estat espanyol que es tradueix en un permanent 
bombardeig legislatiu contra la capacitat d’autogo·
vernar·nos, com a poble, com a societat, nosaltres 
mateixos.

Respecte a la descapitalització de les federacions cata·
lanes, doncs, un torpede en la línia de flotació, perquè 
és la font de finançament més important de les nostres 
federacions. I, segurament, per dir·ho en termes his·
tòrics, això és una autèntica LOAPA esportiva contra 
l’esport català.

Si al costat d’aquesta maniobra del Govern espanyol 
–llicència federativa única– col·loquem el despropò·
sit, que ja s’ha denunciat en aquesta cambra, d’aque·
lles inspeccions de treball que des de fa uns mesos 
van pressionar i escometre contra l’esport de base, 
doncs, encara reblem més el clau d’aquesta estratè·
gia espanyolista per laminar el teixit esportiu català. 
L’equip petit, els emprenyadors que emprenen: això 
no és motiu ni és cortina de fum per no parlar també 
de com es pot desenvolupar amb molt millors con·
dicions socials i laborals l’esport de base, fonamen·
tal per a la nostra societat per tants motius a casa  
nostra.

I, finalment, per allò que es diu «respecte a la legi·
timitat», per allò que es diu «democràcia», nosaltres 
agafem la veu del sector i si el sector, gairebé les 68 
federacions esportives catalanes, la Unió de Federa·
cions Esportives de Catalunya, la UFEC, així com la 
Federació d’Entitats Excursionistes, s’han posicionat 
obertament en contra de la llicència esportiva esta·
tal única que vol imposar el Govern espanyol, no ens 
queda, afortunadament, més remei que, per respecte 
i per la legitimitat del mateix sector, doncs, ratificar 
allò que diu la UFEC, que adverteix que, obro come·
tes, «l’esport català no vol ni més recentralització ni 
pagar per allò que gestiona, i vol organitzar·se direc·
tament». Les tres frases remeten a un principi molt 
bàsic que, a parer d’aquest grup, es diu simplement 
democràcia.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio García.
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Sergio García Pérez

Gracias, presidenta. Conseller, diputados, diputadas..., 
señor Donés, también tenemos a la Asociación de 
Federaciones Deportivas Españolas que dice todo lo 
contrario que dice su documento; en ella también hay 
deportistas catalanes.

Sobre esta moción, el Grupo Parlamentario Popular, 
una vez más, se reitera en el alarmismo interesado de 
algunos partidos políticos. Lo hicieron con las inspec·
ciones de trabajo y lo hacen ahora con el proyecto de 
ley del Gobierno de España. Fue alarmista y escanda·
losa la interpelación que sufrimos el pasado Pleno de 
usted y el señor conseller; trató al Gobierno de Espa·
ña de estar en una espiral malaltissa, recentralizadora, 
Gobierno absolutista; hoy, de tragedia, de maltrato.

Lo que sí tiene el Partido Popular es mayoría, más de 
11 millones de votos y de ellos más de setecientos mil 
en Cataluña. Creía pensar que el partido que da apoyo 
al Govern, como es Esquerra Republicana, había he·
cho los deberes y que había hecho las consultas per·
tinentes, con el conseller, y que habría hablado con 
todas las federaciones, con el secretari general del Es·
port, y que habría leído el artículo 32, porque me sor·
prende esta moción.

El artículo 32 viene a decir que para la participación 
en cualquier competición deportiva oficial será preci·
so estar en posesión de una licencia, de una licencia 
deportiva, que será expedida con carácter único por 
las federaciones deportivas de ámbito autonómico y 
que estén integradas en la correspondiente federación 
estatal. Le explico. Cuando no haya una federación es·
tatal o una federación autonómica adscrita a la federa·
ción estatal, lógicamente la federación estatal corres·
pondiente emitirá la licencia.

De la Llei de l’esport, en el punto tercero, han obvia·
do el resto del texto que le precede, a eso que tanto 
les molesta, que dice lo siguiente: «En el territori de 
l’Estat, l’esport i la cultura física es regulen per la Llei 
10/1990, del 15 d’octubre, de l’esport, i també pel con·
junt de les disposicions reglamentàries que la desple·
guen.» ¿Esto lo han explicado? ¿Les parece que esto 
no es alarmismo? Increíble hasta dónde puede llegar 
su demagogia.

Todos sabemos que el secretario de Estado y el Con·
sejo Superior de Deportes están realizando reuniones, 
con la UFEC, con el señor Ivan Tibau, secretari gene-
ral del Esport, y con mucha frecuencia. Y que incluso 
alguna petición ya ha sido incluida. Y que hay reunio·
nes por realizar para seguir trabajando sobre este pro·
yecto de ley. Veo que sigue habiendo falta de comu·
nicación, o sigo pensando y afirmando que el único 
interés es el alarmismo interesado, político.

Por cierto, ¿han explicado que en este proyecto de ley 
el nuevo texto atribuye a la federación autonómica las 
competencias para expedir licencias deportivas, y el 
Consejo de Estado ha manifestado que él mismo res·
peta las competencias autonómicas?

Esta modificación contribuirá a agilizar la expedición 
de las licencias en todo el territorio nacional y a abara·
tar los costes de los servicios asociados a las mismas, 

además de reducir la litigiosidad entre las federaciones 
territoriales y nacionales en los procedimientos electo·
rales. El documento que expedirán las federaciones te·
rritoriales, salvo en casos excepcionales, permitirá que 
los federados de cada comunidad tengan un documen·
to administrativo válido para todo el territorio nacio·
nal, sin necesidad de solicitar otro cuando compitan en 
otras comunidades autónomas o competiciones nacio·
nales. El Consejo Superior de Deportes financiará pa·
sarelas informáticas para facilitar la expedición de li·
cencias y el adecuado reparto de las cuotas entre las 
federaciones territoriales y nacionales, agilizando los 
expedientes de cobro y reparto entre ambas, aunque se·
rán las propias federaciones territoriales y nacionales 
las que determinen los criterios de compensación eco·
nómica, en caso de ser necesaria. ¿Tan difícil es enten·
der esta iniciativa, que pretende agilizar la expedición 
de la licencia en el territorio nacional y abaratar los 
costes? Les aseguro que la propuesta se ha elaborado 
por y para el deporte y desde el propio deporte.

Otro tema que me preocupa es que no tienen claras las 
competencias del Pleno del Parlament. No correspon·
de al Parlament de Catalunya decidir sobre la consti·
tucionalidad de una ley. Y hay un punto –el punto 2, 
me parece que es– que tiene este dato. Cuando les in·
teresa, qué constitucionalistas se vuelven.

Desde el Grupo Popular manifestamos nuestro so·
porte al tejido deportivo catalán y reconocemos la 
importancia de su trabajo, tanto social como de inte·
gración, que llevan a cabo las federaciones y todas les 
entidades deportivas de Cataluña. Lo demostramos en 
los últimos presupuestos, presentando enmiendas del 
Consell General de l’Esport. Nos remitió un dossier 
del cual extrajimos lo que más les preocupaba. ¿Saben 
lo que pasó? Fueron todas rechazadas por este Gobier·
no de Convergència i Unió y Esquerra Republicana. 
¿Saben que la UFEC ha tenido que pedir una póliza 
de crédito de 3 millones de euros para pagar a las fe·
deraciones que lo necesitan, esperando el pago de la 
Generalitat de Catalunya? Esto fue este enero. ¿Saben 
que el año pasado también tuvo que pedir un crédito 
de 4.400.000 euros porque la Generalitat no pagaba? 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Señores del Govern, dejen de recortar en el Departa·
mento de Presidencia, en deporte, para aplicarlo en Di·
plocat y delegaciones políticas en el exterior, y seguro 
que no se encontraría, el deporte catalán, en el estado 
en que se encuentra. Y cuando alguien se pone a tra·
bajar, como es el Gobierno... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau·
la l’il·lustre senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, conseller, re·
presentants del sector esportiu –federacions, Consell 
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Català de l’Esport, senador–, bé, jo..., començaríem, 
evidentment, fent una retòrica sobre la importància de 
l’esport al nostre país al llarg de la història, també va·
lorant la situació que viu actualment el sector esportiu, 
sector federacions, sector clubs esportius, sector es·
port de formació, esport de base, que precisament no 
viu un dels seus millors moments. Cal dir això, per·
què les conseqüències de la llicència única, d’aquesta 
modificació legislativa, encara no les estem patint. Les 
podem patir, hi estem d’acord. Donarem suport al fet 
que és un error, aquesta modificació, perquè teníem 
un sistema de llicències que funcionava –que funcio·
nava–, amb les complicitats amb les federacions es·
panyoles i les autonòmiques. Per tant, quan una cosa 
funciona el que has de fer és ajudar perquè funcionant, 
no fer modificacions que no agraden pràcticament a 
ningú.

Ara, dit això, la precarietat, les dificultats del sec·
tor esportiu, en algun altre moment també haurem 
d’analitzar per on vénen, eh? I també vénen per la 
gestió que en fem, perquè tenim les competències 
esportives des de la secretaria, des de la Generalitat, 
i els recursos que hi destinem.

A partir d’aquí, la modificació del punt 4 de l’article 
32 perjudica no només econòmicament, sinó que, evi·
dentment, hi ha un perjudici a nivell competencial, de 
competències i de proximitat en les polítiques públi·
ques, en aquest cas esportives, i sembla que estem en·
trant també en aquesta espiral de..., sí, és veritat, de 
recentralització. I, per tant, coincidim amb el diputat 
d’Esquerra Republicana –fa quinze dies que ho co·
mentava–: recentralitzem amb la unitat de mercat, sí, 
també amb la Llei d’educació, i ara aquí també, segu·
rament que aquí també.

Ara, perjudici econòmic..., els perjudicis econòmics 
del sector esportiu... I, per molt que diguin: «Hem re·
gularitzat la situació», portarem aquí o a les comissi·
ons els deutes pendents amb el sector esportiu català, 
amb la formació d’esport de base, dels clubs, de les 
entitats... I ja veurem si..., tant de bo que sigui cert, 
que el cent per cent de les subvencions compromeses i 
pendents de les federacions estan ingressades, tant de 
bo. En tot cas, el que hauríem de veure també és d’on 
venim i quin és, eh?, l’import actual d’aquestes sub·
vencions, que és del tot insuficient.

A partir d’aquí, ho podem enviar a Garanties Estatutà·
ries, però nosaltres també demanem alguna cosa. Pri·
mer de tot: abaixar el to, eh?, de..., si en fem una llui·
ta política i tornem a fer d’aquest tema un atac contra 
Catalunya, segur que no ho resoldrem; sortirem als di·
aris, però no resoldrem res. I quan fa dues setmanes 
nosaltres ja vam presentar una proposta a la comis·
sió i demanàvem, home, diàleg, i dèiem: «Sabeu quina 
és la millor opció per tal que això funcioni i això tiri 
endavant i es trobi una solució dialogada? És que les 
federacions..., que l’ofec passi al davant, que el sector 
passi al davant»... Perquè si nosaltres fem expressions 
com «actitud malaltissa», eh?, o «aquesta deriva», o 
«gat escaldat», com volent dir: «Per què parlar amb 
una administració que no m’escolta, perquè no m’ha 
escoltat abans; per tant, ara sembla que tampoc hem 
de fer gestions per buscar el diàleg»... Per tant, no po·

dem estar d’acord amb això. Per tant, passem..., les fe·
deracions de les diferents comunitats autònomes, que 
passin al davant. Nosaltres hi donem suport.

Es pot enviar a Garanties Estatutàries? Sí, evident·
ment. Però s’han descuidat l’esmena més important, 
que és el que nosaltres els vam dir fa dues setmanes: 
demanem la retirada del projecte, no? Demanem la re·
tirada del projecte i dialoguem també amb l’Adminis·
tració per trobar un punt d’acord. No ha de ser tan di·
fícil, i més quan tothom reconeix que era un sistema 
que estava funcionant.

Dir, evidentment, que hi ha un doble raser. Esquerra 
Republicana: fa quinze dies votava en contra de recla·
mar els deutes a les federacions, Esquerra Republica·
na; per tant, diu: «Hi voto en contra i, alhora, eh?, som 
molt ferms i molt contundents a reclamar deutes pen·
dents a l’Administració espanyola.» Al sector esportiu 
li és igual si els diners vénen de Catalunya o els diners 
vénen de Madrid. El que vol és cobrar i el que vol és 
que quan tingui problemes administratius, burocrà·
tics o econòmics, o de gestió, que li donin solucions, 
vinguin d’on vinguin. I, per tant, jo també demanaria 
que si, escolta, que si hi ha alguna cosa que se li ha 
de demanar al Govern de Convergència..., no la hi es·
taven demanant. Una data, s’estava demanant que es 
busqui un calendari, i també, evidentment –propera·
ment també ho direm–, la resta de deutes amb les al·
tres, amb les entitats esportives, que es facin efectius.

Per tant, nosaltres coincidim plenament... Lamentem 
que no s’hagi acceptat l’esmena del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida. Ho ha dit molt 
clar: s’ha de ser..., el mateix raser, tant quan es dema·
nen coses al Govern de la Generalitat com quan es de·
manen coses al Govern de Madrid.

I, a partir d’aquí, dir: parlem de recentralització? Sí, 
és veritat, un excés de recentralització. Però jo mol·
tes vegades, quan veig la recentralització del Govern 
de Madrid, jo que sóc del Pirineu, del territori, com 
vostè, també veiem com la política pública actual del 
Govern de la Generalitat també és una política de re·
centralització, de concentració de recursos i de ser·
veis públics. Això ho comprovem, ho comprovem dia 
a dia. Sí, sí, els convidaré algun dia que em vinguin a 
veure i els explicaré tots els serveis que han desapare·
gut del territori. Per tant, hi estem d’acord, no s’ha de 
recentralitzar, però llavors aquest doble raser, aquesta 
doble vara de mesurar, l’hauríem d’aplicar sempre.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes té la paraula l’il·
lustríssim senyor Albert Donés.

Albert Donés i Antequera

Gràcies, presidenta. Bé, per posicionar·me sobre les 
esmenes, val a dir que acceptem –vaig de pressa, per·
què m’interessa més, després, contestar a algunes de 
les coses que s’han dit– l’esmena 1 d’Iniciativa, com 
ja havíem parlat.
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Acceptem les dues de Convergència, perquè són tècni·
ques i el que fan és millorar sensiblement el redactat.

No acceptem la de Ciutadans, perquè creiem que su·
primir aquesta frase seria suprimir l’essència del punt, 
no? És a dir, en aquest moment, clar, nosaltres consi·
derem que és un greuge, el que s’està intentant fer. Per 
això, senzillament per aquest motiu no l’acceptem.

I, lògicament, no acceptem la segona d’Iniciativa, en 
la qual es demana allò del finançament, perquè, mi·
ri, nosaltres hi parlem, amb les federacions, i a data 
de..., tots los deutes fins al 2013 estan pagats. Excepte 
tres o quatre federacions, que no han cobrat perquè 
no van presentar al dia la documentació, han cobrat 
totes. O sigui, tots els deutes, a data d’avui, estan li·
quidats –estan liquidats! És a dir... I la moció aquesta 
és sobre la llicència única, sobre una invasió compe·
tencial. Si volem debatre el tema del finançament o 
no·finançament d’aquestes federacions, fem·ho, però, 
abans de vindre aquí i portar tot això, siguem consci·
ents i parlem amb la gent i diguem les coses tal com 
són. És a dir, a data d’avui, estan tots els deutes li·
quidats, excepte tres, quatre federacions, com ja us 
he dit.

Respecte al posicionament del PP, bastant bel·ligerant... 
Senyor diputat... –no el veia–, doncs, jo sí que la pa·
raula «alarmisme interessat», doncs, considero que no 
és l’adient. És a dir, hi ha preocupació, com ja li he dit 
–hi ha preocupació. I tots aquests adjectius que vos·
tè diu que hem dit, que és veritat, perquè així..., i els 
mantinc, i els mantinc perfectament. És a dir, el que 
vull dir és que, de la mateixa manera que vostè pot 
vindre aquí i dir el que cregui que ha de dir, també ho 
puc dir jo. I en aquests moments considero que no és 
cap mentida el que jo he dit. És a dir, considerem que 
és tota una sèrie de greuges que patim, patim des de 
sempre, des del Govern. I si hem parlat amb les insti·
tucions esportives..., nosaltres sí; i vostè? I amb quines 
ha parlat? Perquè amb les institucions catalanes dubto 
que hi hagi parlat, perquè, si hi ha parlat, moltes de les 
coses que vostè mos ha dit, doncs, no tindria cap sentit 
de dir·les.

A part d’això, agrair la voluntat de consens de tots els 
partits, de tots. I espero que, pel bé de l’esport cata·
là, doncs, surti avui aquí aprovada aquesta moció amb 
una molt àmplia majoria.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Sergio García Pérez demana per parlar.) Senyor Ser·
gio García.

Sergio García Pérez

Per al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Sergio García Pérez

Sí, nosaltres... Yo he hablado, pues, con el secretario 
de Estado del Deporte, con representantes de la Fe·
deración Española de..., la Asociación Española de 
Deportistas, he hablado con deportistas, he hablado 
con la directora general de Deportes nacional... Y lue·
go hemos tenido, como he dicho..., me han pasado 
algún documento que incluso, como, repito, presen·
tamos alegaciones a los presupuestos..., del tema del 
deporte escolar. Fueron rechazadas por el Gobierno 
de CiU, con el apoyo de Esquerra Republicana... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

(Marta Ribas Frías demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Senyor Donés i senyora Senserrich, si és 
cert que en queda poc, de deute a liquidar, doncs, mi·
ri, encara amb més motiu. No justifiquin l’injustifica·
ble. Com és que no accepten posar aquesta esmena 
en aquesta moció? Doncs, mirin, simplement, perquè 
les mocions d’Esquerra Republicana –ja ens hi estem 
acostumant– només es fan si es per fer un enfronta·
ment de tema amb el Congrés, amb Madrid i amb el 
Govern espanyol. Si és sobre temes directament gesti·
onats des del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
d’aquest tema, de temes socials, no ens en porten.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies. Dir·li al senyor Donés que lamento que no 
accepti la nostra esmena, perquè anava...

La presidenta

Senyora Mejías, suposo...

Carina Mejías Sánchez

Ai, per al·lusions –perdó, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.
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Carina Mejías Sánchez

Gràcies. Dir·li, senyor Donés, que lamento que no ac·
cepti la nostra esmena, perquè la nostra voluntat era 
de consens i de donar suport a les entitats esportives. 
Nosaltres no estem d’acord a dir que aquesta mesu·
ra és un greuge, perquè considerem que és en bene·
fici del federat, que garantirà la seva facilitat a l’hora 
de competir a qualsevol indret de qualsevol comunitat 
autònoma. I, per tant, en tant que això facilita i sim·
plifica la seva activitat, considerem que és positiva. El 
problema que veiem és la possibilitat d’incrementar·ne 
el cost i que no es garanteixi la viabilitat de les fede·
racions. I per això hem dit que treballarem en benefici 
d’un acord que garanteixi aquesta viabilitat.

Gràcies.

La presidenta

Passarem a la votació de la moció, amb les esmenes 
incorporades. 

No hi ha petició de votació separada de cap punt.

Per tant, comença la votació.

Ha estat aprovada per 100 vots a favor, 16 en contra i 
9 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació  
al Govern sobre les polítiques contra 
el frau fiscal (tram. 302-00124/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques contra el frau fiscal, presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Té la paraula l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

(Pausa llarga.)

Pere Aragonès i Garcia

Bé; moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i 
senyors diputats, intervinc en nom d’Esquerra Re·
publicana de Catalunya per presentar aquesta moció 
subsegüent al debat que vam tenir amb el conseller 
Mas·Colell al voltant de les polítiques que duu a terme 
el Govern de la Generalitat contra el frau fiscal.

En aquella interpel·lació vam intentar exposar que, 
tant des d’un punt de vista de compliment de la nor·
mativa, de la normativa existent en matèria tributà·
ria a Catalunya, com des d’un punt de vista de justí·
cia i equitat, és a dir, de no penalitzar els ciutadans 
que satisfan les seves obligacions tributàries i deixar 
passar aquells, doncs, que les incompleixen, com des 
d’un punt de vista també d’incrementar els recursos 
disponibles de la Generalitat per evitar les retallades 
que s’han produït en els darrers anys, per totes aques·
tes raons, calia impulsar de manera molt més decidida 
les polítiques contra el frau fiscal per part de l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Sabem que s’ha fet una feina important; l’Agència Tri·
butària de Catalunya no neix amb aquesta moció, és 
una agència que neix l’any 2007 de la Direcció Ge·
neral de Tributs anterior, que ja feia funcions de re·
captació. I, per tant, creiem que, després de tot aquest 
recorregut i davant també de tota la situació econò·
mica i pressupostària que patim a Catalunya, cal in·
tensificar la reducció del frau fiscal a casa nostra, sent 
conscients que la Generalitat té capacitat de gestió 
dels tributs que té, que no són molts, que ens agrada·
ria que fossin molts més, i que, en els principals, que 
són l’IRPF, l’IVA i l’impost de societats, on es con·
centra la major part del frau fiscal, segons tots els es·
tudis que tenim a l’abast, doncs, no tenim possibilitat 
des de l’Agència Tributària de Catalunya d’intensificar 
les polítiques per reduir aquest frau fiscal, però sí en 
l’àmbit dels impostos que recapta la Generalitat.

La moció que presentem va en aquesta línia, recollint 
una part de la feina feta, però també, doncs, posant 
nous deures. En primer lloc, dotar de recursos, molts 
més recursos que ara, l’Agència Tributària de Catalu·
nya. Sense més recursos humans i materials no po·
drem fer front a aquest objectiu que totes les forces 
polítiques compartim de combatre el frau fiscal i que 
qui ha de complir amb les seves obligacions tributàri·
es compleixi.

Per tant, tenim, per una banda, la creació d’un cos 
tècnic de gestors tributaris, que ha de permetre poder 
millorar molt la gestió dels impostos que té la Gene·
ralitat. Per altra banda, incrementar el nombre d’ins·
pectors que hi ha a l’agència –és una necessitat–; in·
crementar, evidentment, la formació, i també, doncs, 
els recursos en matèria informàtica, que, quan es ma·
neja informació, doncs, la gestió de les dades és fona·
mental i tenir la tecnologia necessària, doncs, és clau 
per poder gestionar qualsevol organització avui, però 
sobretot quan el que treballa, com per exemple en ma·
tèria tributària, treballa amb informació.

Després, que això no sigui només posar més recursos, 
sinó ordenar·los, ordenar·los i, per tant, que els plans 
de lluita contra el frau fiscal no siguin només el que 
hem fet ara (el conseller d’Economia i Coneixement 
entra al Saló de Sessions) –benvingut, conseller–, si·
nó..., que són els plans de control tributari anuals, sinó 
que intentem dotar·los de coherència en un horitzó de 
mitjà termini, de tres, quatre, cinc anys, sis anys, amb 
uns principis generals d’un pla de lluita contra el frau 
fiscal, que després cada pla de control tributari anual, 
doncs, anirà detallant. Entenem que és fer un pas més 
enllà.

Per altra banda, avaluar els plans de control tributari, 
és a dir, com s’ha anat desenvolupant l’agència en la 
seva vessant, doncs, d’inspecció l’any 2013 i sobretot 
de cares a elaborar un millor pla per a l’any 2014.

Després, enfortir una àrea en aquest cas del Cos de 
Mossos d’Esquadra que va molt relacionada amb la 
feina que fa l’Agència Tributària de cares a reduir el 
frau fiscal, que és l’Àrea Central de Delictes Econò·
mics; per tant, cal que tingui més recursos per po·
der·hi fer front.
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I, en quart lloc, la col·laboració interadministrativa, 
tant sigui amb els ajuntaments i amb les diputaci·
ons, de cares a compartir informació, com també amb 
l’Estat. Entenem que això és important, que és fona·
mental. Si cada administració és gelosa de les seves 
dades, doncs, automàticament tindran menys instru·
ments les administracions per poder fer front al frau 
fiscal. I per això nosaltres entenem que la Generalitat 
ha de poder tenir accés a les dades fiscals dels con·
tribuents catalans, perquè, en l’àmbit també dels im·
postos que gestiona actualment, pugui millorar molt 
la gestió, la recaptació i, per tant, reduir també el frau 
fiscal en l’àmbit de les nostres competències.

Gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, senyo·
res i senyors diputats. 

La presidenta

Per a la defensa de les esmenes té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre senyora 
Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. 
Doncs, bé, ho ha anunciat una mica el diputat Arago·
nès; és veritat que en un entorn de crisi econòmica i 
de dificultats pressupostàries públiques un bon funci·
onament del sistema tributari és clau perquè puguem 
mantenir l’estat del benestar. És molt més important 
i molt més interessant que puguem treballar bé en un 
millor compliment de les obligacions fiscals que no 
pas que augmentem els impostos. Aquesta seria la ba·
se del que nosaltres creiem. I per això la lluita contra 
el frau fiscal hauria de ser una de les principals políti·
ques públiques que desenvolupés aquest Govern. I ai·
xò no ho dic jo; aquestes paraules les he tret d’un in·
forme que fa el CAREC, que va fer el CAREC fa uns 
mesos. Per tant..., en fi, el CAREC no és sospitós de 
res, i per tant, doncs, el que fa això és confirmar que 
és cert que el frau fiscal ha de ser una lluita, una polí·
tica pública que ha de desenvolupar un govern.

Tenim dades que diuen que, a la Unió Europea, amb 
relació al PIB, doncs, la recaptació fiscal mitjana dels 
països europeus és del 46 per cent, a Espanya és del 
36; per tant, hi ha marge per córrer, i això ho sabem 
tots, malgrat que nosaltres creiem que no es fan prou 
esforços perquè això sigui així.

La Unió Europea, malgrat tot, doncs, a través de la 
Comissió Europea, va fer un pla que va presentar al 
desembre del 2012 de lluita contra el frau fiscal i l’eco·
nomia submergida, que és també una particularitat 
d’aquesta evasió fiscal.

Mirin, a Catalunya... –ja li ho he dit abans al senyor 
Aragonès, en particular–, ara ens presenta aques·
ta moció, però justament fa un any, l’abril de l’any 
2013, ja van presentar una moció semblant a aquesta 
que en un dels seus punts ja demanava, instava el Go·
vern a desenvolupar, a impulsar un pla contra el frau 
fiscal. D’això no n’hem vist res. També val a dir que, 
en aquella moció, que va presentar Esquerra, l’esme·
na amb què es va incorporar això era d’Iniciativa per 

Catalunya Verds. Bé, en el control del compliment que 
ens van presentar al setembre –des de l’abril fins al 
setembre–, l’únic que es fa és enviar·nos tot un seguit 
de mesures que l’Agència Tributària de Catalunya està 
desenvolupant, mesures amb relació al control tribu·
tari, que ens sembla estupend, però que no és el que 
estava demanant aquella moció, que era desenvolupar 
un pla seriós de lluita contra el frau fiscal.

Nosaltres vam presentar preguntes orals al conseller 
que, com passa amb aquestes coses en el Parlament, 
i els ritmes són els que són, doncs, probablement ens 
les respongui el proper dimecres a la Comissió d’Eco·
nomia i Finances. Per tant, anem tard. I nosaltres el 
que detectem és que en un any no hi ha hagut interès a 
desenvolupar aquest Pla de lluita contra el frau fiscal.

Ara Esquerra Republicana hi insisteix, m’imagino que 
perquè, evidentment, doncs, és soci de govern amb 
Convergència i veu que no s’està fent prou bé la feina, 
i presenta de nou aquesta moció, una moció que nos·
altres creiem que és insuficient i que, a més a més, no 
ataca l’os del problema. 

Vostès diran, i, de fet, ho diuen a la moció, que, clar, 
Catalunya no té competències. És veritat, l’agència es·
tatal tributària, doncs, és l’encarregada de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels grans impostos, no?, dels 
grans impostos, com l’IRPF, l’IVA, l’impost de socie·
tats o els impostos especials. Però, escolti’m, això no 
priva que nosaltres, des de ja fa uns quants anyets, po·
guéssim estar fent coses en favor de la lluita contra el 
frau fiscal.

L’article 204 de l’Estatut ja deia que teníem dos anys 
per desenvolupar un consorci amb representació pari·
tària entre l’agència tributària estatal i la catalana per 
començar a treballar en, per exemple, tasques com 
aquesta. El Govern de Convergència i Unió no ha 
des envolupat res. Ens sorprèn..., no em sorprèn que 
Esquerra Republicana no ho posi a la moció, perquè 
hi va votar en contra a l’Estatut, però, en canvi, el 
que sí que em sorprèn és que Convergència i Unió no 
hagi desenvolupat aquest consorci, perquè va votar a 
favor de l’Estatut. I la sentència del Tribunal Cons·
titucional de l’any 2010 no atacava aquest precepte. 
Per tant, entenem que el consorci era un consorci que 
el Tribunal Constitucional entenia que es podia tirar 
endavant. Vostès no han fet absolutament res.

I una cosa en què crec que podem estar tots d’acord és 
que, si volem lluitar contra el frau fiscal, calen neces·
sàriament elements de coordinació i elements de tre·
ball conjunt sobretot per la informació, perquè la in·
formació és clau per lluitar contra el frau fiscal. Des 
de Catalunya, nosaltres, com dic jo, moltes vegades, 
yo, mí, me, conmigo, no resoldrem aquest problema ni 
hi lluitarem de veritat. 

Per tant, hauria estat molt interessant que haguessin 
vostès començat a treballar aquest consorci, que re·
alment ens posaria elements sobre la taula per poder 
lluitar contra el frau fiscal. Vostès no ho fan. I els haig 
de dir que no ho fan. I no només ho dic jo, el CAREC, 
en aquest informe que va fer el juliol del 2013, ja ho 
deia això: hi havien recomanacions a l’Estat i hi havi·
en recomanacions a Catalunya. I una de les recoma·
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nacions, la hi llegiré, és: «treball conjunt en el si del 
Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación 
de Gestión Tributaria», un òrgan col·legiat entre l’Ad·
ministració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
Vostès tampoc ho han fet, no fan cas del CAREC, que 
no és sospitós, ho torno a dir. I, per tant, el que a nos·
altres ens sembla és que no tenen realment interès per 
lluitar contra el frau fiscal. 

Tot i així, com que el senyor Aragonès ha tingut bona 
voluntat per pactar algunes esmenes, en alguns punts 
hi votarem a favor, perquè, evidentment, contra el frau 
fiscal, hem d’estar·hi d’acord sí o sí, però em sembla 
que vostès massa, massa ganes i massa a la feina no 
s’hi han posat. I això ens sap molt greu.

Doncs bé; moltes gràcies, diputats i diputades.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots, de nou. 
Per fixar la posició de la CUP · Alternativa d’Esquer·
res, dir que hi votarem a favor i a favor de les esme·
nes, malgrat que en un tema tan complex i tan cabdal 
com aquest, doncs, segurament –hi havíem presentat 
esmenes– caldria anar molt més lluny; més que re per·
què, per parlar de teoria, també ens agrada parlar de 
pràctica.

Què tenen en comú la nissaga Carulla, Demetrio Car·
celler de Damm, Leo Messi, Núñez y Navarro, i al·
tres grans esportistes d’elit que diuen que són catalans 
però són fiscalment suïssos, fiscalment monegascos o 
fiscalment luxemburguesos? Doncs que estan impu·
tats per delictes de frau fiscal; tots disposen d’altíssi·
mes rendes i tots han estat imputats i estan actualment 
processats per frau fiscal.

L’avaluació del frau fiscal a Catalunya i l’economia 
submergida, també, que arriba ja a un índex del 24,5 
per cent –abans, com a petit frau; si volen, avui, gaire·
bé com a necessitat–, remet a una cartografia necessà·
ria de què és el frau, què és l’evasió, què és l’elusió. La 
dimensió de tots dos, del frau i de l’elusió, és ara com 
ara alarmant: un de cada quatre euros no tributa. I se·
gons –i ja m’hi he referit en la intervenció anterior– les 
úniques dades de què disposem, que són les dels ins·
pectors de..., les de Gestha, les dels inspectors d’hisen·
da, que els agraïm òbviament la seva feina, doncs, el 
72 per cent del frau és de grans patrimonis i de grans 
corporacions. El frau és delictiu, és un il·lícit penal, 
l’elusió és enginyeria financera i comptable.

Unes quantes de les tecnològiques que estan al Mobile 
World Congress també tributen a altres llocs, que és la 
deslocalització fiscal. Per exemple, Apple, no?, que ha 
triplicat..., ha augmentat les vendes a Catalunya 1.400 
vegades, però tributa a Irlanda, i això també és dúm·
ping fiscal.

Abans dèiem els noms d’alguns nostrats evasors fis·
cals imputats, però què remet al nom de «doble irlan·

dès», «sandvitx holandès», «els mariachis i les Sicav» 
o «la truita de riu»? Doncs, són les tàctiques i les tèc·
niques que utilitzen les elits extractives per evadir i no 
pagar impostos.

Un terç de la riquesa mundial passa avui per paradisos 
fiscals, què ha fet qui té competències i qui no. El PP, 
com sabeu, va fer una amnistia fiscal, potser expressió 
d’impotència, d’incapacitat o, sobretot, de nul·la volun·
tat, però en comptes de combatre’l s’ha... Perdona, no 
és la primera amnistia fiscal: el 77, perquè aquells que 
es van enriquir amb la dictadura franquista poguessin 
legalitzar la riquesa que havien acumulat, es va fer una 
amnistia fiscal; també el 84; també el 91 amb el Partit 
Socialista.

En tot cas, hi votarem a favor, òbviament, perquè se·
gons les mateixes dades a cada català el frau fiscal li 
costa mil euros cada any. Sobretot, també perquè, si 
no, reproduïm una estructura i un model fiscal profun·
dament injustos i desiguals, que avui es concentren en 
el fet que el 75 per cent dels ingressos vénen via IRPF 
i via IVA; d’aquest 75 per cent d’IRPF, cal recordar 
que el 80 per cent són les rendes del treball. I també 
és veritat que calen més mesures pedagògiques, judi·
cials, policials, com les esmenes que s’han... Cal dotar 
de més instruments per combatre el frau fiscal. Per·
què, primer, hi ha els jocs fiscals, i després hi ha els 
tripijocs judicials: la prescripció, la dilació o l’absolu·
ció, com hem vist recentment amb el cas Hisenda. Es·
tem en una economia en crisi, en fallida, però al final 
el marc fiscal és que tenim una classe alta que evadeix 
i que eludeix; una classe mitjana, si se’m permet, di·
fusa, perquè són moltes coses que acaba pagant, i una 
classe baixa que només via els impostos directes con·
tribueix.

Per tant, malgrat que no sigui la nostra moció i que 
aniríem molt més lluny, atès que la qualificació i la va·
loració del frau fiscal català són 16.000 milions d’eu·
ros –les úniques dades públiques que coneixem, dis·
cutides per alguns economistes nostrats de l’escola de 
Chicago però que no presenten altres dades–, 16.000 
milions d’euros que és, doncs, gairebé tres cops més 
de tot el que s’ha retallat des de l’inici de la crisi, per 
tant, el nostre suport a aquesta moció contra el frau 
fiscal i el nostre menyspreu als noms que he citat al 
principi.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre 
senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Hola, bon dia, diputats, diputades. El nostre grup do·
narà suport a aquesta moció d’Esquerra Republicana, 
i ens abstindrem en alguns punts. Lamento que no hi 
hagi hagut una voluntat suficient d’acordar altres pro·
postes que crec que eren positives i constructives. Tot 
i així, tenim la impressió que la moció que es presenta 

Fascicle segon
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és, en bona part, o fum o una declaració de bones in·
tencions.

Mirin, al punt 29 de l’Acord de govern entre Conver·
gència i Unió i Esquerra Republicana es diu: «Elabo·
rar un pla de lluita contra el frau fiscal el 2013.» Com 
ja s’ha assenyalat, l’abril de l’any passat vam aprovar 
una moció en aquest sentit; crec que el juny en vam 
aprovar una altra que també esmentava la lluita con·
tra el frau fiscal. Vostès tenen per costum fer interpel·
lacions sobre punts del seu propi acord de govern, i 
ja portem més d’un any de legislatura. El que han de 
fer no és presentar mocions, sinó portar directament el 
pla de lluita contra el frau fiscal al Parlament de Ca·
talunya o a la Comissió d’Economia. És a dir, no es 
tracta... Si coincidim que això és una prioritat vital, no 
diguin què faran: facin. Això és el que els demanem.

Però voldria fer algunes consideracions sobre la qües·
tió que ens ocupa. Mirin, hi ha alguns experts que di·
uen que el frau fiscal és una mesura del fracàs econò·
mic, polític i moral d’un sistema. Si això és així, tenim 
un sistema econòmic i fiscal fallit. El 22,3 per cent del 
PIB d’economia submergida. Ja s’ha parlat: 16.000 
milions d’euros segons els tècnics d’Hisenda en frau 
fiscal a Catalunya. El conjunt de l’Estat es troba a ni·
vells de frau similars a Grècia, Itàlia, Portugal, Estò·
nia o Turquia. I a més no tothom defrauda per igual; el 
frau és un factor també de desigualtat social i de com·
petència deslleial entre empreses. Les grans fortunes i 
les grans empreses concentren el 71,8 per cent del frau 
fiscal total: un robatori a l’Estat, a l’educació, a la sa·
lut, als serveis socials, a la cultura, de 42.000 milions 
d’euros anuals.

Suposo que tots vostès coneixen la famosa llista Fal·
ciani, on hi ha prohoms del món econòmic espanyol 
i català, com per exemple els màxims dirigents del 
Banc de Santander, que van a fer allò que se’n diu ara 
«una ampliació de declaració», no?, per fer els comp·
tes amb Hisenda. Una autèntica vergonya, un autèntic 
escàndol, perquè aquesta després és la gent que més 
lliçons dóna, que més recolza després la reforma la·
boral, etcètera.

És un fracàs polític i és un fracàs volgut, perquè els 
diferents governs de l’Estat que tenen el gruix de la 
competència no han pres les mesures adequades. El 
frau fiscal és una forma de corrupció en aquests mo·
ments, i, malauradament, ara també l’economia sub·
mergida és una manera de supervivència per a molta 
gent i per a moltes empreses. Segons els tècnics d’Hi·
senda, segons Gestha, el 88 per cent dels casos de frau 
queden impunes, la qual cosa posa en evidència el mal 
funcionament de l’Administració tributària.

I és un fracàs moral també, perquè quan es propo·
sen mesures com les de l’amnistia fiscal, impulsada 
pel Govern del PP però que va comptar amb el suport 
de Convergència i Unió, fan una crida a l’increment 
del frau fiscal, és una autèntica crida a l’increment del 
frau fiscal. Els defraudadors només havien de pagar 
un 10 per cent per blanquejar els seus diners.

Miri, som conscients, nosaltres som conscients de les 
limitacions competencials de la Generalitat, però te·
nim malfiança sobre la voluntat concreta i pràctica 

del Govern de la Generalitat de fer front a la xacra del 
frau fiscal. Ja els ho he dit abans: Convergència i Unió 
va recolzar l’amnistia fiscal del PP i ha contribuït a to·
tes les fórmules de desfiscalització que s’han aprovat, 
per un govern o per un altre, aquests anys.

Ara estem en procés de desplegament de l’agència tri·
butària, d’impulsar la finestra única amb les adminis·
tracions, i cal fer les coses bé. I hem d’evitar reproduir 
els mateixos errors que l’Agència Tributària de l’Estat. 
No pot ser, Tributs de Catalunya només una placa, un 
eslògan; ha de ser molt més. I en aquest sentit la se·
va credibilitat passa justament no només per una bona 
gestió, passa justament per combatre el frau fiscal.

De les esmenes que hem presentat, jo en voldria as·
senyalar sobretot unes, no?, les que fan referència a 
posar terminis i a presentar tant el pla de control com 
el pla de frau fiscal al Parlament de Catalunya. I, mi·
ri, el fet que no ens hagin acceptat aquestes esmenes, 
o la d’informar semestralment el Parlament sobre el 
desenvolupament del pla de frau fiscal, o de prendre 
mesures més contundents canviant la normativa per·
què qui defraudi no pugui ocupar càrrecs públics i 
ocupacions públiques, etcètera, o el contracte progra·
ma amb l’agència tributària, o anar més enllà de la 
informació amb l’acord de col·laboració amb l’Agèn·
cia Tributària de l’Estat, ens fa pensar que hi ha una 
escassa voluntat d’anar més enllà. I ens sorprèn que 
Esquerra Republicana no hagi pressionat més, no ha·
gi tingut una major voluntat d’anar més enllà, perquè 
estic convençut que en aquest tema ens hauríem po·
gut trobar tots plegats. Perquè entenem que és impos·
sible superar la crisi, fer front a la crisi amb equitat, 
si no es combat amb eficàcia el frau fiscal.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa·
raula l’il·lustre senyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Presidenta, consellers, diputados, diputadas, las for·
mas de hacer mociones de Esquerra tienen bastante 
que ver con la propuesta de esta moción: son un po·
co fraudulentas. Les diré por qué. Porque en el fon·
do ustedes lo que hacen es camuflar detrás de mocio·
nes su incapacidad de aplicar aquellas medidas que 
ustedes acordaron. Supongo que ustedes se acuerdan 
del pacto de gobierno, ¿no?: 2013. Estamos en 2014. 
¿Por qué no lo hicieron? ¿Otra vez vamos a impulsar 
el combate del fraude fiscal? ¿Pero no era el año pasa·
do? ¿Por qué no lo hicieron? Vuelven a actualizar su 
pacto de gobierno con una moción. No es la primera, 
ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que hacen 
lo mismo. Es permanente. Y después, porque ocultan 
una intención diferente a la que proponen en los tí·
tulos de sus mociones. Porque en el fondo ustedes lo 
que quieren aquí es anclar el desarrollo de la Agencia 
Tributaria de Cataluña, Tributs de Catalunya, «Atri·
buts» de Catalunya. Es lo que quieren.
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Pero no lo digo yo, lo dicen ustedes. Declaración del 
señor Salvador Esteve, presidente de la Diputación de 
Barcelona: «Es un paso a la necesaria soberanía fis·
cal»; y ya sabemos que la soberanía fiscal es el paso 
previo a la independencia política. Lo dicen ustedes 
en el acuerdo de gobierno: «órganos e instrumentos 
para garantizar la transición nacional». Lo que quie·
ren ustedes es tener una administración tributaria pre·
parada para el día que ustedes desconecten, se des·
conecten unilateralmente desde esta tribuna, o desde 
este Parlamento, o desde el balcón –depende de si 
quieren rememorar el 34 o quieren actualizarse 2.0, 
¿eh?–, como quieran hacerlo..., lo harán; y por eso 
quieren tener una estructura, una estructura perfecta·
mente dise ñada.

¿Sabe por qué no nos fiamos de su moción? Porque 
ustedes no han querido incorporar una enmienda de 
Ciutadans que lo que busca es cumplir el Estatuto, el 
artículo 204.2, que dice que además, como también 
dice el propio Estatuto, de que la Generalitat de Ca·
taluña puede consorciar con las diputaciones locales, 
con las diputaciones y con los entes locales, sus agen·
cias tributarias, también puede consorciar con la Ad·
ministración del Estado y con la agencia tributaria. 
Pero eso ustedes ni lo citan en esta moción, ¡y quieren 
combatir el fraude fiscal! Eso sí, le piden los datos. 
¿Pero no será más fácil que se consorcien? ¿No será 
más fácil desarrollar el 204.2? Ah, ¿eso no lo quieren? 
¿Por qué? Porque su objetivo no es combatir el fraude 
fiscal, porque su objetivo, al crear Tributs de Catalun·
ya, no es coordinar eficientemente los recursos de las 
administraciones públicas para combatir el fraude fis·
cal y para ser más eficientes en la recaudación de los 
impuestos; lo que buscan es tener una estructura de 
estado. Pero si es que lo dicen muy claro, si es que us·
tedes no se ocultan.

Y, claro, a uno le molesta poder ser cómplice de esta 
situación. Claro que lo que se escribe aquí es positi·
vo. ¿Quién no quiere esto? Lo que pasa es que detrás 
de esto, sobre todo en el punto número 1 –que vota·
remos que no–, lo que se busca es crear una estructu·
ra paralela; una estructura paralela, es decir, una nue·
va estructura, es decir, un sobrecoste. No eficiencia, 
no mejor gestión, sino control. Y nosotros no estamos 
por eso. ¿Integración de las administraciones tributa·
rias en una única para gestionar eficientemente, con 
información, con recursos, con medios, con eficiencia 
en el reparto posterior de los recursos a cada adminis·
tración?, claro, es lo que dice el Estatuto y lo que se 
tiene que incorporar en la reforma de la LOFCA que 
este año se tiene que discutir –que tampoco han queri·
do admitirlo. ¿Para qué? Para ganar en eficiencia, pa·
ra ganar en capacidad de gestión, en ingresos, y para 
combatir también el fraude fiscal. Pero, repito, ese no 
es su objetivo; ese no es su objetivo ni lo ha sido nun·
ca. Porque en el fondo ustedes lo único que quieren 
hacer es construir una administración tributaria pro·
pia, como ustedes le llaman, una «hacienda propia» 
–que no sé si es apropiarse de la hacienda–, para el 
día que ustedes decidan tirarse al monte; o al precipi·
cio –eso ya depende de, ustedes, qué imagen gráfica 
prefieran.

En resumen, como ustedes bien dicen, ustedes quie·
ren desarrollar un modelo colaborativo y escandinavo, 
frente al modelo represivo español de hacienda. Eso 
se lo explican ustedes a la gente que cuando deja de 
pagar un día de impuestos le cobren el 10 por ciento. 
Eso es... Son tan generosos, ustedes, ahora que están 
con las diputaciones y los entes locales... Cuando un 
ciudadano tarde en pagar el IBI un día, a ver si us·
tedes no les cargan el 10 por ciento y se convierten 
ustedes en escandinavos. Yo muy rubios no los veo; 
en general –en general, ¿eh? Usted sí (adreçant-se a 
Oriol Junqueras i Vies), pero bueno... Sí, de escandi·
navo sí que, perdóneme, tiene usted un poco (rialles), 
pero Pere Aragonès no. En general, muy escandinavos 
no los veo, aquí. Sí mediterráneos; lógicamente esta·
mos en el arco mediterráneo. No sé los orígenes de 
cada uno, pero el arco mediterráneo en general tiene 
una perspectiva... Yo escandinavos no veo, ni veo que 
se funcione de una forma escandinava cuando la Ad·
ministración de la Generalitat de Cataluña o cualquie·
ra de los entes locales o de las diputaciones tienen que 
hacer cumplir las obligaciones tributarias.

Por lo tanto, no se pongan ustedes tan bien puestos, 
trabajen para coordinar con el conjunto de adminis·
traciones y no camuflen en estas mociones una inca·
pacidad de gobierno y una voluntad oculta, que es la 
sedición.

Gracias, presidenta, consellers, diputados, diputadas.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre 
senyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats... Vos·
tès, Esquerra Republicana, sota l’excusa de parlar de 
frau fiscal, presenten una moció amb què pretenen 
crear una administració fiscal paral·lela a l’Adminis·
tració tributària, que ja tenim i que ja paguem amb els 
impostos de tots els contribuents catalans. I ho volen 
fer, això, per gestionar millor els impostos? No. Per 
lluitar més contra el frau fiscal? No. Ho volen fer per·
què vostès volen controlar els diners dels catalans per 
al seu objectiu, que no és altre que separar Catalunya 
de la resta d’Espanya i de la Unió Europea. 

Abans de gestionar els nous impostos, abans de ges·
tionar el frau fiscal, comencin per gestionar adequa·
dament els 36.000 milions d’euros de pressupost que 
té la Generalitat de Catalunya. Els que no saben ges·
tionar la despesa –dèficit i deutes més elevats de tot 
Espanya, la Generalitat de Catalunya; més organismes 
públics de tot Espanya, la Generalitat de Catalunya–; 
els que són incapaços de presentar ni tan sols uns 
comptes consolidats del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, aquests són els que ens volen donar lli·
çons sobre frau fiscal.

Vostès, que presenten una moció on demanen cobrir 
les places del Cos de Tècnics Gestors Tributaris, sen·
se parlar de com ho pensen fer. Volen cobrir les places 
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d’un nou cos sense dir com ho pensen fer i com pen·
sen cobrir aquestes places. Ho faran mitjançant opo·
sició? Ho faran mitjançant concurs de mèrits, potser? 
Amb quin temari? 

Dóna la sensació, atesos els trenta·cinc anys continu·
ats de governs d’Esquerra Republicana i Convergèn·
cia i Unió, que vostès volen crear un nou «xiringuito» 
públic on poder col·locar els afiliats i dirigents d’Es·
querra Republicana de Catalunya i de Convergència i 
Unió, com han fet durant els últims trenta·cinc anys, 
amb els 211 organismes públics que té la Generalitat 
de Catalunya. 

Vostès, quan han tingut més capacitat de despesa, per 
a què l’han utilitzat? Per gastar molt més del que in·
gressen, per acabar deixant la Generalitat de Catalu·
nya en pràctica fallida, havent d’anar al Govern d’Es·
panya perquè els pagui les factures i les nòmines.

Vostès, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, 
quan han tingut capacitat per decidir sobre els tipus 
impositius, per a què l’han utilitzat? Per acabar posant 
els impostos més elevats de tot Espanya: IRPF, tram 
autonòmic, 56 per cent; l’impost de successions l’han 
retornat després d’un any i mig de ser eliminat; l’im·
post de transmissions patrimonials l’han incrementat 
en un 25 per cent durant l’últim any; l’impost d’actes 
jurídics documentats, tres quarts del mateix.

En l’últim any, Convergència i Unió i Esquerra Repu·
blicana han creat trenta noves taxes i nous impostos. 
Fins i tot ha hagut de venir la Unió Europea a dir·los 
que ja prou d’impostos, i avui, en sentència judicial, ha 
dit que l’anomenat «cèntim sanitari», o impost d’hidro·
carburs, que a Catalunya és on més es paga, és il·legal.

Per tant, abans d’intentar donar lliçons sobre fiscalitat, 
compleixin amb les sentències judicials i eliminin im·
mediatament l’impost de carburants, com els ha dit en 
roda de premsa la nostra diputada Dolors Montserrat. 
No ofeguin més amb impostos il·legals, com el d’hi·
drocarburs, 4,8 cèntims per litre de benzina, que afec·
ta i perjudica greument la societat catalana i els trans·
portistes catalans. 

Per tan, quan els sento a vostès parlar de frau fiscal, 
vist el que han fet amb la despesa quan han tingut res·
ponsabilitat, grans dèficits desbocats i deute desbocat, 
vist el que han fet amb els tipus impositius, els impos·
tos més alts de tot Espanya, imagino que, molt proba·
blement, en les seves polítiques contra el frau fiscal, 
precisament no aniran a lluitar contra el frau fiscal.

Igual que quan van demanar les dades fiscals, igual..., 
per cert, quan demanen vostès les dades fiscals dels 
contribuents catalans, molt probablement, em dóna la 
sensació que vostès, precisament, el que no volen és 
tenir dades envers la fiscalitat, sinó que volen tenir da·
des per poder continuar fent les seves llistes negres, 
d’aquells que ens sentim catalans i espanyols, ara, 
amb el que guanyem, amb el que tributem i amb el 
que tenim.

Per tant, deixin·se de demanar dades fiscals per fer 
llistes; deixin·se d’intentar donar lliçons sobre frau 
fiscal. Al contrari, lluitin contra el frau fiscal amb les 
competències en l’àmbit tributari que ja tenen, que són 

moltes; compleixin les sentències judicials i eliminin 
immediatament l’impost d’hidrocarburs, tal com els 
ha dit la Unió Europea, i, amb els diners dels catalans, 
deixin de provocar dèficits i deutes desbocats com han 
fet els últims trenta·cinc anys, que han portat que la 
Generalitat, a dia d’avui, hagi hagut de ser rescatada 
pel Govern d’Espanya.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Antoni Fernández 
Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Senyora presidenta... Senyor conseller, senyores i se·
nyors diputats, una primera temptació a vèncer, que és 
no respondre a algunes de les argumentacions que aquí 
s’han fet. No és el torn per fer·ho i no és el meu paper, 
avui. Alguna cosa d’aquestes dirà probablement el di·
putat Aragonès. Pensin que vèncer aquesta temptació 
és difícil, sentides algunes de les coses que hem sentit, 
proclamades sense cap mena de complex. Hem arribat 
a un punt en què a la tribuna no importa el que es diu, 
no importa que sigui veritat, importa només que es pu·
gui dir i que algú ho pugui sentir i algun ruc ho pugui 
creure. Però això no és el meu paper. I la presidenta el 
que m’ha de dir és: «Vagi al tema, diputat.»

Per què és oportuna aquesta moció? Per quatre coses que 
voldria enumerar. Algunes les ha dit el diputat; les altres 
m’agradaria a mi arrodonir·les. Primer, perquè ens tro·
bem amb una crisi d’un abast extraordinari, profunda, 
brutal i despietada, que ha afectat, és clar, els nostres in·
gressos, i de quina manera! He sentit abans, en una altra 
intervenció, que teníem o podíem tenir, conseller Mas·
Colell, unes finances sanejades. Bé, el que és obvi –el 
que és obvi– és com ha afectat en la tensió de finances 
de la Generalitat la crisi que patim. Voluntat? Combatre 
el frau fiscal. Sempre, ara, tant, més.

Segona. Home, perquè és indiscutible, s’han donat 
xifres i són correctes; perquè forma part de la nostra 
preocupació com a governants el combat contra el frau 
fiscal, contra l’economia submergida, contra l’evasió i, 
si és possible, cosa diferent, contra l’elusió fiscal, cosa 
diferent. I és preocupant els nivells que això adquireix 
al nostre país.

No s’ha dit un mot de per què. I a mi m’agradaria dir 
el perquè, si més no des del punt de vista d’aquest mo·
dest diputat. Perquè heretem una tradició tributària 
d’un estat totalitari. I això s’ha de dir i s’ha de poder 
entendre. Quan aquest diputat, modestament, va co·
mençar a estudiar el tema fiscal, es va adonar, a finals 
dels vuitanta, que encara no hi havia pràcticament 
ningú que fes la declaració de la renda de les persones 
físiques. Això arriba a finals –a finals– dels anys se·
tanta, amb alguna reforma, com la que es planteja per 
part d’en Fernández Ordóñez, etcètera. I això està pre·
sent encara en la voluntat de frau fiscal de molta part 
d’aquesta ciutadania. 
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La segona qüestió, tan important com aquesta: proba·
blement hi deu haver algun tipus de relació entre, en 
determinats moments de la vida d’aquest país, pressió 
fiscal · evasió fiscal.

Per cert, hem tingut aquí durant anys una discussió 
amb els grups –tan amables– de l’esquerra respecte a la 
pressió fiscal. Avui no podia estar·me, Vendrell, de dir·
li·ho, quan ho he llegit... «La recessió ha situat l’indi·
cador a Espanya en l’àmbit de la pressió fiscal com un 
dels més alts d’Europa.» (L’orador mostra un full a la 
cambra.) Una vella discussió que portem amb vostès, 
perquè semblaria que aquí pressió fiscal no en tenim, 
que és una cosa que ens inventem, quan l’hem patit. 

Justifica això nivells d’evasió? No. Volen vostès com·
batre·ho? Oi, i tant. Però permet entendre, en deter·
minats moments, quines han estat, juntament amb 
aquesta història de la tradició tributària sota un estat 
totalitari, algunes de les conductes que en aquest país 
s’han donat.

Si alguna cosa pogués salvar d’aquesta breu interven·
ció és el que segueix. Si pogués arribar a vostès, se·
nyores i senyors diputats, amb alguna cosa, en aquesta 
intervenció, és el que segueix a continuació. 

Pagar impostos vol dir regeneració democràtica. Cap 
passa enrere respecte a la corrupció. Cap passa enre·
re en el fet que cadascú compleixi les seves obligaci·
ons, també les fiscals. Però la ciutadania ha de saber i 
ha d’observar que regeneració democràtica és que del 
primer a l’últim paguem els nostres impostos, i que no 
val assenyalar el polític o el funcionari corrupte, que 
s’ha de fer, i eludir les seves obligacions fiscals. Re·
generació democràtica vol dir, ciutadanes i ciutadans, 
pagar impostos, cadascú el que li correspon; l’obliga·
ció de complir·les. Si pogués salvar un mot de la meva 
intervenció seria aquest.

La quarta qüestió, gravíssima, és: albiro la possibi·
litat, conseller Mas·Colell, pel que vaig sentir a dir 
l’altre dia, que quan parlem de tributs de Catalunya, 
tindrem un cos en defensa dels contribuents d’aquest 
país, no un cos que persegueix només els contribu·
ents que no declaren i els que declaren; tindrem un 
cos, diputats i diputades, en defensa dels contribuents, 
d’aquells que paguem i en persecució d’aquells que no 
paguen.

La presidenta

Se li ha acabat...

Antoni Fernández Teixidó

Fetes aquestes –acabo, presidenta– quatre considera·
cions, els trenta segons que resten, per dir... (La presi-
denta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest conti-
nua parlant uns moments.)

La presidenta

No res –no res–; ja se li ha acabat.

(Pausa.)

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula l’il·
lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Aprofito el torn 
de posicionament sobre les esmenes, en què ja avanço 
que hem transaccionat l’esmena número 1, del Grup 
Parlamentari Socialista, de cares a manifestar i a po·
sar de relleu un aspecte que ens ha recordat la dipu·
tada que està present a la Llei de mesures, aprovada 
tot just fa un mes, que és aquest mandat que en sis 
mesos, doncs, es presenti un projecte de llei d’ordena·
ció de cossos i escales d’adscripció exclusiva a l’Agèn·
cia Tributària de Catalunya. I aquí hem arribat a un 
punt de..., a una transacció, que tenen els portaveus, en 
aquesta matèria, dels diferents grups.

I també hem transaccionat l’esmena 11 d’Iniciativa per 
a quan fèiem referència a l’àrea de delictes econòmics 
del Cos de Mossos d’Esquadra, doncs, que col·labori 
amb l’Agència Tributària de Catalunya. Ja hi era im·
plícit, però no està de més fer·ho explícit. 

I, per tant, agrair als dos grups la voluntat de transac·
cionar. I donar les gràcies també a la resta de grups 
que hi donaran suport. I no agrair·ho als que no ens 
donaran suport, evidentment.

Diferents temes que ens agradaria comentar. Consor·
ci amb l’Estat, 2006: «Hacienda plantea un consorcio 
con Cataluña sin apenas contenido» –diari El País–, 
«sin personalidad jurídica propia, limitado a la direc·
ción del impuesto sobre la renta y sin capacidad recau·
datoria.» I aquests són els federals. 2006, just aprovat 
l’Estatut. Bé, de fet, era pocs dies abans del referèn·
dum; per inici de campanya, diuen això. I el conseller 
Castells, evidentment, va dir que això era decebedor. 
Doncs, si aquells eren els federals, que eren els que 
més ho volien, imagini’s, ara, que hi ha els unitaristes 
i els recentralitzadors, a l’Agència Tributària espanyo·
la, no? Per tant, poca cosa farem, en aquest àmbit.

I precisament en això ens ha sorprès molt, perquè nos·
altres ens hauríem posat una mica vermells si hagués·
sim fet aquesta intervenció, la intervenció del Partit 
Popular. I ens sorprèn perquè ha fet algunes pregun·
tes que són òbvies. En algunes, diu: «Com es desen·
voluparà el cos?» Això està previst en una llei; la vam 
aprovar fa un mes. Per tant, només fa falta anar a la 
llei, l’article 147, mirar·ho, i allà ho trobarem. «Quin 
temari?» Doncs, el que està publicat ja. 

I, després, clar, han començat a dir que això serà un 
«xiringuito». Jo em preguntaria si el «xiringuito» és 
que el director d’Inspecció dimiteixi per una con·
donació d’una multa de 450 milions a una empresa, 
com va fer l’Agència Tributària espanyola, per direc·
ció del ministre Montoro, en què hi ha hagut una re·
volució dels inspectors de l’Agència Tributària estatal 
per aquesta qüestió. Això sí que és un «xiringuito» 
–això sí que és un «xiringuito».

I, després, clar, vostè parla de l’impost sobre hidrocar·
burs, la sentència d’avui. I vostè deu saber que aquest 
recàrrec que va haver·hi en el seu temps es va poder 
fer perquè el senyor Aznar va aprovar una llei que 
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regulava aquest impost i donava a les comunitats el 
marge per poder fer un recàrrec. La va fer el senyor 
Aznar. Per tant, si algú ha de suprimir aquest impost, 
ha de ser el Govern de l’Estat. De fet, el Govern de 
l’Estat, l’any passat ja va reformar l’impost sobre hi·
drocarburs, doncs, en previsió de la sentència que ens 
hem trobat avui.

Per tant, jo no sé exactament el que demanen. Potser el 
que demanen és que no exercim les competències en 
aquest àmbit, el petit marge que ens donen. Però, en tot 
cas, si a algú li ha picat la cresta, com es diu popular·
ment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no és 
a la Generalitat, perquè el que ataquen és la naturalesa 
d’aquesta previsió, i és el senyor José María Aznar, que 
era el president del Govern que ho va aprovar.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Carina Mejías Sánchez demana per par-
lar.) Senyora Mejías...

Carina Mejías Sánchez

Per demanar votació separada del punt número 1, si 
us plau.

(Remor de veus.)

La presidenta

Un moment –un moment. Si us plau, senyors diputats 
i senyores diputades, una mica de silenci. (Persisteix 
la remor de veus.) Esperi un moment, senyora Mejías, 
perquè no ens entendrem. (Pausa.)

Votació separada del punt 1?

Carina Mejías Sánchez

Del punt 1.

(Alícia Romero Llano demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Romero?

Alícia Romero Llano

Demanaríem votació separada de tots els punts.

La presidenta

Tinc petició de votació separada del punt 1, després 
dels punts 2.a i 2.c, i vostè vol... (Veus de fons.) El 2.a 
i el 2.c, el 2... (Veus de fons.) Vostè, sí, ja sé que vol 
només..., però farem primer 2.a, 2.c, la resta del 2, 3 i 
4. D’acord.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Votacions separades, senyora presidenta, dels punts 
1.a, 1.b...

La presidenta

Un moment –un moment. 1.b...

Santi Rodríguez i Serra

1.a i 1.b, 2.c i 4. I, per una altra banda, l’1.e, que és 
una transacció que s’ha incorporat, i el punt 3.

La presidenta

Començarem pel punt 1.a –1.a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 99 vots a favor i 25 en contra.

Votem el punt 1.b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 100 vots a favor i 25 en contra.

Votem ara el punt 1.e.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 100 vots a favor, 9 en contra i 16 
abstencions.

Votem ara el punt 2.a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 92 vots a favor i 32 abstencions.

Votem ara el punt 2.c –2.c.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 77 vots a favor, 16 en contra i 32 
abstencions.

Votem ara el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 107 vots a favor, 2 en contra i 16 
abstencions.

Votem ara el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 91 vots a favor, 16 en contra i 18 
abstencions.

Votem ara la resta del punt 1 –la resta del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 114 vots a favor i 9 en contra.

I votem ara la resta del punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 107 vots a favor i 18 abstencions.

Suspenem la sessió fins a dos quarts de quatre.
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La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
vuit minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i tres mi-
nuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanya-
da de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida 
per la secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, de Salut, d’Interior, d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i 
de Benestar Social i Família.

La vicepresidenta primera

Es reprèn la sessió. 

Abans de continuar amb l’ordre del dia, els vull fer 
avinent que començarem aquesta tarda amb la subs·
tanciació de les mocions següents amb l’ordre que fi·
nalment els detallaré: començarem amb el punt núme·
ro 20, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de conservació i ges·
tió del medi natural; continuarem amb el punt núme·
ro 22, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la salut i la malnutrició infantils; segui·
dament farem la número 18, que és la Moció subse·
güent a la interpel·lació al Govern sobre la singularitat 
d’Aran, i acabarem la sessió amb el punt número 21, 
que és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les mesures previstes amb relació a l’incre·
ment del tipus impositiu de l’impost sobre el valor afe·
git en el sector sanitari.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de conservació i gestió 
del medi natural (tram. 302-00125/10)

Un cop feta avinent aquesta alteració de l’ordre del 
dia, comencem amb el vintè punt de l’ordre del dia, 
que és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural. Presentada pel Grup Parlamentari d’Ini·
ciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alter·
nativa, per exposar·la, té la paraula la diputada Hor·
tènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies. Bona tarda, presidenta. Diputades, diputats, 
bé, aquesta és una moció molt llarga; té vint·i·qua·
tre punts. Per tant, no podrem parlar de tots els punts 
en l’estona que tenim, però intentarem fer un resum 
d’aquells aspectes que ens semblen més importants, 
que són quatre; resumir·ho o condensar·ho en quatre 
aspectes.

El primer, el que fa referència a tot el conflicte que hi 
va haver amb els agents rurals per l’actuació del de·
partament respecte a l’ordre emesa que impedia que 
els agents rurals exercissin les funcions de tasca i vigi·
lància de delictes i irregularitats urbanístiques en es·
pais que no fossin protegits. Nosaltres hem arribat a 
una transacció, perquè creiem que en aquest punt, de 

fet, ja s’ha aconseguit una part del que es pretenia, que 
era denunciar una actuació que no ens semblava cor·
recta. Aquí hi poden haver interpretacions jurídiques 
diferents, i de fet el tema està denunciat..., però creiem 
que s’ha aconseguit, que és que se signés un protocol 
de col·laboració entre els departaments d’Agricultu·
ra i de Territori i Sostenibilitat que feia dos anys que 
estava encallat i que finalment, o curiosament, es va 
poder desencallar la setmana passada. Per tant, això 
creiem que és positiu. I, segon, perquè també s’ha ac·
ceptat que caldrà fer el desplegament dels agents ru·
rals, dotar·los dels mitjans. I jo crec que a part del que 
puguem votar aquí, conseller, el que caldrà és establir 
una bona comunicació i un diàleg amb aquest cos per 
superar aquests conflictes, aquests esculls, i perquè 
no hagi de tornar a passar un episodi com el que hem 
vist.

Fet aquest punt, el segon gran aspecte faria referència 
a tot el que és la qüestió de gestió forestal. Ens sem·
bla molt important, tota aquesta qüestió. Per què? Per·
què afecta grans, però també petits, propietaris, molts 
ajuntaments..., i peticions d’alcaldes que demanaven 
canvis pel que fa a la gestió forestal. I, per tant, aquí 
hem pogut aprovar diferents punts de la moció: pel 
que fa a la revisió del Centre de la Propietat Forestal, 
al que és la seva junta rectora; hem arrencat un com·
promís que suposem, i esperem, i sabem, que vostè 
complirà, que és que presenti aquest famós i anunci·
at Pla general de política forestal, que el presenti du·
rant aquest any 2014; que es puguin blindar i que a 
més vostès impulsin i ajudin perquè hi hagin projec·
tes d’ordenació forestal municipals i supramunicipals, 
i sobretot també tot l’apartat que fa referència als bos·
cos singulars, una demanda dels moviments ecologis·
tes, conservacionistes, i que va de cara a impedir que 
es continuïn tallant aquest tipus de boscos i que hi ha·
gi una gestió d’aquests boscos singulars, que són un 
tresor, no només a nivell ecològic i de sostenibilitat, 
sinó també de biodiversitat. També que vostès vegin la 
figura dels acords de custòdia..., que el Departament 
de Territori ja fa temps que hi treballa; però que ho 
poguessin incorporar.

Un altre gran bloc és el que fa referència a espais na·
turals protegits. Se’n recorda, conseller, que jo li deia 
en la interpel·lació, que se’m va enfadar una mica, que 
a vostè li havia caigut això del medi natural? Jo espe·
ro que amb totes aquestes mesures que amb aquesta 
moció aprovem i que vostès també compliran..., això 
hi pugui posar remei. Per tant, hi han compromisos 
pel que fa a l’àmbit marítim protegit, que és el que te·
nim més feble. Un calendari que ens presenti per anar 
aprovant tots els plans especials que resten. Compro·
misos amb el tema de finançament, que ara li tocarà a 
vostè, suposo, batallar en el si del Govern amb el con·
seller Puig pel que fa a la taxa turística. I pensem que 
això és un avenç, que una part de la taxa turística vagi 
destinada a les polítiques de protecció del medi natu·
ral. També el compromís de la presentació de la llei 
de biodiversitat, per fi. Esperem que durant el 2014 en 
tinguem l’estudi preliminar, com a mínim. I garantir 
també finançament per als parcs i per als plans d’usos 
i gestió.
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I, per últim, perquè no em queda temps, tot l’apartat 
més de transparència, que vostè s’ha compromès a ac·
tualitzar la web i s’ha compromès a fer públiques, una 
qüestió que també feia temps que demanàvem, totes 
les subvencions que s’han atorgat des del Centre de la 
Propietat Forestal des del 2004.

Per tant, més enllà del pim·pam·pum, jo crec que amb 
aquesta moció, i amb tots els grups que hi han aportat 
esmenes, la majoria de les quals les hem acceptat i les 
que no és perquè o ho hem parlat o no s’han posat en 
contacte amb nosaltres..., creiem que aquesta..., si vos·
tès compleixen els punts que hi han en aquesta moció 
podrem tornar a penjar l’etiqueta al seu departament 
de..., conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Me·
di Natural.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Han presentat esmenes cinc grups parlamentaris. En 
representació del Grup Parlamentari Socialista, té la 
paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, consellera, con·
sellers, diputades, diputats, començaré la meva inter·
venció per explicar l’esmena que ha presentat el Grup 
Socialista que no ha estat acceptada pel Grup d’Inicia·
tiva per Catalunya. No sé si és per una certa por atàvi·
ca que tenen cada vegada que es parla de valorització 
energètica o tèrmica, en aquest cas de l’aprofitament 
de la biomassa; de la biomassa dels boscos, eh?

Tots sabem que Catalunya és un país en què la proli·
feració de boscos, a les darreres dècades, ha anat en 
augment i que hi ha un problema de la gestió d’aquesta 
massa forestal. Probablement, perquè en el passat re·
cent, i tampoc en aquesta legislatura, hi ha hagut un 
pla de política forestal que s’hagi debatut i que s’hagi 
començat a aplicar.

Nosaltres creiem que una part, o un factor, essencial 
de la revitalització dels boscos és l’aprofitament de la 
fusta. No necessàriament a través de la biomassa, pe·
rò sí en una bona part, no?, per a l’aprofitament tèrmic 
d’aquesta biomassa. Aquesta no és la solució energè·
tica de Catalunya. És així. Però sí que és, o pot ser, 
una via per crear llocs de treball en el món rural i per 
mantenir també els boscos nets, més preparats per 
ser transitats i per prevenir incendis, i és una mane·
ra, en una part molt important del territori, de crear 
valor afegit. Nosaltres hem presentat una esmena en 
aquest sentit que no ha estat assumida per Iniciativa 
per Catalunya. Ja els anuncio que la tornarem a pre·
sentar d’aquí a quinze dies, quan discutim la moció 
subsegüent a la interpel·lació que ahir el meu company 
Xavier Sabaté va fer al conseller del ram de l’energia, 
el senyor Felip Puig, perquè creiem que això està com·
près dintre dels objectius del Pla de l’energia 2013·
2020. Hauria de ser una aposta de país.

També és una aposta de país tenir clar que treballar 
pel reconeixement del patrimoni natural de Catalunya 

és un valor afegit per al país i, a més a més, és un va·
lor econòmic per al país; que cal combinar el reconei·
xement del patrimoni natural amb el manteniment i 
el reconeixement, i potenciar, el paper que en aquest 
territori hi juguen també les activitats econòmiques, 
bàsicament les agràries, però també les del terciari as·
sociat a aquestes activitats.

Creiem indispensable –ho hem dit alguna altra vega·
da des del faristol del Parlament, i en això coincidim 
amb la proposta que presenta Iniciativa– que cal una 
llei de la biodiversitat i del patrimoni natural que fixi 
de manera clara la combinació de la conservació amb 
l’activitat econòmica que s’ha de desenvolupar també 
en molts d’aquests espais, atenent que el nostre país 
és un país profundament humanitzat, que la petjada 
des de dècades, centenars d’anys..., és així, i per tant 
cal regular els usos que es poden fer en el territori. 
Ho torno a repetir: tenint en compte que pot ser una 
oportunitat també de desenvolupament del país, que 
és una senya d’identitat del país i que és una oportuni·
tat també en termes econòmics.

Miri, jo no discutiré al president la capacitat que té 
d’adscriure el Departament de Medi Ambient i les po·
lítiques de medi ambient allà on ell consideri que és 
més efectiu per al conjunt del país. Ara, ens ha semblat 
–no és la primera vegada que també ho diem des de 
l’any 2011– una profunda equivocació el fet de com·
partimentar en diversos departaments les polítiques i 
les matèries de medi ambient. Jo no discutiré si ha d’es·
tar adscrit a Agricultura o ha d’estar adscrit a Política 
Territorial, però sí que necessiten una unitat de gestió 
tant en la planificació com en la gestió. Per tant, des 
d’aquest punt de vista també creiem que és encertada, 
si més no, la proposta que sembla que es votarà que 
hi hagin alguns elements de coordinació i una autoritat 
més o menys única...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Jordi Terrades i Santacreu

...al voltant d’aquests temes.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Mixt, té la paraula 
la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs bé, bona tarda. No hem acabat d’entendre ai·
xò de «les esmenes que no hem acceptat són perquè 
els grups no s’han posat en contacte amb nosaltres», 
perquè enteníem que presentant esmenes el tràmit ja 
quedava salvat, diguem·ne, i que no calia posar·nos en 
contacte per aclarir res. Però, en tot cas, de cara a pro·
peres..., ja ho sabem.

Bé, nosaltres, en general, considerem que és una mo·
ció que toca aspectes clau, que en aquest sentit en 
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podem compartir algunes parts, però que hi han di·
ferents aspectes que no compartim, i és per això que 
presentàvem algunes esmenes que volem explicar.

La primera és sobre quina és la visió que pot semblar 
que se’n té des de fora, i entenem que és una visió, des 
d’algun punt de vista, urbana sobre el que plantegem, 
i que sempre apel·la al conservadorisme, no d’ideolo·
gia, sinó al conservadorisme en la gestió dels boscos, 
que d’altra banda ens diuen els tècnics que no sempre 
és el camí.

En tot cas, per presentar, o per explicar, una mica qui·
nes esmenes presentàvem, i que entenem que algunes 
queden salvades en les transaccions a les quals heu ar·
ribat, la primera que presentàvem era al punt 2, sobre 
el Cos d’Agents Rurals, que fèieu esment que fos la 
policia de la natura. Nosaltres hi presentàvem una es·
mena de supressió, perquè enteníem que les tasques 
que han de desenvolupar aquests agents són de vigi·
lància, de control, de protecció i de prevenció, i així 
ho heu recollit finalment, però que en cap cas havi·
en de tenir unes atribucions que anessin relacionades 
amb la seguretat de les persones, perquè de policies ja 
en tenim prou. En tot cas, ja ho dic, queda salvat en la 
transacció, i res a dir, per tant.

Les altres sí que no queden salvades en les transac·
cions, i volíem exposar·les seguidament. Presentàvem 
una esmena al punt 5, sobre..., quan parleu de modi·
ficar els continguts i reequilibrar la composició de la 
junta del Centre de la Propietat Forestal. Bé, nosaltres 
enteníem que si s’ha de modificar o si s’ha de reequi·
librar, ha d’obeir sempre a la funció que..., es facin 
després les adjudicacions amb imparcialitat. És a dir 
que no entenem a quins objectius pot respondre aquest 
reequilibri, tot i que sí que es posa que s’han d’actua·
litzar continguts. I el que sí que ens preocupa és que, 
atès què és el Centre de la Propietat Forestal, atès qui 
ho compon, quin és el seu consell rector, i atès que set, 
és a dir la meitat dels seus membres, són membres que 
també són propietaris, el que a nosaltres ens sembla·
va és que, perquè no es creï un confusionisme d’inte·
ressos, el que sí que s’havia de garantir, en tot cas, era 
que, es compongui com es compongui, el que quedarà 
salvaguardat és la imparcialitat.

D’altra banda, fèiem una esmena al punt 7 sobre l’or·
denació i la gestió dels espais forestals. Sí que s’ha 
fet en tota l’esmena una crida a l’ordenació forestal. 
Nosaltres entenem que no és un problema de no or·
denació; de fet, el principat és la segona comunitat 
autònoma amb el percentatge d’espai d’ordenació de 
boscos més alt. Entenem que no és que no hi hagi, 
per tant, una ordenació, tot i que sí n’hi ha, no apli·
cacions d’altres eines, com has anomenat –el pla ge·
neral de política forestal, etcètera, etcètera–, sinó que 
el que no hi ha és una gestió efectiva, per tant, de 
l’ordenació que s’ha fet, i això, des del punt de vis·
ta, és el problema. El problema no és seguir fent més 
instruments o eines de planejament, que són quilos i 
quilos de paper, sinó dur·ho a la pràctica i, per tant, 
traduir·ho en una gestió efectiva dels boscos.

Això em serveix per relacionar·ho amb l’altra esme·
na que fèiem, que és sobre els boscos madurs. Dèiem: 

els boscos madurs, si cal, s’han de talar també, i la 
decisió ha d’obeir, des del nostre punt de vista, a una 
millor gestió tècnica, per tant, dels boscos, i si en oca·
sions s’aposta per l’estructura i la biodiversitat a llarg 
termini, pot ser que els criteris tècnics aconsellin ta·
lar·los.

Fèiem una altra esmena de supressió al punt 10.2, i 
finalment una al punt 12 sobre la biomassa i la pre·
sumpta contaminació, que no em dóna temps d’expli·
car, però, bàsicament, la idea, una mica, anava en el 
sentit que no ens calen més eines de planejament, no 
basar·ho sempre tot en una visió conservacionista, que 
pot semblar poc realista si el que es vol és una gestió 
eficient dels boscos, general o concreta i, per tant, dur 
a la pràctica totes aquelles eines formals que diguem 
que ja es tenen. 

És simplement això. Gràcies. 

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula el diputat Matías Alonso. 

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors dipu·
tats, consellers, és clar que el medi natural és un pa·
trimoni essencial que hem de preservar, i és cosa de 
tots implicar·s’hi, i que hem d’assegurar també que si·
gui un llegat de cara al futur, no? I aquest és un te·
ma que, afortunadament, cada dia està preocupant 
més a la ciutadania, cada cop s’estan implicant més en 
aquesta qüestió conservacionista. Perquè gaudir d’un 
medi natural adequat per al desenvolupament perso·
nal és un dret reconegut, no només per la Constitució 
espanyola, també pel mateix Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que encomana als poders públics fer efec·
tives les condicions per a la preservació de la natura i 
la biodiversitat establint les condicions que permetin a 
totes les persones el gaudi del patrimoni natural i pai·
satgístic. 

Aquesta moció ve a donar un impuls a la tasca del Go·
vern en aquestes qüestions, i també, en certa forma, a 
donar un cop d’atenció en un aspecte concret que ja 
ha comentat abans la ponent. Aquesta moció dema·
na agrupar sota un mateix ens administratiu la gestió 
de les polítiques de biodiversitat i del medi natural, i 
nosaltres hi estem d’acord. Entra en detall en la revi·
sió i millora de la política de gestió forestal i demana 
al Govern que incrementi a partir de l’any 2015, i de 
forma esgraonada, partides pressupostàries destina·
des a programes de protecció del medi natural i, més 
concretament, espais naturals protegits, per tal que els 
parcs naturals siguin un motor econòmic de desen·
volupament rural, de creació de llocs de treball i, per 
tant, també d’arrelament. Destaca també la demanda 
de millora de la transparència i l’accés a la informa·
ció, i fins i tot la possibilitat de la participació ciutada·
na en l’àmbit de la gestió del medi natural. Mesures, 
totes, amb què estem d’acord, sobretot en el fons. Per 
la qual cosa ja anunciem que hi donarem suport.
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Però és cert que en les ultimes setmanes ha passat 
un fet concret, un fet concret que també és objecte 
d’aquesta moció i que no hem arribat a entendre del 
tot des del nostre grup parlamentari. Fa unes setmanes 
ha saltat a l’opinió pública una noticia, que semblava 
que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural es retallaven com·
petències del Cos d’Agents Rurals en relació amb la 
investigació de possibles delictes urbanístics, sempre 
que fossin fora d’espais d’especial protecció. Aquesta 
és una qüestió que no hem acabat d’entendre per què 
ha passat així, perquè fins i tot hi havia un pronunci·
ament efectiu per part de la Fiscalia General de l’Es·
tat, que recolzava la tasca que estaven fent els agents 
rurals quant a, també en certa forma, policia judicial, 
amb àmbit d’actuació a tot Catalunya, sota les direc·
trius tant dels fiscals com dels mateixos jutges.

I d’altra banda, és que el mateix reglament del cos, en 
certa forma, ja ho recull, perquè la col·laboració en la 
vigilància, el control i la inspecció de les actuacions 
urbanístiques, quan afectin sòl no urbanitzable o es·
pècies catalogades, és una competència especifica que 
està contemplada –especialitzada– també per aquest 
cos. Aquest fet ha provocat una reacció que, fins i tot, 
s’ha judicialitzat, i el que hem de mirar és com resol·
dre aquesta qüestió al més aviat possible. El nostre 
grup ha presentat una bateria de preguntes, entre les 
quals n’hi ha una de molt concreta que és aquest pro·
tocol que finalment la setmana passada es va anunciar 
des del Govern que s’acaba de signar amb el Departa·
ment d’Agricultura i el Departament de Territori i Sos·
tenibilitat, per venir a donar aquesta cobertura legal 
que sembla que des del departament li negaven al Cos 
d’Agents Rurals. 

Bé, doncs, nosaltres hem presentat dues esmenes pre·
cisament al punt 1 i al punt 2, que són els que estan re·
lacionats amb aquest afer. Les dues les hem transacci·
onat; la primera amb la mateixa ponència; l’esmena al 
punt 2 l’hem transaccionat també amb CiU, i em vull 
centrar en aquesta transacció que hem fet entre els tres 
partits, entre Iniciativa –la proponent–, entre CiU i el 
Grup de Ciutadans, que demana ni més ni menys que 
potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com a eina 
imprescindible, amb la dotació i la formació escaients 
per esdevenir un cos de vigilància i control de protec·
ció i prevenció integrals del medi ambient i de policia 
administrativa especial, les mateixes que estableix la 
Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, 
i posant en marxa mecanismes de col·laboració i coor·
dinació amb els altres cossos competents. En aquest 
cas, amb els bombers, amb el Cos de Mossos d’Es·
quadra i amb el mateix Seprona de la Guàrdia Civil. 
En conseqüència, anunciem que donem suport en el 
seu conjunt a aquesta moció, i demanem a la resta de 
grups que facin el mateix.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari d’Es·
querra Republicana de Catalunya, té la paraula el di·
putat Dionís Guiteras.

Dionís Guiteras i Rubio

Gràcies, presidenta. Bé, com ja ha dit la diputada Grau, 
la moció, després de la interpel·lació al conseller, és 
una moció extensa, vint·i·quatre punts, que toca d’una 
manera molt gran tots els temes que fan relació al me·
di natural. I aquí el nostre grup donarà suport a la gran 
majoria de punts, perquè tenen molt de sentit i, a més a 
més, cal destacar la gran capacitat de diàleg i consens 
que ha tingut la diputada, perquè hi han esmenes molt 
interessants de diferents grups, de nostres també. 

El que acaba passant una mica, almenys un té la sen·
sació, és que qüestions tan importants o qüestions tan 
de país, de país no tant potser com una qüestió o una 
estructura..., com una entelèquia, sinó coses molt vi·
ves, coses que afecten, en aquest cas, el 70 per cent 
del territori, per tant, una població enorme que hi viu 
directament, però a tot el país que en gaudeix direc·
tament. I a vegades un té la impressió que aquestes 
qüestions s’utilitzen molt –i aquí autocrítica, tam·
bé–, crec que tot aquest elenc de grups parlamentaris 
que hi ha en aquest hemicicle, a vegades les utilitzem 
d’una manera un pèl egoista, si em permeten l’expres·
sió, eh? Parlo per tots, eh? Per què ho dic això? Doncs, 
perquè amb estructures bàsiques com el Cos d’Agents 
Rurals, estructures bàsiques com el Cos de Bombers, 
estructures bàsiques com l’ordenació del territori, no?, 
quina idea tenim, on ho posem, com ho gestionem, 
tot això, entrem en la guerra del dia a dia i ens obli·
dem que això és una qüestió molt més important, que 
és molt més transcendental, no? Per exemple, aquest 
grup parlamentari té dubtes del tema d’on hem de si·
tuar les polítiques mediambientals i de la gestió del 
territori. Estem absolutament d’acord, que cal un or·
ganisme que realment centri tot això, però quin? 

Aquest és el dilema. I és un dilema que vivim i viu 
aquest grup parlamentari sense cap tipus de manies, 
i crec que l’hauríem de viure tots –crec que l’hauríem 
de viure tots– perquè afecta coses molt transversals. 
Per tant, què fóra bo? Que ho tingués un departament, 
sí. Ostres, però el que encara és més important és que 
tots els departaments tinguin en compte el medi am·
bient. O no és una qüestió transversal que afecta el 70 
per cent del territori i afecta tota la població? Per tant, 
entenem que la proposta i, fins i tot, l’esmena que hem 
presentat nosaltres, que l’hem retirada, hauria d’enfo·
car això i hauria de debatre això.

Jo crec que el Ple monogràfic d’agricultura podria ser 
un bon moment, també, perquè una part d’aquesta 
gestió es pugui definir d’una vegada. De fet, les insti·
tucions supranacionals, la Unió Europea i l’ONU, es·
tan debatent on s’ha de posar això, perquè l’agricultu·
ra afecta directament el canvi climàtic, sí senyor, i la 
gestió dels humans en el territori afecta el canvi cli·
màtic. Per tant, és una qüestió que va molt més en·
llà de quina conselleria té, per a mi, el goig de gestio·
nar un tema tan important com el medi natural. Sobre 
el tema del primer punt, que no estarem d’acord en la 
qüestió de la secretària general d’Agricultura i el tema 
concret de la gestió d’aquest problema amb els agents 
rurals, està a la judicatura. Si al final compareix la se·
cretària, doncs, encantats de la vida perquè pugui ex·
plicar i li puguem preguntar què és el que ha passat. 
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Després tinc un altre punt que a mi m’apassiona molt, 
que és el tema dels bolets. Jo, com que m’agrada molt 
collir bolets i és una cosa que vivim a casa amb mol·
ta intensitat, tot i que últimament no tinc gaire temps 
per collir·los, jo no tinc temps i tampoc les condicions 
climàtiques acompanyen, aquí nosaltres hi votarem 
en contra per una qüestió molt simple: el tema d’acce·
dir al medi per anar a collir bolets, per als que vivim 
als pobles –bé, els de poble i els de fora, eh?–, és una 
qüestió molt visceral. Per tant, està molt bé l’experi·
ment que està fent el departament. Quan això estigui 
clar i vegem bons resultats, que s’hi adhereixi qui vul·
gui o qui ho consideri oportú. 

Per tant, diputada Grau, felicitats per la moció. La ve·
ritat és que és una bona moció, ha aconseguit un bon 
consens i crec que el debat de política agrària, que és 
entenem que molt important perquè afecta grans parts 
d’aquesta moció i de la qüestió del medi ambient, el 
podem debatre amb tranquil·litat i arribar a bones con·
clusions.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió té la paraula la diputada Cristi·
na Bosch.

Cristina Bosch i Arcau

Bé, gràcies, presidenta. Conseller d’Agricultura, con·
sellers, senyors diputats i diputades, bé, sí, la moció 
és molt llarga. Jo voldria resumir, en primer lloc, tres 
punts, diputada Grau, amb «carinyo», que aquesta 
moció evidencia diferències de model; malgrat això, 
i com el conseller li deia en la interpel·lació del pas·
sat Ple, hem pogut arribar a acords, i, tres, que aquest 
Govern no ho deu fer tan malament dins de l’àmbit 
de medi natural, eh? precisament perquè hem arribat 
a molts acords, eh? La diputada Grau i el seu grup de·
fensen el seu model. (Remor de veus.)

No, no, no és trampa –no és trampa. Defensa el seu 
model, no?, i nosaltres i el Govern defensem el nos·
tre. Els dos, legítims. I, malgrat això, malgrat les dis·
crepàncies i que hi ha punts, doncs, en què evident·
ment no ens hem posat d’acord, sí que hem arribat a 
molts punts d’acord, la veritat és aquesta. I hem po·
sat en valor la feina que fa el departament, i és ai·
xí, amb la planificació forestal; amb boscos públics i 
privats; amb la promoció per tal d’implementar pro·
jectes d’ordenació forestal en l’àmbit municipal i su·
pramunicipal; amb buscar les fórmules que permetin 
destinar més recursos públics i privats a la gestió dels 
espais naturals i als parcs; amb l’establiment de noves 
taxes, preus públics, la participació en la taxa turísti·
ca; el Pla general de política forestal; la implantació 
de la biomassa, entre altres punts, no? Per tant, queda 
clar que el Govern fa la feina i queda clar que el me·
di natural no li ha caigut del nom al departament. És 
evident, perquè davant d’aquesta situació social, polí·
tica i econòmica tan complicada que vivim el depar·
tament i el Govern han sabut afrontar la realitat, la 

realitat que vivim, i l’han sabut afrontar d’una manera 
diferent, com calia.

Mantenim discrepàncies. El punt 4, no podem com·
partir amb vostè aquest model, aquest model d’agru·
pació de competències dintre de les competències, 
diguem·ho així, ambientals, perquè no és el model 
que mira a Europa, i nosaltres mirem cap a Europa. 
Jo li ho justificaré, els ho justificaré a tots, senyores 
i senyors diputats: les polítiques europees no van per 
aquest camí, no van pel camí d’agrupar competènci·
es de medi natural amb les competències ambientals, 
tan variades i disperses. Al contrari, l’estratègia Eu·
ropa 2020, la nova PAC 2014·2020, l’aplicació dels 
fons estructurals europeus sobre desenvolupament ru·
ral precisament el que promouen és la integració de la 
conservació del medi natural amb la gestió sostenible 
en un marc de creixement econòmic basat en la bio·
economia, és a dir, basat en la conservació però cer·
cant sempre la promoció de l’activitat econòmica en 
les nostres zones rurals i agràries, incloure, integrar, 
vincular l’agricultura amb el medi natural.

Per tant, per exemple, tampoc entenem el tema del 
pla de la recol·lecció de bolets, un pla exitós, un pla de 
model, de dinamització econòmica del territori, amb 
boscos públics gestionats per la Generalitat. El conse·
ller li ho deia en la interpel·lació: vostè té el seu model, 
nosaltres el nostre, mirem cap a Europa, mirem cap 
endavant, un model de medi natural com a element 
enriquidor de la societat i del territori, que necessita 
protecció però, evidentment, necessita gestió.

Ho deixo per al darrer punt i no per això menys im·
portant, el primer punt, que, evidentment, no el podem 
compartir: l’actuació del Departament d’Agricultura 
amb relació a les tasques que desenvolupen els agents 
rurals. En cap moment, i com no pot ser d’altra ma·
nera, el departament no ha tingut cap altra intenció ni 
motivació que fer complir la llei. Vostè i jo ho hem par·
lat en la negociació del segon punt. Nosaltres creiem 
en la importància del treball dels agents rurals, i li re·
cordo que és aquest Govern el que està desenvolupant 
la Llei 17/2003 en matèria de personal. S’ha començat 
a fer molta feina en aquest sentit, amb concursos, i en 
tots aquests anys i amb governs diferents des de l’any 
2003 aquesta llei no s’havia desplegat. I ho explico per·
què creure en la feina dels agents rurals és creure en la 
seva regulació i en el compliment de la llei. 

Senyors i senyores diputats, ho dic amb rotunditat: el 
criteri del departament no ha estat altre que ajustar·se 
a la legalitat vigent i la finalitat de les seves actuacions 
no han estat altres que evitar disfuncions en les actu·
acions administratives de vigilància i d’inspecció que 
fan els agents a fi de garantir la seva seguretat jurídica 
i la legalitat que en tot moment han de tenir en les se·
ves actuacions. Per això s’ha signat el protocol entre el 
Departament d’Agricultura i el Departament de Ter·
ritori, no per altre motiu, sinó per garantir una bona 
cobertura legal en les seves tasques, en les tasques de 
col·laboració que es faran en matèria urbanística junta·
ment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Gràcies, presidenta, conseller, senyores i senyors di·
putats.
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La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya la il·
lustre senyora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Conseller d’Agricultura, conselle·
res, consellers, diputats, diputades, anuncio ja que el 
Partit Popular donarem suport a gairebé tota la moció, 
una moció presentada per Iniciativa però que, tal com 
ha quedat, podríem dir que votaríem una nova moció, 
que, tot s’ha de dir, pensem que millora la proposta 
inicial.

Abans de posicionar·me vers alguns punts, vull fer 
una prèvia. Vostès, el seu partit, no fa massa temps 
van estar al capdavant de la conselleria de Medi Am·
bient, i sí que van treballar, no els ho negaré pas, però 
des que estan a l’oposició, senyora Grau, els seu inte·
rès pel medi ambient s’ha intensificat notablement. No 
fa massa dies, en la compareixença del conseller de 
Territori i Sostenibilitat jo mateixa criticava la manca 
de coordinació entre el seu departament i el d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
pel que fa a tots aquells temes relacionats amb el medi 
natural, i que, cal dir·ho, hi tenen competències amb·
dues conselleries. Al conseller Vila li pertoca tot allò 
que fa referència a la planificació i protecció d’espais 
naturals i el departament del conseller Pelegrí és qui 
realitza les tasques de gestió. En aquests moments, i 
tenint en compte que el 30 per cent del territori català 
és territori protegit, el que toca ara és gestionar cor·
rectament tots aquests espais de què Catalunya dispo·
sa. I, de fet, així ens ho diuen les polítiques ambientals 
de la Unió Europea, que, evidentment, van a protegir, 
però també a gestionar. Només cal veure la PAC o els 
plans de desenvolupament rural, etcètera. 

Dit això, no podem donar suport al punt 4 d’aquesta 
moció, que demana agrupar sota un mateix ens i jun·
tament amb qui té les competències ambientals les po·
lítiques de biodiversitat i de medi natural, perquè això 
suposaria que la gestió també passés a mans del De·
partament de Territori i Sostenibilitat i, des del nostre 
punt de vista, ja té prou feina, i aquesta gestió, que sí, 
és cert que ha de millorar, ha de romandre a la conse·
lleria actual. Tampoc donarem suport al punt tretzè de 
la moció perquè ens oposem, senyora Grau, a l’establi·
ment de noves taxes i/o preus públics per a gestionar 
els espais naturals protegits. I volia fer esment també 
del punt 1, sobre la reprovació de l’actuació del Depar·
tament d’Agricultura per una ordre emesa que prohi·
bia als agents rurals denunciar irregularitats urbanís·
tiques fora els espais naturals protegits i la sol·licitud 
que es donin explicacions per part del departament. 
Hi votarem a favor perquè pensem que cal el màxim 
de transparència i rigor en tot allò que fa referència a 
possibles invasions competencials.

Quant als punts que fan referència a les polítiques fo·
restals, donarem suport a totes les propostes de la mo·
ció, i vull fer especial menció al fet que es demani i 
s’aprovi potenciar el Cos d’Agents Rurals, amb la do·
tació i la formació escaients per a esdevenir un cos de 

vigilància i de control. També creiem que és important 
que s’aprovi, però sobretot que el Govern ho porti a ter·
me, presentar el Pla general de política forestal de Ca·
talunya 2013·2022 durant aquest període de sessions.

I finalment, quant als punts que parlen més concreta·
ment dels espais naturals, coincidim que s’ha d’elabo·
rar un pla director del sistema d’espais naturals prote·
gits o que s’inclogui en la futura llei de biodiversitat i 
patrimoni natural la delimitació dels espais naturals 
protegits a partir de criteris tècnics i científics, com 
crec que no pot ser d’una altra manera. Per cert, se·
nyora Grau, una llei que vostès han intentat tirar en·
davant a través de diferents projectes de llei quan han 
estat a l’oposició. Per què no ho van fer quan gover·
naven? Per què no ho van fer? Resulta curiós –resulta 
curiós– que vostès, que van estar set anys governant a 
Catalunya i al capdavant de la llavors conselleria de 
Medi Ambient, no fessin cap pas per tirar endavant 
el que demanen des que estan a l’oposició. Dit això, 
no ens oposarem que es presenti aquesta memòria pre·
liminar de la llei de biodiversitat i patrimoni natural 
abans que finalitzi aquest any 2014, tal com s’hi va 
comprometre el conseller Vila en seu parlamentària.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Per pronunciar·se sobre les esmenes té la paraula la il·
lustre senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Molt ràpid. Començaré pel punt 
4, el d’agrupar sota un mateix ens les competències. 
Bé, suposem que això és un conflicte, però, miri, se·
nyor Guiteras, la solució, no cal buscar molt, la solució 
la teníem i a Europa la tenen: és que hi hagi un de·
partament o una conselleria de medi ambient. No em 
diguis atrevida, però la vam tenir. No la vam fer nos·
altres, eh? Hi va haver un conseller de CiU molt abans 
que ja l’havia fet i nosaltres vam continuar. Per tant, 
no cal buscar inventos, perquè l’invento a tot Europa 
ja està fet. I quan a Europa estan parlant d’unificar i 
de gestionar és perquè hi ha una voluntat ecologista 
que s’ha vist en la PAC, que vostè, conseller, en aquest 
apartat va estar en contra del greening. Per tant, no 
anem comparant amb Europa quan ens interessi, per·
què és que les polítiques, i les polítiques agrícoles, allà 
són diferents.

Una altra qüestió. Pel que fa a la CUP, a mi m’hau·
ria encantat, senyora Isabel, que haguéssim pogut par·
lar·ne, però, és clar, jo entenc que si m’arriben unes 
esmenes –esborrar, per exemple, allò del pla munici·
pal– i no hi ha proposta alternativa, jo no sé què és el 
que vostès volen. I crec que hi ha un error amb això 
de «policia». Policia administrativa vol dir que és qui 
vigila, qui controla, no amb referència al que vostè ha 
volgut venir a interpretar de perseguir la gent. Policia 
del medi ambient vol dir això. I hi ha una altra qües·
tió. Home, talar boscos madurs és una mica heavy. Els 
boscos madurs o boscos singulars, com ha quedat ex·
plicitat a la moció, són joies que tenim en el país a 
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protegir, i per això l’únic que fa la moció és arreplegar 
tot el que està dient la xarxa que està treballant en el 
tema de boscos singulars.

Senyora Xandri, miri, jo no tinc un «ecologímetre» 
per mesurar quan hem sigut més ecologistes, si ara o 
llavors. En aquell moment érem un govern a tres ban·
des i, per tant, amb tots els equilibris; jo li puc assegu·
rar que es va fer i es va treballar tot el que es va poder, 
moltes vegades amb molta oposició, que ja s’encar·
regaven des d’algunes files d’animar que hi hagués 
aquesta oposició. Però es va intentar i, per tant, llei de 
biodiversitat, va quedar l’esborrany fet. De fet, és la 
proposta de llei que hem anat presentant.

Pel que fa a l’esmena 1, com que en la guia de votació 
que jo els he fet arribar el text a darrera hora s’ha can·
viat, no serà el text que posarem a votació, no és el que 
vostès tenen a la guia, sinó un que demanarem que es 
llegeixi i, per tant, no és aquest. 

I respecte als bolets, escolti, senyor Guiteras, senyora 
Cristina Bosch, si jo no estic en contra del pla de bo·
lets: l’únic que diu és que el revisem, que el revisem 
perquè resulta que hem fet aquest pla a partir de l’ex·
periència pilot de Poblet i resulta que en els llocs que 
es vol aplicar tenim alcaldes, tenim propietaris que no 
hi estan d’acord. Per tant, si volem aplicar... I la Fe·
deració de Boletaires, sí, ja els farem comparèixer, ja 
vindrà el Gràcia aquí a explicar·ho. Per tant, jo no hi 
estic en contra, em sembla perfecte, però fem·ho amb 
el consens del territori.

Ja està, gràcies.

La presidenta

Cridem a votació. 

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)

Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, per demanar votació separada.

La presidenta

Digui’m.

Isabel Vallet Sànchez

Dels punts 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20 i 22. Ho torno a re·
petir?

La presidenta

Un moment: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20 i 22.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, i després per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, doncs, simplement comentar·li a la diputada Grau 
que potser és que no m’ha entès bé. Jo crec que sí que 
m’he explicat clarament, que quan parlàvem de la ta·
la de boscos madurs dèiem que sempre que fessin re·
ferència o... (Remor de veus.) Bé, si puc... (Pausa.) 
D’acord. Doncs, sempre que fessin referència a direc·
trius tècniques sobre la millor conservació dels bos·
cos. Òbviament, no era talar per talar i no crec que ho 
hagi dit amb aquesta lleugeresa.

Gràcies.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Votació separada del punt número 3 per un costat i del 
4 i 13 per un altre.

La presidenta

Tres, 4 i 13. Molt bé. 

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, la votació separada: 1, 4 i 9.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Senyor Turull...

Jordi Turull i Negre

Sí, l’1 l’ha apuntat, no?, com a votació separada.

La presidenta

L’1, el llegirem. Tinc la petició, repeteixo: 1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 20 i 22. I després la resta que queda.

Doncs, comencem amb la lectura del punt 1.

La vicepresidenta primera

«Reprovar l’actuació del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Natural per l’ordre emesa amb re·
lació als agents rurals pel que fa a les seves compe·
tències per vigilar, controlar i inspeccionar actuacions 
urbanístiques que afectin sòl no urbanitzable.»

La presidenta

Passem a la votació d’aquest punt.

Comença la votació.
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Ha estat rebutjat per 38 vots a favor, 69 en contra i 19 
abstencions.

Passem ara a votar el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor i 14 abstencions.

Passem a votar el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 75 en contra i 7 
abstencions.

Votem ara el punt 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Passem a votar el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Passem a votar el punt 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 38 vots a favor i 87 en contra.

Votem ara el punt 10.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Votem el punt 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Votem el punt 12.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Votem ara el punt 13.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 110 vots a favor, 14 en contra i 2 
abstencions.

Votem el punt 20.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

I votem el 22.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 124 vots a favor i 2 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 126 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació  
al Govern sobre la salut i la malnutrició 
infantils (tram. 302-00127/10)

Passem al següent punt, que és el 22, Moció subse·
güent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i la 
malnutrició infantil, presentada pel Grup Parlamenta·
ri del Partit Popular de Catalunya.

Té la paraula la il·lustre senyora Eva García. 

(Pausa.)

Ja pot començar, senyora García.

Eva García i Rodríguez

Bé; moltes gràcies, molt honorable presidenta. Hono·
rables conselleres, per presentar la moció del Partit 
Popular català, del Grup Parlamentari Popular, subse·
güent a la interpel·lació del darrer Ple que vàrem subs·
tanciar sobre la malnutrició infantil. 

Artur Mas: «A Catalunya hi ha gent que ho passa ma·
lament, però gana no; no és veritat, a Catalunya com 
a sistema no hi ha fam.» Francesc Homs: «La pobresa 
que hi ha a Catalunya és la mateixa que hi havia abans 
de la crisi, la crisi no ha provocat més pobresa a Cata·
lunya.» Boi Ruiz: «Hi ha malnutrició per mals hàbits, 
per obesitat o per altres qüestions, però mai per qües·
tions econòmiques.» Neus Munté –per cert, ara aquí 
tot dos juntets–, Neus Munté: «Tots els nens catalans 
tenen cobertes les seves necessitats alimentàries bàsi·
ques, a la Generalitat no li consta cap cas a Catalunya 
en què es pugui relacionar desnutrició infantil i pobre·
sa.» (Remor de veus.)

Doncs, bé, membres del Govern presents, i també els 
que no hi són però suposo que se n’assabentaran, tots 
ells –tots ells–, des del president fins a l’últim conse·
ller que he anomenat...

La presidenta

Un moment –un moment–, senyora diputada, un mo·
ment, si us plau. (Pausa.) Continuï.

Eva García i Rodríguez

...tots ells van enganyar els catalans, tots ells van ne·
gar una realitat, van ocultar les dades reals de malnu·
trició infantil a Catalunya i des del Departament de 
Salut es reconeix que l’informe del Síndic de Greuges 
els ha servit a vostès per obrir els ulls.

Certament, senyors convergents, lamentable. (Remor 
de veus.) Sí, sí; vostès poden riure, però lamentable, 
negar les dades, les xifres... (Veus de fons.) Sí, sí; vos·
tès ara diguin que no, però les declaracions que aca·
bo de llegir entre cometes són les declaracions des 
del president fins a l’últim conseller. Lamentable que 
vostès neguin el problema, lamentable que relativitzin 
aquesta realitat, aquesta problemàtica a Catalunya, la·
mentable que ens acusin als altres de crear alarmisme 
–de crear alarmisme– mentre aquesta és la realitat a 
Catalunya.



Sèrie P - Núm. 50 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de febrer de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 27.2  55

Les dades que hi ha a Catalunya és que hi han 285.000 
nens que viuen en situació de pobresa i cinquanta mil 
infants malnodrits, informe de la Fedaia, no del Par·
tit Popular, no del Grup Parlamentari Popular, no de 
cap cosa estranya, dades de la Fedaia: «S’agreuja la 
pobresa infantil a Catalunya, que assoleix el 24 per 
cent dels nens.» Aquestes són les xifres reals, no les 
que dóna aquest Govern, sinó que aquestes són les xi·
fres reals.

I per això el Grup Parlamentari Popular presentem 
aquesta moció perquè el Govern de Catalunya treba·
lli, però per les coses importants, no per aquells deli·
ris que tenen vostès, sinó que treballin per les coses 
importants, que treballin pels nens catalans que pas·
sen gana, per molt que el president i altres consellers 
ho estiguin negant.

Nosaltres demanem que vostès aprovin un pla de xoc 
urgent –urgent– contra la malnutrició infantil i que si·
gui concertat amb el sector. És evident que aquest pla 
ha d’anar acompanyat d’una partida pressupostària su·
ficient per dur a terme totes aquestes polítiques contra, 
de lluita contra la malnutrició infantil; un pla del qual, 
evidentment, farem un seguiment escrupolós, perquè 
a vostès els agrada molt això d’aprovar plans però des·
prés no serveixen de res. Per això els exigim que apro·
vin avui aquest pla i que el duguin a terme.

Demanem també ampliar el fons actual de la Genera·
litat per als ajuntaments per fer front a la pobresa, am·
pliant les subvencions i ajuts als ens locals, no supri·
mint·los com han fet amb el Fons de cooperació local, 
amb un menyspreu total als ajuntaments, sense diàleg 
i provocant que avui en dia més de cent ajuntaments a 
tot Catalunya no tinguin ni un sol euro d’aquesta par·
tida, no l’hagin rebut en concepte del Fons de coope·
ració local.

Tema beques menjador –tema beques menjador. En·
tenem que cal incrementar·les per garantir l’accés 
universal a tots els nens en risc de situació d’exclusió 
social. Mirin, el mateix dia que la consellera Rigau 
anunciava solemnement en aquest Parlament que hi 
haurien beques menjador per a tots els infants a Cata·
lunya resulta que els consells comarcals, per exemple, 
del Baix Llobregat i del Vallès Occidental ens alerta·
ven que cinc mil nens aquest any s’havien quedat sen·
se beca menjador, i la FAPAC, a més, també denunci·
ava que aquest curs s’havien denegat més de la meitat 
de beques menjador.

Per tant, és evident que cal incrementar la partida eco·
nòmica per garantir que arribin a tots els nens necessi·
tats. Aquest Govern ens té molt acostumats a actuar a 
cop de titular, a reaccionar quan el problema ja és un 
clam. Ha passat amb Càritas, ha passat amb Creu Roja, 
ha passat amb la Fundació Catalana de l’Esplai, amb la 
Fundació Pere Tarrés, ha passat amb moltes, amb mol·
tes entitats i associacions a Catalunya.

Esperem que el Govern doni suport a aquestes mesu·
res del Grup Parlamentari Popular en el dia d’avui i 
sobretot que les posi en marxa al més aviat possible 
per tal de donar resposta a aquesta problemàtica gra·
víssima que patim a Catalunya, de nens malnodrits, 

que n’hi han, encara que el Govern de Catalunya ho 
negui sistemàticament.

Gràcies.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la 
il·lustre senyora Eva Granados, en nom del Grup So·
cialista.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Per presentar les esmenes que el 
meu grup ha presentat a la moció del Partit Popular. 
Vull començar recordant, doncs, com ha augmentat la 
pobresa des que hi ha crisi al nostre país i, concreta·
ment, com ha augmentat la pobresa severa entre els 
menors de setze anys, que, concretament, a Catalunya 
ha augmentat més que a la resta d’Espanya. I això és 
una dada que ens ha de preocupar molt. 

I quines conseqüències té aquest augment de la pobre·
sa severa en els infants pel que fa a la seva salut, a la 
seva trajectòria educativa i també a les seves expecta·
tives d’ocupació? Bé, doncs, ja fa molts mesos que en 
aquest Parlament parlem de beques escolars, de lleure, 
d’aliments, de malnutrició, i, malauradament, no ve·
iem cap tipus de reacció per part del Govern.

El meu grup parlamentari ha presentat cinc esmenes 
en aquesta moció. Una té a veure amb el pla de xoc de 
malnutrició que proposa el Grup Popular i que nosal·
tres creiem que ha de tenir un lideratge del Govern de 
la Generalitat, però que és evident que el món local i 
els professionals també han d’estar presents en aquest 
pla de xoc de malnutrició. 

N’hem fet una altra que té a veure amb les beques i 
que m’hi referiré al final. 

La tercera té a veure amb la renda mínima d’inserció. 
Creiem que la situació de la renda mínima d’inserció al 
nostre país és molt preocupant, però que, si més no, en 
aquelles famílies que tenen infants i que estan en una 
situació molt vulnerable hauríem de ser capaços, com a 
país, de garantir aquesta prestació per a aquestes famíli·
es, quan tenim informes del Síndic de Greuges on sabem 
que per l’expulsió de les famílies de la renda mínima 
d’inserció hi ha hagut pobresa infantil; concretament, 
deu mil casos de pobresa infantil estan causats directa·
ment per l’expulsió del Programa de renda mínima d’in·
serció. 

I després hem fet una altra esmena que té a veure amb 
el protocol de detecció de malnutrició. Creiem que cal 
treballar en la prevenció i que cal també treballar en 
els casos ja detectats, que necessitem coordinació en·
tre els serveis socials, entre l’escola i entre Salut, des 
dels pediatres. Aquestes han estat les esmenes. 

El Grup Popular ens ha anunciat que ens n’accepta 
tres, d’aquestes esmenes.

Però jo voldria, en el temps que em queda, comentar 
un parell de qüestions, perquè les persones de la Co·
missió d’Infància que sabem com està la negociació 
d’aquesta moció estem una mica perplexes, senyora 
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García. I estem perplexes perquè hem escoltat el to 
de la seva interpel·lació al Govern i després hem sabut 
quins són els acords a què vostè ha arribat en aquest 
cas en el cas d’Esquerra Republicana i també amb 
Convergència i Unió, i no acabem d’entendre aquest 
to, eh?, aquest to en la seva interpel·lació, i després els 
acords a què ha arribat. Perquè és que avui el que tin·
drem és que votarem mocions que ja han estat apro·
vades per aquest Ple. Per tant, tant la interpel·lació del 
Grup Popular com la moció que votem tindran zero 
trasllat en la gestió del Govern en el cas que se n’apro·
vi algun dels punts, perquè no hi ha cap avenç.

Abans parlava del tema de les beques menjador. Les 
beques menjador i la seva garantia han estat resoltes, 
votades en aquest Ple, en un parell d’ocasions, amb 
moltes més garanties que el que avui es tornarà a posar 
a votació. I com que a això hi hem fet esmenes el Grup 
Socialista, també des del Grup d’Iniciativa, creiem que 
no podem votar una resolució que és inferior al que 
aquest Ple ja ha resolt. Per tant, jo anuncio l’abstenció 
del meu grup en el punt d’aquestes beques menjador. 
Perquè la situació que tenim ara, senyors del Govern 
i senyora García, és que no hi ha suficients beques per 
als nens que les necessiten. La situació és aquesta al 
nostre país, i que estan fent front a aquests pagaments 
els ajuntaments i les entitats socials. I per això també 
la Creu Roja de Catalunya ha de tirar endavant una ali·
ança humanitària, per garantir que els nens de Catalu·
nya tinguin beques menjador també, i puguin garantir 
la seva alimentació. Per tant, entenem la seva interpel·
lació, perquè tocava, però entenem que aquesta moció 
no resoldrà els casos que tenim a sobre de la taula.

Deia que una de cada tres beques que es necessita en 
aquest país no les està pagant el Departament d’En·
senyament i s’estan buscant recursos per altres ban·
des. I dic també que un de cada tres expedients que 
haurien d’estar dins del Programa de la renda mínima 
d’inserció estan expulsats de la renda mínima d’inser·
ció. S’ha parlat, fa mesos, d’un protocol que l’altre dia, 
a la Comissió d’Infància, la Federació de Municipis, 
l’Associació Catalana, ens deien que no l’han vist; els 
professionals tampoc. Per tant, tornem a posar a sobre 
de la taula aquest protocol que tots hem demanat, que 
hem votat i que, una vegada més, no s’ha vist. Per tant, 
a hores d’ara tornem a estar al nostre país sense saber, 
més enllà de les dades estadístiques, quants infants te·
nen aquesta situació de malnutrició i què pensa fer el 
Govern per solucionar el tema.

Jo mateixa, que faig preguntes a la consellera i li dema·
no, concretament, sobre el subministrament d’aliments 
en situació de vulnerabilitat fora de l’horari escolar, 
que és un dels temes que hi ha a la moció del Partit Po·
pular, l’única resposta que tinc són programes concrets 
d’una direcció general, que els seus usuaris no arriben 
ni als mil infants, quan tenim aquestes dades.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inici·
ativa Verds · Esquerra Unida i Alternativa, la il·lustre 
senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats... Senyora Gar·
cía, va estar bé vostè quan va fer el relat, en l’anterior 
Ple, sobre les xifres, que són les que són, són les cor·
rectes, el que diu Creu Roja, el que diuen les entitats... 
Avui ha tornat a repetir sobretot, també, els fets de la 
cronologia dels esdeveniments, no?: dir una cosa, des·
prés una altra, després rectificar..., i al final jo també 
hi afegiria tots els intents de desacreditar el síndic i el 
seu informe durant l’estiu. Però, una vegada arriba amb 
la moció, no contempla els aspectes, doncs, que farien 
un canvi real. I creiem que nosaltres sí que ho hem fet. 
Nosaltres hem incorporat les mocions que creiem su·
periors, les més importants, de cara a poder resoldre, 
en un principi, aquestes qüestions, i vostè ha renunciat 
en les seves, per exemple en la partida oberta..., ha anat 
acceptant les mocions que vam votar tots, que no hi ha 
cap problema, però que són, en aquest sentit, inferiors, 
diríem.

Però jo li he posat uns altres deures, que són els que 
vostès poden fer i poden fer de veritat, que és a nivell 
d’estat. I aquí sí que tenen feina. I aquí ho explicaré 
més endavant, perquè el cinisme també és una cosa 
que hauria de comptabilitzar en política.

Però jo no me’n puc estar, ja que tinc el conseller Ruiz 
aquí, de dir·li com va entomar ell el debat. Va dir que 
hi havia un aspecte sanitari i un aspecte social. I jo li 
dic: no, són dues cares de la mateixa moneda. Però si 
li ho digués jo, vostè ho podria fer així; però i si ho di·
uen els pediatres? Quan ens diuen que el codi postal 
és més important que el codi genètic per a la salut in·
fantil. Quan ens diu, el senyor Rajmil, que els nens són 
els més vulnerables, visquin on visquin. I la «determi·
nància» de la qüestió social és primordial. Però a més 
ens diuen: tant fa si diem «malnutrició» com si diem 
«desnutrició», perquè el problema que tenim és un pro·
blema social greu. I això està comportant una sèrie de 
resultats a mitjà i a llarg termini que afectarà la salut 
dels nostres nens.

Però vostè, conseller, va insistir tota l’estona en la di·
mensió sanitària i que no hi havia un problema; no·
més potser en l’accés. Caram, en l’accés és el que deia 
l’informe del síndic, que vostè ho va reconèixer. Pe·
rò d’allò que diu el síndic, vostès, col·lectivament, com 
a govern, no fan ni una mesura. Si el síndic diu que 
hi ha un problema d’accés, per què traiem les rendes 
(veus de fons)... –és que, conseller, ho he tret de la seva 
interpel·lació–, per què eliminen les rendes mínimes 
d’inserció? Per què no recuperen els ajuts per infants 
a càrrec, que és el que li demanava el síndic, si hi ha 
aquest problema d’accés?

Perquè vostè, conseller, encara va anar més enllà. Va 
dir que les xifres, les analítiques dels nens, les mesu·
res antropomètriques, no diuen que hi hagi nens amb 
problemes de malnutrició. Què ens diuen els pedia·
tres? Que no ho sabrem ara, conseller; ens diuen que 
ho sabrem en anys posteriors, perquè això encara no 
s’ha traslladat, com vostè deia, al punt de vista sani·
tari. Però és que el tenim, i si no arreglem l’accés a 
aquesta alimentació... Per què han votat sempre en 
contra que l’alimentació sigui un dret, conseller? Per 
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què hi han votat sempre en contra? Si fos un dret no hi 
hauria problema d’accés.

Però és que vostè ja rebla el clau, quan diu que és un 
problema de rendes. Ho ha dit vostè mateix. Miri, va 
dir: «Hi insisteixo, vivim una crisi econòmica sense 
precedents. Tenim un impacte d’aquesta crisi en les 
rendes. Aquest impacte en les rendes té un impac·
te en els primers nivells d’allò que diu la piràmide de 
Maslow, que són la subsistència i que són l’habitatge.» 
Vostè té una política en aquest sentit. No han acceptat, 
per exemple, que els pisos de la Sareb es converteixin 
en pisos d’habitatge social. No han votat res en absolut 
que pugui servir, per exemple, contra la pobresa ener·
gètica. Per tant, vostès diuen una cosa i no fan la que 
convé.

Això sí, ens diu que és un tema de voluntat de tots, 
que és una voluntat de tots... Jo dic que és una vo·
luntat política i s’hi han de posar diners. I ens diu 
que les entitats –i va dir·ho vostè al final de la inter·
venció– que es mouen recapten recursos i es desti·
nen a problemes que no podem resoldre els recursos 
públics. No els podem resoldre els recursos públics 
perquè vostès no volen; com no ho vol el Govern del 
Partit Popular. Per tant, no juguin amb les banderes, 
com fan sempre, perquè l’atac de cinisme polític és 
insofrible.

Senyora García, els drets i serveis han de garantir la 
universalitat i arribar a totes les persones, però so·
bretot els drets de la infància han de ser prioritaris; 
sempre, per a qualsevol país, per a qualsevol govern 
i administració. I això no és el que fa el Partit Po·
pular, el Govern del Partit Popular ha fet justament 
el contrari, són els que han comportat més nivell de 
patiment als infants. Per què estan provocant aquest 
sofriment? Per què no aturen els desnonaments amb 
lleis? Per què no allarguen el subsidi d’atur, en comp·
tes de suprimir el dret a cobrar·lo per més d’un mem·
bre de la unitat familiar? Per què no restitueixen els 
drets suprimits per la reforma laboral? Per què el risc 
d’un infant, que el primer risc és que el seu pare i 
mare no trobin feina o que aquesta feina sigui amb 
tant poca assignació que no pugui mantenir els seus 
fills? Per què si parlem de pobresa energètica i si vos·
tès han votat a totes les mocions «no» a Madrid no 
accepten el bo social ni la treva hivernal? Perquè són 
uns cínics! Vénen aquí i diuen una cosa i van en un 
lloc i en diuen una altra.

I nosaltres els diem: no facin més guerra de banderes. 
El que fan la dreta catalana i la dreta espanyola és un 
atac massiu als drets de les persones. I no val la pe·
na jugar amb xifres d’aquí veient el que es fa allà. El 
que cal és que allò que ens hem emplaçat a complir ho 
complim, senyora diputada; aquí, i vostès, canviar la 
política allà. Per això els demanem –els demanem–: 
reprovin el Govern del Partit Popular a Madrid i, si us 
plau, tirin endarrere totes aquestes reformes, que són 
les que ens han portat a on estem.

I deia... –i acabo aquí–, el professor de salut pública 
del London College Michael Marmot va dir... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Ag·
nès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. El tema que aborda aquesta mo·
ció que tenim sobre la taula, el tema de la malnutrició 
infantil, no és, lamentablement, un tema nou, encara 
que algun grup parlamentari l’hagi descobert, sembla, 
fa relativament poc. La malnutrició és una conseqüèn·
cia directa de la greu crisi econòmica que ens afecta 
i que ens està afectant a casa nostra, i és cert que ai·
xò, doncs..., si bé és cert que, com deia al principi, ja 
existia, també és cert que aquesta s’ha vist greument 
agreujada.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya ja fa temps 
que estem treballant per posar el nostre petit, humil 
gra de sorra per fer propostes per combatre la pobre·
sa infantil. Ho hem fet i ho estem fent amb propostes, 
amb grans pactes de país, com el Pacte per a la in·
fància, com el Pacte contra la pobresa, o en mocions 
aprovades i debatudes en aquesta cambra, sempre amb 
la voluntat d’aportar alguna cosa innovadora i útil, que 
ens serveixi per avançar com a país. (Remor de veus.) 
I en els pressupostos aprovats per aquesta cambra fa 
unes setmanes, com saben, des d’Esquerra Republi·
cana ens vam marcar com a objectiu incrementar les 
partides destinades a beques menjador, a renda míni·
ma d’inserció, o una partida destinada, concretament, 
a combatre la pobresa infantil.

La presidenta

Un moment...

Agnès Russiñol i Amat

Per tant...

La presidenta

Un moment, diputada, un moment, si us plau.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta.

(Pausa.)

La presidenta

Ja.

Agnès Russiñol i Amat

Per tant, és i ha estat i serà la nostra prioritat.

La malnutrició infantil, com hem estat veient els 
membres de la Comissió de la Infància a través de 
les compareixences que s’han estat substanciant 
aquestes últimes setmanes sobre aquest tema, atén 
a una causa multifactorial, i, per tant, com a tal, cal 
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abordar·la des d’una vessant transversal. De fet, el 
senyor Pérez Porcuna, el pediatra de la Societat Ca·
talana de Pediatria, ens alertava que la detecció a ni·
vell clínic és una detecció molt complexa, perquè hi 
han diverses coses que estan interrelacionades i no 
es pot comprovar amb una simple analítica si un nen 
està o no està malnodrit. Per tant, entenem –i jo crec 
que això sí que ho compartim tots els grups d’aques·
ta cambra– que cal un treball en xarxa molt coordi·
nat des de centres de salut, serveis socials i les es·
coles.

Per tant, hi insisteixo, cal treballar i actuar amb treball 
transversal, però sobretot –sobretot– amb prudència i 
rigor. Una prudència i un rigor que precisament ente·
nem que és el que no té aquesta moció del Partit Popu·
lar. I m’explico, fent referència també a coses, comen·
taris que han fet els companys que m’han precedit.

La majoria de propostes que ens ha fet el Partit Popu·
lar, que ens ha fet la senyora Eva García, són propos·
tes que ja estan aprovades per aquest Parlament, en 
mocions presentades per Iniciativa, o també per Es·
querra Republicana, i fins i tot en algun cas el Go·
vern ja hi està treballant. Per tant, creiem, senyors del 
Partit Popular, que no és rigorós refregir les propostes 
que altres grups hem fet, i menys quan es tracta d’un 
tema com aquest.

Tot i això –tot i això–, és cert que hem presentat es·
menes al punt 1.f, 1.g i 1.h, que tenien la voluntat de 
reiterar que aquestes eren mesures que ja havien estat 
incloses en altres mocions i aprovades ja per aquesta 
cambra. I, per tant, com que la senyora García ens les 
ha acceptat, entenem que per coherència i sentit comú 
hi votarem a favor.

És una llàstima, per contra, que el Partit Popular no 
ens hagi acceptat una esmena d’addició que reclama·
va al Govern de l’Estat la transferència dels recursos 
econòmics que en els camps dels serveis socials i les 
polítiques socials han disminuït els últims tres anys. 
Si tinguéssim aquests recursos, podríem fer no només 
les coses que ens proposa l’Eva García, la companya 
diputada Eva García, sinó també moltes coses més. 
Per tant, els demanaríem que ens acceptessin l’esme·
na, que avui s’acabessin de «desmelenar» i que recla·
méssim conjuntament al Govern de l’Estat els diners 
que se’ns deuen, per reconstruir conjuntament l’estat 
del benestar.

I, ja per acabar, ens agradaria emplaçar no només el 
Partit Popular, sinó també la resta de grups, a treba·
llar de cara al Ple extraordinari que farem d’aquí a 
quinze dies, el Ple extraordinari contra la pobresa. 
Ens agradaria emplaçar la resta de grups, com deia, 
a treballar amb propostes rigoroses i propostes útils, 
que fugin de la demagògia i que serveixin per avançar 
com a país.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Morell.

Joan Morell i Comas

Gràcies, presidenta. Conselleres, conseller, diputades, 
diputats, necessitaria molt més temps que no tinc per 
poder contestar a una sèrie, crec jo, de certa demagò·
gia que s’ha fet aquí a l’hemicicle, però entenen que 
amb cinc minuts no tinc temps, i em cenyiré al que em 
sembla que és més important que pugui dir.

Les qüestions d’aquesta moció –ja ho han dit també 
d’altres intervinents– ja les hem tractat d’altres ve·
gades en aquesta cambra, aquí a l’hemicicle. També 
és veritat que d’aquí a quinze dies podrem realitzar 
aquest Ple per tractar tot el tema de la pobresa. També 
hem de recordar que en aquest Ple hem aprovat moltes 
mocions i resolucions per unanimitat que fan referèn·
cia a aquest tema que avui tractem. Per tant, no és un 
tema nou.

Vostès, senyora García, «carinyosament», eh?, i de 
bon rotllo, vostès han fet una cosa que popularment en 
podem dir «cortar y pegar»̧  eh? Han agafat trossos de 
mocions, de resolucions que s’han aprovat aquí de for·
ma unànime, i, així, èxit garantit, perquè és fàcil que 
tothom els vulgui aprovar. Però, vaja, aquest tema és 
important, és un tema molt sensible, i el tractarem una 
altra vegada amb molt de rigor i molt de respecte, així 
com tantes vegades com faci falta.

Jo crec que no caldria recordar que la prioritat del Go·
vern, de la conselleria, de la consellera, és la lluita 
contra la pobresa infantil; aquesta és una de les grans 
prioritats del Govern. En època de bonança econò·
mica, on els percentatges de pobresa i risc d’exclusió 
també eren molt elevats, i sobretot alguns dels que tant 
han parlat avui aquí a l’hemicicle, poca cosa van fer 
disposant de molts més recursos. La gran diferència 
és que al nostre Govern ens preocupa, però també ens 
ocupa.

Ràpidament, de què parla aquesta moció? Lluitar con·
tra la malnutrició infantil, ampliar fons, subvencions, 
ajudes, convenis, beques, acords amb el banc d’ali·
ments, etcètera. Tot això sona molt bé si no fos que ai·
xò el Govern ja ho està fent. Vostès demanen tot això i 
saben perfectament que tot el que demanen, pràctica·
ment tot el que demanen s’està fent, tot i les limitaci·
ons pressupostàries que tenim, amb la situació d’enor·
mes dificultats que tenim s’està fent i s’està fent bé, 
sense cap complex, s’està fent bé, coordinadament, 
amb rigor i amb molt de consens. Però, evidentment, 
tenim el que tenim i no hi han solucions màgiques. 

Per això hem presentat cinc esmenes, però també hem 
de recordar que hem de ser capaços d’afrontar·les des 
de la base d’allò que és possible, no de la demagògia i 
d’aquelles coses que no són possibles. Les esmenes les 
hem fet perquè la majoria de coses el Govern ja les es·
tà fent. Ara em podria referir a les mocions 34, 35, 42, 
61, que fan referència a temes sobre pobresa infantil 
i beques de menjador, sobre la situació que tenim en 
aquest país de la infància, sobre la taula d’excedents 
i aliments, el que va dir l’orientació del Govern en la 
política general. Tot això són aspectes que ja s’havi·
en aprovat i que intel·ligentment els han retallat perquè 
avui els puguem aprovar.
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Ràpidament, i amb un minut, què diem que està fent el 
Govern? El Govern el que fa, i la mostra és que avui 
aquí tenim les dues conselleres i el conseller, una bo·
na coordinació del Govern entre les conselleries de 
Benestar Social, Salut i Ensenyament, fonamental, 
prioritari. Què fa també? Bona coordinació i, sobre·
tot, cooperació entre les administracions, les entitats 
municipalistes, els agents socials, els ajuntaments, 
consells comarcals, entitats socials, famílies, grups 
parlamentaris, etcètera. Què ha fet també? Impor·
tant, Pacte per a la infància a Catalunya. Cal recordar 
que el vam aprovar el mes de juliol passat. La Tau·
la Nacional d’Infància i Adolescència amb l’objectiu 
de realitzar el Pla integral d’infància i adolescència, 
el passat dia 7. En fi, hi hauria un llarg etcètera. Des 
d’Ensenyament s’han donat 7.400 beques menjador 
més al consell comarcal. La proposta del Pacte de llui·
ta contra la pobresa, més de 850 milions d’euros, dels 
quals 218 milions d’euros es destinen a la infància i 
adolescència. 

Podria anar seguint, però em queda poc temps, per·
què m’agradaria acabar amb el següent. Què podem 
fer? Què hem de fer? Què espera el país de nosaltres? 
Hem de ser capaços tots plegats de facilitar consensos 
que ens permetin avançar i arribar a punts de troba·
da, amb rigor, amb prevenció, participació, implicació 
i acompanyament. I sobretot el que podem fer, recla·
mar al Govern de l’Estat que ens transfereixi aquests 
recursos que fa tres anys que ens està traient per fer 
polítiques socials, un 92 per cent. Qui no vulgui veure 
l’impacte que això ha suposat i suposa per al Govern 
de Catalunya en polítiques de protecció social és que 
no hi veu bé o que no hi vol veure. El Govern de la 
Generalitat... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per fixar la seva posició en nom del Grup Mixt, té la 
paraula la senyora Isabel Vallet. 

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, bé, bona tarda de nou. Ja s’ha dit reiteradament 
i és el primer argument que nosaltres volem, doncs, 
d’alguna manera, reprendre, és el fet que aquesta és 
una moció recurrent, és una moció persistent i un debat 
que tenim Ple darrere Ple. Aquesta legislatura ja van 
quatre mocions que aborden el problema de la malnu·
trició; llavors, aquí el primer debat que obrim és sobre 
l’efectivitat d’aprovar resolucions en el Parlament; la 
posarem en quarantena, perquè si ja en van unes quan·
tes aprovades i tornem a estar parlant del mateix tema 
és que alguna cosa no quadra. I sobretot el que nos·
altres pensem que és aquesta moció, un exercici etern 
de gesticulació política, de tacticisme polític que vol, 
de nou, posar sobre la taula un debat no abordant·lo de 
manera sincera, no abordant·lo fent propostes noves, 
sinó, com s’ha dit abans, també, fent un simple copy-
paste del que ja s’havia fet.

En tot cas, és trist que arribi en un cas com el de la 
malnutrició infantil, que és un problema intolerable, 
que és un problema vergonyós; és trist que només si·

gui objecte de la seua mera gesticulació política i no 
només per les polítiques que fan a l’Estat, que també 
n’han fet un bon repàs les intervencions anteriors, si·
nó, doncs, pel fet que s’usi en aquests mateixos mo·
ments de risc d’exclusió social altíssim en moments de 
pobresa creixent.

Com dèiem, quatre mocions aprovades en aquesta 
legislatura: la primera s’aprovava el 23 d’abril, una 
moció ja que incloïa polítiques sobre inclusió social, 
eradicació de la pobresa; després d’aquesta moció en 
vénen unes quantes, una altra sobre pobresa infantil 
i beques menjador, una altra sobre mesures contra la 
malnutrició infantil, mocions que incloïen, com ara al·
gunes que entenem que superen les que recull aquesta 
moció, que en el curs 2013 i 2014 cap infant es quedi 
sense beca menjador, convertir la Taula de Distribució 
Solidària en l’instrument que coordini totes les políti·
ques públiques de lluita contra la fam i que les políti·
ques contra la malnutrició s’incloguin en els plans de 
lluita contra la pobresa infantil. (Remor de veus.)

Per tant, quin sentit té de nou, després d’uns altres in·
tents, tornar a parlar del tema de la pobresa? Quin sen·
tit té? S’ha fet un seguiment d’aquelles mocions d’allà 
a ara? Hi ha hagut una reversió...?

La presidenta

Un moment, un moment, senyora diputada, un mo·
ment, si us plau. (Pausa.) Segueixi.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies, presidenta. Ja va sent un costum. Doncs, com 
deia, quin sentit té de nou tornar al debat de la malnu·
trició sense dades, sense avaluació de com s’han anat 
desenvolupant les mocions aprovades si no és la mera 
gesticulació?

En tot cas, si anem al contingut específic de la moció, 
el primer parla d’un pla de xoc contra la malnutrició i 
la transferència dels recursos als ens locals. Bé, hi po·
dríem estar d’acord, el tema és que no concreta com 
s’hauria de fer, per tant, un mer brindis al sol. 

El segon bloc, mesures que fa la proposta en referèn·
cia a la necessitat de garantir les necessitats bàsiques 
de les famílies amb risc d’exclusió social. Perfectís·
sim, hi estem d’acord. El tema seria, doncs, el que 
l’Eduardo Galeano deia el món al revés, no? Vostès 
es posicionen reiteradament en contra d’una renda mí·
nima vital que faci o que vagi més enllà de la cari·
tat, que és l’única política pública que vostès saben fer 
respecte de la pobresa, perquè les persones puguin sa·
tisfer les seves necessitats bàsiques i, en canvi, doncs, 
sí que fan amb aquests arguments, no?, amb aquests 
enunciats aquestes apostes tan arriscades.

En el tercer bloc parlen de les beques menjador. 
També ho hem dit de manera reiterada que ens sob·
ta moltíssim que per a resoldre un problema s’usi un 
recurs interposat com és una beca menjador, que les 
famílies han de sufragar el 50 per cent de la beca i 
que són les mateixes famílies les que estan en risc 
d’exclusió, les que no poden assolir ni el pagament 
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del 50 per cent..., el 50 per cent és la subvenció –el 
50 per cent és la subvenció. Com deia, famílies que 
no poden pagar ni el 50 per cent de la beca en molts 
dels casos, en altres el cent per cent és el mínim si 
no poden abordar·ho, si no és que volen que es mo·
rin de fam, que això seria un altre tema. 

En tot cas, considerem que la pobresa i l’exclusió me·
reixen un tractament més seriós, que mereixen un 
tractament més acurat, que ja està bé de fer gesticu·
lació política en aquest tema, ja està bé de venir aquí 
i emplenar el temps institucional amb mocions que 
s’aproven i després no es porten a la pràctica, ja està 
bé d’articular·ho, de posar·nos en la boca la garantia 
respecte als exclosos socials quan ja fa molts anys que 
aquestes polítiques s’haurien hagut de dur a terme, no 
respecte al tema de la pobresa, respecte a la malnu·
trició, també a l’habitatge, respecte a l’atur, respecte 
a totes les condicions que fan que puguem tenir una 
vida digna.

Ens abstindrem per tot això que acabo de dir i sols 
votarem a favor, doncs, del punt que fa referència al 
rebuig de les declaracions dels diferents membres del 
Govern que han negat que a Catalunya hi hagi malnu·
trició infantil. En aquest cas, com s’acostuma a fer, és 
complicat voler tapar el sol amb un dit i és vergonyós 
que els que tenen la responsabilitat política neguin un 
fet que és evident. 

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa·
raula la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Consellers, diputadas, diputados, 
el Grupo de Ciutadans votará a favor de esta propues·
ta, y ello porque es una propuesta necesaria, es una 
propuesta oportuna, como lo fueron todas aquellas 
que le precedieron y que por lo visto –y que por lo vis·
to–, pues, no han surtido el efecto que debería haber 
surtido como es una resolución del Parlament de Cata·
luña. Pero, vamos, no será ni con el primer tema ni la 
primera vez que esto suceda.

Y esta moción decíamos que es necesaria porque a pe·
sar de todas las negaciones por parte del Gobierno, a 
pesar de todos los juegos de palabras sobre malnutri-
ció y desnutrició, a pesar de todas aquellas afirmacio·
nes torticeras para escabullir la responsabilidad sobre 
si se trata de un problema social y no médico, como 
tuvimos la ocasión de escuchar al conseller de Sani·
dad en el pasado Pleno, la realidad es rotunda y se im·
pone. ¿Y qué nos dice esta realidad? Pues, esta rea·
lidad nos dice que hay uno de cada cuatro niños en 
riesgo de pobreza –la tasa más alta de Europa–, que 
el coeficiente de desigualdad es el más alto de la euro·
zona, que el 13,7 por ciento de menores de dieciocho 
años viven en hogares con nivel de pobreza alto, solo 
superado en el ranking por Bulgaria y Rumanía.

Pero lejos de ser solo un problema social, ya tenemos 
aquí un problema derivado, o sea, que ha derivado en 
un problema médico, conseller. Tenemos niños con 

obesidad por malnutrición y tenemos niños con depre·
sión, por tanto, vemos que, efectivamente, este proble·
ma existe y que las desigualdades en el desarrollo de 
la primera infancia son el primer factor de discrimina·
ción en la salud de cuando sean, estos niños, adultos. 
Por lo tanto, ya tenemos una primera y clara discrimi·
nación: para cuando estos niños sean adultos: van a 
tener peor salud. Pero además –pero además–, ¿puede 
rendir escolarmente un niño que no haya comido bien, 
que solo coma una sola vez al día? ¿Puede rendir bien 
un niño con hambre? Está claro que no. Y ahí ya tene·
mos la segunda discriminación garantizada para el fu·
turo: un peor rendimiento por estos factores nos dará 
un joven adulto con peores oportunidades.

Por tanto, nosotros invitamos a las tres conselleries 
aquí presentes implicadas en el tema a priorizar, a prio·
rizar en favor de los niños, a dejar de escudarse en el 
déficit y a colaborar con ayuntamientos y consells co-
marcals para garantizar el derecho de estos niños a una 
alimentación adecuada. Por ello, decíamos, nos pare·
ce oportuna esta moción, nos parece importante que se 
establezca un plan de choque contra la pobreza infan·
til que se dote presupuestariamente; si no, nada podrán 
hacer; nosotros no creemos que sea querido, que sea 
voluntariedad de los consellers aquí implicados, pero 
lo cierto es que hay una acción de gobierno que solo 
está priorizando en gasto identitario y que hay mucho 
gasto..., gasto identitario o gasto absolutamente super·
fluo para las necesidades de Cataluña o, como mínimo, 
menos importante que la educación de estos niños.

Por todo ello, nosotros votaremos a favor de esta mo·
ción y esperamos que tenga mejor acogida y mayores 
probabilidades de éxito que las anteriores, porque, por 
lo visto, no ha sido suficiente.

Nada más. 

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula la il·
lustre senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Honorables conselleres 
i conseller, il·lustres diputats, bé, nosaltres anunciem 
l’acceptació d’algunes esmenes que complementen el 
text inicial de la nostra moció. Per part d’alguns grups 
parlamentaris ja s’ha posat de manifest quina era 
aquesta acceptació per part del Grup Popular, però en 
tot cas m’hi tornaré a referir.

Del Grup Socialista –no veig la diputada Granados; sí, 
ara la veig–, acceptarem les esmenes 1, 3 i 4, sobretot 
aquella que fa referència a la renda mínima d’inser·
ció. Entenem que ha de ser per garantir l’accés als in·
fants..., per assegurar una alimentació adequada. 

A més, el petit increment que ha dut a terme aquest 
Govern és una victòria no d’aquest Govern, sinó de la 
societat catalana, del sector implicat, i sobretot –i so·
bretot– de la pressió d’aquest Parlament, que va obli·
gar els partits que donen suport al Govern, a Conver·
gència i Unió i Esquerra Republicana, a rectificar, ja 
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que ells votaven en contra de totes les propostes de 
millora i d’augment pressupostari, de reforma, de la 
mateixa renda mínima d’inserció presentades per di·
ferents grups parlamentaris, i també pel Grup Par·
lamentari Popular, no? En tot cas, celebrem aquesta 
rectificació, però recordar que ha estat un èxit de la 
societat catalana, una victòria de la societat catalana 
derivada de la pressió d’aquest Parlament.

Senyora Massana, jo no entraré a contestar certes bar·
baritats que he escoltat per part sobretot de vostès i 
també d’algun altre grup d’esquerres, perquè sembla 
que se’ls regira l’estómac perquè han de votar una mo·
ció del Partit Popular. No hi ha cap problema. Si no és 
necessari! El que passa és que vostès avui la votaran, 
perquè certament és de sentit comú, no per altre mo·
tiu. I, és clar, a vostès sembla que justificar·se davant 
dels seus els costa molt, i per això han de fer aques·
ta intervenció absolutament fora de lloc i amb certes 
afirmacions que no perdré el temps a rebatre. 

Però jo li ho dic: nosaltres no acceptarem cap esmena 
presentada pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa, bàsicament perquè no 
parlen de re que tingui a veure amb la malnutrició in·
fantil. No, no, senyora Massana. Vostès aprofiten per 
desfogar·se, evidentment criticant el Govern de l’Estat 
i culpant·lo de tots els mals i demanant que es dero·
guin certes lleis que re tenen a veure amb la gestió de 
la malnutrició a Catalunya, competència pràcticament 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, 
com deia, sembla que vostès hagin de justificar·se 
molt perquè avui donaran suport majoritàriament a la 
moció del Partit Popular. 

I d’Esquerra Republicana, home!, acceptem les esme·
nes que demanen donar compliment a mocions, per·
què a nosaltres ens sembla molt bé; un primer pas que 
avui fa Esquerra Republicana, presentant esmenes 
per donar compliment a certes mocions. Ara el se·
güent pas que haurien de fer, eh?, diputada d’Esquer·
ra, doncs és acceptar que no només les mocions, sinó 
també les sentències judicials i les lleis, s’han de com·
plir. Res més. Per tant, entenem que és un gran pas, 
el que fan vostès avui, i esperem que aquesta sigui la 
senda que vostès..., haurien de seguir... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació. 

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)

Senyor Lucena?

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Volíem demanar votació separada 
del punt 1.h.

La presidenta

1.h. (Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.) Senyo·
ra Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, per demanar votació separada del punt 2.

(Laura Massana Mas demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Massana.

Laura Massana Mas

Per al·lusions i per demanar també votació separada...

La presidenta

Votació separada em diu de què?

Laura Massana Mas

De tots els punts.

La presidenta

De tots? Però...

Laura Massana Mas

Sí. Bé, un per un no. De l’1, el 2, el 3 i el 4, que suposo 
que 3 i 4 són els punts que accepten del Partit Socia·
lista...

La presidenta

No. 

Laura Massana Mas

És que no sabem com queda.

La presidenta

Són i i j.

Laura Massana Mas

Ah, queda així?

La presidenta

Sí.

Laura Massana Mas

Doncs, votació separada igual que l’ha demanada el 
Partit Socialista, en aquest cas, perquè jo no hi era.

La presidenta

Per tant, em demana l’1 i punt per punt...

Laura Massana Mas

Jo entenia, presidenta, que els punts que accepta la di·
putada Garcia són l’i i el j. Votació separada de l’i i el j.
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La presidenta

Molt bé, d’acord. (Jordi Turull i Negre demana per 
parlar.) Senyor Turull.

Laura Massana Mas

Sí, i les al·lusions, eh?

La presidenta

Sí, un segon.

Laura Massana Mas

Sí, sí.

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, demanem votació separada dels punts d, e, f, g, h.

La presidenta

b, e, f, g...

Jordi Turull i Negre

Tots seguits: el d, l’e, l’f, el g i l’h.

La presidenta

Tornem·hi. El c? (Pausa.) El c?

Jordi Turull i Negre

No. 

La presidenta

El b? 

Jordi Turull i Negre

No. 

La presidenta

Tampoc.

Jordi Turull i Negre

El d...

La presidenta

El b...

Jordi Turull i Negre

No, el d de Dinamarca.

La presidenta

Ah!, el d de Dinamarca, sí; d, e, f i h.

Jordi Turull i Negre

g i h.

La presidenta

g i h. Senyora Massana. (Pausa.) Senyora Massana, 
trenta segons per al·lusions.

Laura Massana Mas

Nosaltres no votem a favor de la seva proposta. Votem 
a favor dels dos punts que són innovadors del Partit 
Socialista, que vostè incorpora; ens abstenim en moci·
ons que vostè incorpora que ja hem votat altres vega·
des, i lamentem molt que no siguin conscients del mal 
que fan a la ciutadania d’aquest país, no només de Ca·
talunya, sinó de la resta de l’Estat, amb les seves po·
lítiques contra les persones i només defensant interes·
sos; com el que jo avui li explicava, al sector elèctric, 
la banca, a la qual rescaten dia sí i dia també..., i no 
esmercen ni un minutet a rescatar les persones. O una 
reforma laboral que porta a la pobresa fins i tot la gent 
que treballa. Si això li sembla que no crea pobresa in·
fantil, doncs no sé què li ho deu semblar.

Gràcies.

La presidenta

Comencem la votació amb el punt 1.d –d–, de Dina·
marca. 

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 115 vots a favor i 11 abstencions.

Votem ara el punt... (Forta remor de veus.) Votem el 
punt 1.e.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 15 abstencions.

Votem el punt 1.f.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 15 abstencions.

Votem el punt 1.g.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 15 abstencions.

Votem el punt 1.h.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 93 vots a favor i 33 abstencions.

Votem el punt 1.i.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 68 en contra i 2 
abstencions.

Votem el punt 1.j.
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Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 68 en contra i 2 
abstencions.

Votem la resta del punt 1 –la resta del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor, 68 en contra i 15 
abstencions.

I votem ara el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 58 vots a favor i 68 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la singularitat d’Aran (tram. 302-00123/10)

Passem ara a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la singularitat d’Aran. Presentada pel 
Grup Socialista, té la paraula la il·lustríssima senyora 
Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Doncs, bona tarda a tothom. Consellers, diputats, 
dipu tades, presentaré tot seguit el text que hem ar·
ribat a transaccionar entre Convergència i Unió, 
el PSC i Iniciativa · Esquerra Unida i Alternativa. 
Agrair la tasca que han fet tant la diputada Sara com 
el diputat Àlex, que han fet una tasca important per·
què poguéssim transaccionar un text en comú en la 
línia del que apuntàvem en la interpel·lació que vam 
fer en l’anterior Ple.

Aprofitant, doncs, el context actual de revisió del marc 
de la Llei de governs locals, tenim una oportunitat 
històrica, també, per posar per endavant i en valor el 
treball i la feina feta en aquest Parlament pel reconei·
xement de la singularitat de l’Aran. 

Aquest és el resultat de la interpel·lació i del text con·
junt que hem consensuat, com deia, Convergència, 
Iniciativa i el PSC. Tenim diferents punts. El primer 
punt, on reconeixem..., el Parlament de Catalunya, 
d’acord amb les previsions de l’Estatut d’autonomia, 
reitera el compromís amb el reconeixement de l’auto·
govern del poble aranès, en el sentit de reconèixer, 
emparar i respectar la singularitat nacional dins de 
Catalunya de l’Aran, entitat territorial objecte d’una 
particular protecció per mitjà d’un règim jurídic es·
pecífic.

Remarquem, en aquest cas, i en coherència amb el que 
promovem des del Parlament, la ponència única en 
què treballem els diferents grups parlamentaris per fer 
possible la nova normativa que reguli aquesta singula·
ritat..., en el marc d’aquesta ponència única. Per tant, 
hem afegit aquí l’esmena que feia Convergència i Unió 
en la línia de remarcar aquesta singularitat a partir del 
treball que es fa en la ponència conjunta que redacta la 
nova llei sobre el règim específic de l’Aran.

També hem apuntat que «el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a continuar defen·

sant des de l’àmbit polític, jurídic i educatiu el caràc·
ter vehicular de la llengua occitana, aranesa a l’Aran». 
Aquesta és una aportació que hem fet també en la lí·
nia del reconeixement de l’aranès en el sistema edu·
catiu al territori de l’Aran, així com del seu caràcter 
preferent en l’ús a les administracions públiques que 
presten serveis a l’Aran, d’acord amb allò que preveu 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya en els seus arti·
cles 6 i 36. També hem apuntat que, a part de reconèi·
xer la força de la llengua, de l’aranès, necessitem do·
tar·la dels recursos necessaris, dels recursos i mitjans 
públics per fer·ne aquesta difusió. El Parlament insta, 
dintre també del nou text, el Govern de la Generalitat 
a fer efectiu el desplegament de la Llei de l’occità, ara·
nès a l’Aran, amb la dotació dels recursos i mitjans, 
tal com es preveu, tot respectant, i aquest també és un 
apartat important, el procés de diàleg i la voluntat dels 
aranesos, que s’ha expressat a través de les seves prò·
pies institucions.

Finalment, en la línia de l’esmena que feia Iniciativa · 
Esquerra Unida i Alternativa, hem impulsat, també re·
trobant·nos amb els antecedents simbòlics, històrics, 
del territori de l’Aran..., d’impulsar l’Aran com un ter·
ritori clau i estratègic en aquella cooperació transfron·
terera que s’ha de donar en l’euroregió dels Pirineus i la 
Mediterrània, en aquesta entitat formada per Catalunya, 
les Illes Balears, les regions occitanes que pertanyen ad·
ministrativament a la part francesa, i que l’Aran pugui 
exercir aquest espai d’unió cultural, política i econòmica 
entre els països catalans i occitans.

Com he dit, hem arribat a un text transaccionat. Agra·
ir la voluntat de la diputada i del diputat que ho han 
fet possible. La resta de grups, doncs, no han presentat 
esmenes. Sí que, en el cas de Ciutadans, feia una es·
mena que esborrava una part del text, però, com que 
hem transaccionat un text alternatiu, doncs, evident·
ment, aquesta esmena no l’hem acceptada.

I aquest és el text, doncs, que proposem al conjunt de 
la resta de forces polítiques perquè hi donin suport.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre se·
nyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Presidenta... Conselleres, diputados, diputadas, íba·
mos a votar favorablemente a la moción presentada 
por el Partit dels Socialistes de Catalunya, porque bá·
sicamente lo que corregían era un error provocado por 
ellos mismos y el Gobierno tripartito, que era no tener 
en cuenta la singularidad territorial del Arán y esta·
blecer que en cualquier división territorial a futuro se 
singularizase su realidad.

Pero el PSC ha decidido «tripartear», «tripartidar», 
no sé cómo decirlo, volverse al tripartito. O sea, han 
vuelto a sus viejos usos, se han amontillado nueva·
mente; han caído bajo los terribles influjos del triparti·
to. Y Convergencia, también. Bueno, pero el tripartito, 
esencialmente. Y lo han vuelto a hacer mal.
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En el punto número 1 dicen: «De acuerdo con las pre·
visiones del Estatuto, reconocer la singularidad nacio·
nal.» Yo me he mirado el Estatuto, el artículo 11, y 
no se habla de ninguna singularidad nacional; singu·
laridad, sí, histórica, geográfica, cultural y lingüística, 
pero no nacional. ¿Dónde pone eso en el Estatuto? Ni 
usted lo sabe ni yo tampoco; simplemente, no lo pone.

Siguen ustedes diciendo: «No, porque..., y vamos a in·
tentar que no esté en ninguna división administrativa 
que no la tenga en cuenta.» Bueno, pues, han tarda·
do ustedes cuatro años en darse cuenta, porque resulta 
que el 3 de agosto de 2010 aprobaron ustedes el Pro·
yecto de ley de veguerías; se las leo: Terres de l’Ebre, 
Barcelona, Lleida, Catalunya Central, Girona, Camp 
de Tarragona, Alt Pirineu i Aran. Singularidad, nin·
guna. Le voy a enseñar hasta el mapa. He dibujado 
con una flechita donde ponen ustedes «Aran», en el 
Alt Pirineu. ¿Quién? El tripartito, los mismos que pre·
sentan hoy esta moción conjunta. ¿Qué les pasaba en·
tonces? ¿No reconocían la singularidad geográfica? 
No, no la reconocían –no la reconocían. Y los metie·
ron en la veguería del Alt Pirineu i Aran; no singulari·
zaron. Ahora lo hacen; pues fenomenal.

Pero seguimos, porque esto va para bingo. Es tre·
mendo. Siguen ustedes, con el tema de la lengua. 
Claro que tiene que ser lengua vehicular. ¿Prefe·
rente? No, queridos amigos; no puede ser preferen·
te, porque hay una cosa que se llama «sentencia del 
Constitucional», sentencia del Constitucional que di·
ce que no puede haber lenguas preferentes; vehicu·
lares, oficiales, pero no preferentes. ¿No se la cono·
cen, la sentencia? No puede haber una primacía de 
ninguna lengua oficial; puede haber un fomento, un 
uso que tenga como objeto corregir situaciones de 
desequilibrio, pero no preferentes; que es inconsti·
tucional el concepto «preferente». ¿No se la leyeron? 
Léansela y, lo que es mejor, aplíquenla.

Pero ha llegado un punto... No sé si ustedes lo sabrán. 
Hubo en los años cincuenta y sesenta un proyecto de 
la CIA que se llamaba MK Ultra, que tenía como ob·
jeto el control mental; buscaban controlar la mente, 
el pensamiento, y lo hacían mediante sistemas, bue·
no, múltiples, entre ellos, el uso de drogas sintéticas, 
el LSD. 

Y, claro, el punto número 3 es un ejemplo MK Ultra, 
de control mental del PSC. Los han vuelto a contro·
lar mentalmente. Se lo voy a leer, porque es ¡de traca! 
Atención, ¿eh? «El Parlament...» Tengo tiempo, ade·
más. «El Parlament insta el Govern a impulsar l’Aran 
com a territori clau i estratègic de la cooperació trans·
fronterera» –bien– «en el marc de l’Euroregió Piri·
neus Mediterrània» –bien–, «entitat formada» –aten·
ción– «por Catalunya, Illes Balears... y las regiones 
occitanas administrativamente francesas.» ¿Eso qué 
es? ¿Un protectorado francés? ¿Están ahí porque la 
ONU les ha mandado? ¿Es algo de la división, eh, 
aquella que se hizo en Europa con el Tratado de Vie·
na? No, es Francia; provincias francesas, departamen·
tos franceses, no «administrativamente controlados 
por el Estado francés». ¿Quieren ustedes provocar un 
conflicto diplomático? 

Y lo mejor: «Ejerciendo como punto de unión» –el 
Valle de Arán– «cultural, política y económica entre... 
els Països Catalans i l’Occitània.» Yo, la Occitània, no 
la conozco, no sale en ningún mapa, como entidad po·
lítica. Y los Països Catalans, tampoco; en el mapa del 
tiempo de TV3, en ningún sitio más. Este es su mo·
delo. ¿Defienden ustedes los Països Catalans? ¡Jolín! 
MK Ultra, control mental, LSD. ¿Defienden ustedes 
el irredentismo, eh, la gran Cataluña, el pancatalanis·
mo político? Sí lo hacen. Fíjense en el mapa de TV3, 
es curioso. Arán tiene lengua propia, ¿no? Sale en los 
Països Catalans. Yo siempre he dicho: es como si en 
el mapa del tiempo de Televisión Española pusieran el 
tiempo que hace en Guayaquil. Tremendo.

En resumen, sí a favor del reconocimiento de la singu·
laridad histórica y geográfica del Arán; sí al reconoci·
miento de su lengua, y no al uso del pancatalanismo 
barato por parte del PSC y su control mental.

Gracias, presidenta, consellers, diputados, diputadas.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inici·
ativa Verds · Esquerra Unida i Alternativa, la il·lustre 
senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Respirem fons i a fons. Bé, des·
prés d’aquesta intervenció tan magnífica, dir que, en 
part, doncs, estem contents que s’hagi recollit alguna 
esmena, no totes, i que se’ns hagi recollit alguna idea, 
no totes, eh? Entenem que cal anar tots junts i cal ti·
rar endavant tots junts, però ens hauria agradat poder 
anar més enllà.

La moció, per nosaltres, és correcta i la votarem a fa·
vor. Però, home, ens sorprèn l’actitud del PSC amb els 
temes i en la sobirania de l’Aran contraposada amb 
l’actitud del PSC a Catalunya. I, certament, ja ens va 
bé. Escoltin, la moció ens sembla molt correcta, però 
ens agradaria que pogués també ser extrapolada per 
als temes catalans.

No sabem si això és que hi ha una evolució política 
del PSC o bé és que hi ha una competició política amb 
Convergència Democràtica a l’Aran, no?, en aquest 
cas. I això ens preocupa, perquè, si estem extrapolant 
els mateixos debats que hi ha a l’Aran a nivell institu·
cional al Parlament de Catalunya, no sé si estem fent 
un gran favor als aranesos.

I m’explico. Venir per separat un dia Convergència i 
Unió i l’altre dia el PSC no crec que sigui la millor so·
lució. Jo no m’imagino ara mateix el senyor Coscubi·
ela i el senyor Alfred Bosch o el senyor Duran anant 
amb propostes diferents al Congrés dels Diputats so·
bre la sobirania de Catalunya. No m’imagino això. 
Val més... (Remor de veus.) Entenc que val més anar 
amb una proposta conjunta, com s’ha fet amb l’article 
150.2, per exemple, que no pas anar per separat. Jo 
crec que se li fa un flac favor a la ciutadania aranesa 
en aquest sentit.
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I nosaltres fèiem una esmena molt clara sobre un pro·
cés participatiu; demanàvem un procés participatiu, 
perquè els aranesos puguin participar, precisament, 
puguin ser també protagonistes de tot això que està 
succeint ara mateix a l’Aran. Ens dóna la sensació que 
és un debat que tenen les institucions i que també té el 
poble aranès, certament, però que el poble aranès no 
hi és comptat en tot això, el procés comença al revés. 
I, per això, creiem que un procés de baix cap a dalt, 
com succeeix aquí, a Catalunya, mobilitzat per la ciu·
tadania i que arriba després a les institucions és el que 
cal també per al poble aranès. I, per això, doncs, fèiem 
aquesta esmena que, doncs, ja tindrem ocasió de tor·
nar a repetir i de tornar a insistir, en tot cas, en altres 
ocasions.

Creiem que calen evitar els estirabots i els partidismes 
en aquestes qüestions tan delicades i tan serioses, com 
són donar, diguéssim, un sentit institucional a les so·
biranies dels pobles i al dret a l’autodeterminació. Per 
tant, nosaltres creiem que és molt important, sobretot, 
doncs, tenir en compte l’opinió dels ciutadans i de les 
ciutadanes de l’Aran.

Donem ple suport, òbviament, a la sobirania aranesa; 
seria una hipocresia fer tot el contrari: tot allò que vo·
lem per al poble de Catalunya ho volem per al poble 
aranès. Es mereix un règim jurídic específic, per des·
comptat, i es mereix avançar en moltes passes.

I fèiem aquesta esmena a l’occità, que ja era una esme·
na que havíem fet anteriorment també a la moció de 
Convergència i Unió, doncs, perquè no entenem que 
es reconegui l’occità, aranès a l’Aran, com una llengua 
cooficial i que es faci una llei que després no tingui 
pressupost. És a dir, com desplegarem aquesta llei si 
no té un pressupost adient? I el fet és que no estem de·
manant un partida extra, no estem demanant més di·
ners; estem demanant un percentatge dins de la Direc·
ció General de Política... O sigui, aquella inversió que 
ja s’està fent ara, doncs, és la correcta; simplement, el 
que demanem és augmentar el percentatge que li per·
toca a l’occità, aranès a l’Aran.

Agrair que se’ns hagi acceptat l’esmena sobre l’Aran 
com a territori clau en l’euroregió, com a territori, 
doncs, que ha de propugnar i ha de facilitar el contac·
te polític, econòmic, social i cultural entre Catalunya, 
França, els Països Catalans i Occitània. I lamentem 
que el senyor Cañas tingui una visió tan curta de les 
identitats.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Àlex Moga.

Àlex Moga i Vidal

Gràcies, presidenta. Onorable vicepresidenta, con·
sèlhera, deputats e deputades, jo crei qu’era moci·
on era quau auem transaccionat..., que compartisqui 
er agraiment ara deputada e alcaldessa Núria Parlon 
e ara deputada Sara Vilà, atau com tanben eth reco·

neishem ent e eth suport que darà eth Grop Parla·
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a ua 
mocion qu’iniciaument trobàuem qu’ère un shinhau 
reiterativa damb aquerò que hè uns mesi eth pròpi 
Grop de Convergència i Unió auie aprovat en aguesta 
mateisha cramba, qu’ère eth reconeishement ara sin·
gularitat. Aguest reconeishement s’a hèt istoricament 
en an 79; s’auec en an 90, s’auec en 2006. Vertat? Es·
tàuem en ua deriva, se mès non reiterativa en tant que 
reconéisher era singularitat..., igual non cau damb eth 
grop..., perque eth senhor Cañas ei, forme part de un 
aute mon, forme part de ua auta istoria, mès en tot cas 
se servís entà ensenhar ath senhor Cañas ço qu’ei era 
istoria, eth reconeishement e eth respècte a un poble, 
ja me serà...

Dit açò, ei ua mocion que de bèra manèra explique çò 
qu’ei era singularitat e qué vò díder era singularitat. 
Ei ua mocion que..., era singularitat la hè en un reco·
neishe ment territoriau laguens d’un projècte de lei de 
govèrns locaus, qu’eth Govèrn, com diguec era vice·
presidenta ja ac a previst, ja a ua disposicion addici·
onau que de bèra manèra non afècte ara Val d’Aran, 
mès en tot cas eth proplèu dijaus eth Sindic d’Aran 
compareisherà ena Comission d’Ahèrs Institucionals 
e, per tant, eth tanben poderà compdar e poderà dar 
defensa d’aguesta singularitat.

Per tant, ei un reconeishement territoriau que ja ei pre·
vist e que tanben ère previst, mès en tot cas enfortís 
de bèra manèra aguesta singularitat e enfortís sobretot 
aguesta disposicion politica.

Ua mocion que reconeish era identitat nacionau; re·
coneishement territoriau, reconeish era identitat na·
cionau; da suport ara ponéncia qu’estam elaborant de 
manèra consensuada, e jo creigui que positiva, en tant 
qu’eth senhor Cañas non forme part d’aguesta ponén·
cia, perque en tot cas aquerò ac hè constructiu, ac hè 
positiu entà que i pogue auer un acòrd ampli e posi·
tiu sobretot entath pòble de Catalonha e ara nautada 
de çò que mereish eth Parlament de Catalonha. E, per 
tant, aquiu dam un pas mès entà çò qu’a d’èster o çò 
que volem diboishar coma ua Catalonha plurinacio·
nau, respectuosa damb es pòbles, damb es cultures, 
damb es identitats, damb es lengües. Non sai s’açò sò·
ne a bèth un, prò en tot cas Catalonha ac practique e 
ac exercís exactament.

Dempús i a un compromís ara proteccion e eth fo·
ment d’ua lengua pròpia, vist des dera veïcularitat en 
sistèma educatiu, clau entara sua conservation –en 
açò coincidim plenament. Un us preferent especific, 
que non i a senténcia deth Tribunau Constitucionau, 
çò que i a ei un suspens ad aguest articulat en Tribu·
nau Constitucionau, qu’ei molt diferent un suspens a 
ua senténcia; per tant, aqueri que clamen díder saber 
molt de dret, ei important que çò qu’ei basic deth dret 
ac sapiguen. E un impuls ath son us sociau e, per tant, 
ad aquera plurinacionalitat per part deth Parlament.

E arregraïsqui ara senhora Sara Vilà, en tant que pla·
çam a l’Aran de manèra conjunta, Catalonha e Aran, 
laguens d’un encastre qu’ei important, qu’ei era euro·
region –n’auem parlat en aguesta madeisha cramba. 
Creiguem que plaçar, que Catalonha ajude a plaçar 
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a Aran en un endret, en un encastre entre dues..., la·
guens de çò qu’ei era euroregió e çò qu’ei sobretot es 
Païsi Catalans e Occitània, mos permet tanben dibois·
har un cèrt futur, diboishar ua cèrta línha de trebalh e, 
sobretot, oficializar e internacionalizar eth nòste pa·
trimòni culturau, eth nòste patrimòni lingüistic e eth 
nòste patrimòni istoric, perqué aquerò ei çò que vo·
lem, en aguesta cramba, molti des grops e des depu·
tats e deputades que’n formam part.

Per tant, de bèra manèra, çò que se hè damb aguesta 
mocion ei anar amassa en un trebalh conjunt de res·
pècte, d’estima. Jo creigui qu’eth Parlament de Cata·
lonha a estat istoricament reconeishut coma aguest 
miratge d’auer un petit país laguens dera gran nacion 
catalana. E, per tant, en aguest sentit se certifique de 
bèra manèra que volem anar amassa ena construccion 
de futur, ena construccion dera nacion e, sobretot, ena 
perseverança e pervivéncia d’ua cultura, d’un pòble 
qu’ei millenari, istoric, qu’a format part dera istoria 
europea, e qu’en tot cas, senhor Cañas, er occitan ei 
era lengua mès rica dera epòca medievau. Jo li reco·
mani de liéger a Frederic Mistral, de 1903 prèmi Nò·
bel de literatura, e dilhèu li da un shinhau de cultura 
e savièsa, entà poder èster ath nivèu d’aguesta cramba 
parlamentària.

Gràcies, presidenta, diputats...

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt té la paraula, per fixar la seva 
posició, el senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Entà emplaçar era 
CUP · Alternativa d’Esquerres sus era mocion relativa 
ara singularitat d’Aran. Era CUP, coma non, non po·
die èster de ua auta manèra, defenem eth dret a deci·
dir deth pòble aranés, entà acordar quin estatus politic 
preferís pactar coma prioritari e respectar era volontat 
liura des pòbles. Fins aquí, arribo on arribo, ja millo·
rarem, prometem millorar. (Aplaudiments.)

Dit això, avui és una bona oportunitat d’or –i el que 
hem escoltat en les intervencions precedents...– per, 
davant la uniformització, l’homogeneïtzació i l’exclu·
sió o l’exclusivisme cultural, afirmar i reafirmar·nos 
en el respecte, la diferència, l’estima per totes les 
cultu res del món i, sobretot, l’entesa entre diferents 
pobles i cultures. Una bona oportunitat per recordar 
que allò que demanem per al nostre poble no és ni més 
ni menys que el que demanem per a la resta dels po·
bles del món; ni més ni menys, exactament igual, en 
peu concretament, òbviament, d’igualtat.

Si fos per la societat catalana, per la majoria social de·
mocràtica, l’Aran no s’ha de preocupar ni de constitu·
cions, ni d’amenaces, ni d’exèrcits, ni de suspensions 
d’autonomia que el neguin, perquè un estat, qualsevol 
institució mai no pot ser aliena als processos de legiti·
mació i a la lliure voluntat expressada pels seus ciuta·
dans; aquí, a l’Aran i a qualsevol indret del món.

És veritat, i l’any passat ho recordàvem amb motiu 
d’era Querimònia, recordàvem precisament aquesta 
singularitat, els vincles de la Vall d’Aran amb el poble 
gascó i amb la gran xarxa cultural occitana, que la·
mentem que alguns diputats la desconeguin.

És veritat, que també podríem tornar a la història per 
vincular·ho amb el futur actual, que el 1313, després 
del segle xii, fos per votació popular quan el poble 
aranès decidís integrar·se finalment a la corona ca·
talanoaragonesa. La història, perquè no és..., sempre 
anuncia el que serà i que a través d’uns acords que van 
durar precisament fins al segle xix, fins a la construc·
ció, a la mala construcció de l’Estat espanyol, «deci·
monònic» i unitarista...

El 1990, en vigor l’Estatut de Sau, com és sabut, se’n 
recupera el reconeixement i l’autonomia, i la llengua 
i la cultura pròpies passen a tenir protecció i reconei·
xement oficial i certes institucions pròpies que es van 
desplegant i desenvolupant.

Fins aquí els motius, més que sobrers, més que justos, 
més que democràtics, per donar suport a la moció pre·
sentada.

Sí que és veritat que per nosaltres, respecte a la sin·
gularitat, hi insistim, cap problema, tot el contrari, un 
honor, un orgull, una necessitat, un dret, reivindicar el 
màxim respecte del dret a decidir. Nosaltres sempre 
en diem «autodeterminació», que per nosaltres és de·
mocràcia, no tant singularització, sinó sobretot reco·
neixement de drets.

L’únic que trobem, molt breument, per acabar, per·
què em sembla que cal dir·ho, les úniques contradic·
cions són en l’actitud del grup proposant no en aques·
ta moció, sinó l’actitud que ha mantingut des del 16 
de gener en altres votacions, també, en altres corts. 
Perquè és una mica frívol, una mica cínic i un pèl 
insolent, després de veure com es va votar en contra 
de la transferència de competències en aquesta cam·
bra –nosaltres no, perquè ja sabeu que no demanem 
permís per ser lliures–; com hem vist la setmana pas·
sada com es demana la reinstauració del recurs pre·
vi d’inconstitucionalitat ex ante, una cosa que Alian·
za Popular va utilitzar brutalment durant els primers 
anys de la dècada dels vuitanta, votant amb PSOE i 
amb UPyD, o com també van votar contra la con·
sulta i demanant tota l’artilleria estatal per evitar que 
la democràcia pugui ser materialitzada a casa nostra. 
Són algunes contradiccions que ens agradaria visua·
litzar.

I, finalment, donar les gràcies als grups proposants, en 
aquest cas també els agraïments a la Núria, a l’Àlex, 
a la Sara, particularment, ja que hem sentit el menys·
preu suprem cap a altres cultures, la ridiculització, la 
banalització, la mistificació d’altres cultures obertes. 
Gràcies per recuperar el nom de les coses, gràcies per 
posar un altre cop els Països Catalans com a realitat 
social, econòmica i cultural, després de dècades de 
negació i d’imposició. Suposo que els militars que al 
78 prohibien que a la Constitució espanyola hi hagu·
és la lliure federació de comunitats autònomes també 
s’imaginaven els Països Catalans als seus cervells i a 
les seves neurones. En tot cas, gràcies per la memò·
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ria col·lectiva que ens empara, per la cultura comuna 
i oberta que ens protegeix i, sobretot, pel futur demo·
gràfic compartit que ens espera.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Dolors 
López.

Dolor López Aguilar

Moltes gràcies, presidenta. Non ei eth prumèr còp que 
parlam d’Aran en Parlament de Catalonha en aguesta 
legislatura. Prumèr siguec en tot començar era trami·
tacion dera prepausa de lei sus eth regim especiau de·
ra Val d’Aran, en debat dera esmenda ara totalitat.

Ja vàrem manifestar en aquella ocasió que després de 
vint·i·tres anys i amb la petició del territori i el mateix 
Conselh Generau era raonable fer una nova llei actu·
alitzant la vigent de 1990. La segona vegada que en 
vam parlar va ser al mes de maig de l’any passat, arran 
d’una interpel·lació i posterior moció per part del dipu·
tat aranès Àlex Moga. El primer punt d’aquella moció 
era donar suport a la ponència conjunta que es cons·
titueix, que ja s’ha constituït per elaborar el text de la 
Proposició de llei sobre el règim especial d’Aran. I en 
això estem.

Nosaltres no compartim el cent per cent del text sobre 
el qual estem començant a treballar, i no sé si final·
ment es podrà arribar a un acord sobre les divergènci·
es, però sí que és cert que en el substancial hi ha molts 
punts d’acord, i el substancial és el reconeixement 
d’una identitat pròpia i singular de l’Aran. L’Aran, com 
diuen molts aranesos, és un petit país, té una singula·
ritat en funció de la seva història, de la seva geogra·
fia, de la seva cultura, inclús del seu dret. L’any passat 
celebràvem el set·cents aniversari de l’atorgament per 
part de Jaume I del privilegi d’era Querimònia.

Ara se’ns presenta per part del Grup Socialista una 
moció que inicialment demanava una cosa semblant 
a la moció que es va presentar per part de Convergèn·
cia i Unió. Dóna la sensació que estem en una espècie 
de competició, a veure qui és més aranès o qui defen·
sa més i millor l’Aran. És legítim que es vulgui traure 
una rendibilitat política, però jo –i no és una crítica, 
és una observació– crec que en ares a l’eficiència pot·
ser hauria set millor presentar algunes esmenes al text 
de la ponència i no tornar a parlar en aquest Ple de 
qüestions que ja s’havien aprovat. Nosaltres ja estem 
d’acord que l’Aran és un territori singular, però el que 
és més important és que ja ho estem treballant en una 
ponència.

L’Aran té tot el dret a ser reconeguda com a identitat 
singular. I saben per què? Perquè ho fan des d’una vi·
sió integradora, des de la suma i no de la resta, d’uni·
tat en la diversitat, de respecte a les institucions, per·
què els aranesos volen aquest reconeixement sense 
trencament, sense ruptura, sense renunciar a la triple 
condició d’aranesos, catalans i espanyols.

El nostre grup estava absolutament d’acord amb el 
plantejament inicial d’aquesta moció, però la que fi·
nalment se’ns presenta és inacceptable; inacceptable 
des del punt de vista polític, des de la nostra concep·
ció dels interessos de poble aranès, però també inac·
ceptable des del punt jurídic i legal. I aquí no fem re·
ferència a opinions políticament legítimes, encara que 
no les compartim, sinó a qüestions que han set decla·
rades inconstitucionals; i m’estic referint al caràcter 
preferent de la llengua, per citar·ne un exemple.

Lamento profundament que el Grup Socialista, segu·
rament fruit de la seva desorientació política, que tots 
han pogut comprovar últimament, lamento, com de·
ia, profundament que el Grup Socialista hagi pervertit 
aquesta moció instrumentalitzant políticament un ter·
ritori que mereix tot el respecte i tot l’afecte. A nosal·
tres, com sempre hem fet en qüestions que es referien 
a la Vall d’Aran, ens hauria agradat, com en teníem 
la intenció, votar a favor d’aquesta moció, de la mo·
ció que es va presentar inicialment, tal com vam fer 
amb la moció que es va presentar en el seu moment 
per part del Grup de Convergència i Unió. Lamenta·
blement, en aquesta ocasió no ho podrem fer, però no 
perquè no vulguem la singularitat, no vulguem reco·
nèixer la singularitat i la identitat de l’Aran, del poble 
aranès, sinó perquè vostès han instrumentalitzat i han 
polititzat aquesta qüestió.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustríssim senyor Jo·
sep Cosconera.

Josep Cosconera Carabassa

Bona tarda, senyora presidenta. Consellera, senyores i 
senyors diputats, he de dir d’antuvi que aquesta moció 
sobretot em va sobtar, sobretot a partir que hi ha una 
ponència que ja va entomar la nova llei d’Aran.

Fent una mica de memòria, la primera moció d’aques·
ta legislatura pel que fa a la Vall d’Aran es va fer el dia 
23 de maig, el 23 de maig de 2013, amb gran solem·
nitat i amb una cosa molt important: es va aprovar per 
unanimitat de tots. La moció reconeixia de nou la sin·
gularitat d’Aran, expressava la seva adhesió als actes 
dels set·cents anys de la Querimònia i instava el Go·
vern a donar el màxim suport a la ponència redactora 
de la nova llei. 

Entenc que la moció, en la seva redacció inicial, amb 
independència de les esmenes que després s’han inse·
rit, instava el Govern a no contemplar l’Aran al règim 
comú del Projecte de llei de governs locals, sinó que 
es considerés una entitat territorial autònoma i singu·
lar dins Catalunya, d’acord amb el que preveu la Llei 
16/1990, sobre el règim especial de la vall. 

A l’actual projecte de governs locals, a la disposició ad·
dicional cinquena, hi ha un títol que diu: «Règim es·
pecial de l’Aran», i manifesta: «En virtut del règim 
jurídic especial garantit per l’article 94 de l’Estatut, el 
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Consell General d’Aran és la institució de l’Aran, que 
constitueix una entitat territorial singular dins Catalu·
nya. El Consell General d’Aran es relaciona de manera 
bilateral amb l’Administració de la Generalitat en els 
termes fixats per la legislació reguladora del seu rè·
gim jurídic especial, respecte al qual aquesta llei li és 
d’aplicació supletòria.» Mirin, jo no sóc jurista, però 
vull entendre que al territori d’Aran sempre prevaldrà 
el seu règim jurídic especial per sobre del Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya, així que entenem 
que amb la redacció actual del projecte de llei es garan·
teix plenament la singularitat aranesa. És per això que 
no podia copsar què aportava de nou la moció original, 
ni quin era el seu sentit que no fos, si em permeten l’ex·
pressió, fer bullir una mica l’olla, i si és aranesa, millor 
que millor. 

Una cosa més: la moció fa referència a la Llei 16/1990 
sobre el règim especial de la vall, per tal que no si·
gui inclosa en cap delimitació veguerial, ni en el mapa 
comarcal de Catalunya com una comarca més. Efec·
tivament, l’actual Llei 16/90, en el seu article tercer 
diu: «La Vall d’Aran no pot ser inclosa en cap divisió 
territorial pròpia de Catalunya que no sigui ella ma·
teixa.» Però també diu: «En aquells casos en què la 
descentralització de l’Administració de la Generalitat 
faci convenient que la Vall d’Aran s’integri en la de·
marcació o delegacions dels serveis territorials d’àm·
bit supracomarcal, aquests han d’incorporar en la se·
va denominació la de la Vall d’Aran.» En canvi, en la 
proposició de la nova llei d’Aran, es proposa només 
que es digui: «Aran, pel seu caràcter singular, no pot 
ser inclòs dins cap divisió territorial ni administrativa 
de Catalunya que no sigui ell mateix.» D’igual mane·
ra, la nova llei aranesa, consensuada amb tot el Con·
sell General d’Aran, proposa una disposició deroga·
tòria que estableix que quedi derogada la disposició 
addicional primera del text de llei d’organització co·
marcal de Catalunya, i és amb la base d’aquest argu·
ment que està treballant la ponència.

Mirin, jo penso que no és més aranesista qui més mo·
cions presenti de l’Aran, sinó qui hagi demostrat o de·
mostri amb fets la seva actuació respecte a la voluntat 
dels pobles. Doncs, tal com diu l’Evangeli segons Sant 
Mateu, capítol VII, versicle 20, «pels seus fruits els 
coneixereu». ERC és i serà sempre respectuosa amb 
la voluntat dels pobles, i l’Aran és per a nosaltres una 
realitat nacional occitana, tal com –no ho hem d’obli·
dar– ho va aprovar en el seu dia aquest parlament. Vo·
luntat que nosaltres desitgem que, mitjançant la forma 
jurídica que el poble aranès lliurement decideixi, sigui 
la de romandre amb Catalunya, com ho va fer lliure·
ment ara fa set·cents anys.

Per tot l’exposat, nosaltres votarem a favor de la mo·
ció, i ho fem perquè ha estat millorada notablement 
amb les esmenes incorporades i per no marejar més 
la perdiu. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes té la paraula la il·
lustríssima senyora Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Bé, més que pronunciar·me sobre les esmenes, sobre 
les aportacions que han fet els grups que no havien fet 
esmenes. Una puntualització en relació amb l’esmena 
que no hem acceptat d’Iniciativa · Esquerra Unida i 
Alternativa amb relació a demanar que fos el Govern 
de la Generalitat qui impulsés un procés participatiu, 
que hem considerat que l’Aran té les seves pròpies ins·
titucions i, per tant, és allà, en tot cas, on s’ha d’ence·
tar aquest procés participatiu, tot i que nosaltres po·
dem compartir, els diferents grups en major o menor 
mesura, que els processos participatius i la participa·
ció de la gent en l’aprofundiment de la democràcia és 
un valor en sí, però això depèn de les institucions, en 
aquest cas, araneses; per això no hem acceptat l’esme·
na, tot i que l’esperit el podem compartir, però els toca 
a elles fer aquest procés amb la ciutadania i les seves 
entitats.

Ni instrumentalització per part del Grup Socialista, ni 
insolència, ni comparatives amb el procés del dret a 
decidir i la situació territorial de Catalunya amb la de 
l’Aran. Crec que no és de rebut. Potser alguns grups, 
que ens acusen a nosaltres d’instrumentalització o de 
partidisme, fent això, o volent treure·li els colors al 
PSC en aquesta qüestió, doncs, estan fent instrumen·
talització i partidisme d’una moció que res té a veure 
amb el procés de Catalunya, ni amb el procés del dret 
a decidir de Catalunya. Perquè, precisament, la situa·
ció de la Vall d’Aran, la situació de l’Aran, la seva his·
tòria ens demostra l’exercici d’interdependència i, per 
tant, estem parlant de la singularitat de l’Aran, que és 
el que recull el contingut de la moció, que per això hi 
ha hagut un intent de transaccionar el text per arribar 
a un text d’acord i, per tant, tot l’altre, sota el meu punt 
de vista, és sobrer. 

És sobrer perquè, bàsicament, aquí el que estem fent, 
i crec que no són processos comparables, és reconèi·
xer la singularitat de l’Aran des del respecte, amb el 
marc normatiu que existeix, amb la possibilitat de 
millorar·lo, i això és el que ha fet el PSC recollint... 
Per cert, que avui no pot estar aquí perquè coinci·
deix precisament amb la celebració del Consell Ge·
neral el que va ser diputat i és conseller, el senyor 
Paco Boya, que ha treballat de forma molt activa des 
del Grup Socialista per fer això possible, com fan la 
resta de grups. Per tant, crec que aprofitar l’ocasió 
per dir que estem ficats en una cursa i instrumen·
talitzar la situació, o partidisme, insolència al Grup 
Socialista, crec que no tocava. 

Tot i així, recuperant l’esperit inicial amb el qual hem 
presentat aquesta moció, i amb el qual hem transac·
cionat, la satisfacció que podem tenir és que avui la 
majoria de grups que creuen en aquesta singularitat, i 
que creuen que cal fer els esforços necessaris perquè 
tingui aquest reconeixement en el marc del procés del 
debat de la Llei de governs locals sigui una realitat, i 
això és el que avui hem portat aquí. La resta de co·
mentaris i assimilacions amb el procés del dret a deci·
dir crec sincerament que eren sobreres.

Gràcies.
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La presidenta

Cridem a votació. 

(Jordi Cañas Pérez demana per parlar.)

Senyor Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Sí, presidenta, por alusiones múltiples e injustificadas.

La presidenta

No les qualifiqui, i té trenta segons. A veure si ho pot 
fer en trenta segons.

Jordi Cañas Pérez

Sí, rápidamente. Al señor Moga, mire, Ciutadans de·
fiende y reconoce la singularidad territorial, cultural y 
administrativa de Aran, y lo hacemos tanto que seña·
lamos como hipócritas a aquellos que en su momento 
aprobaron una ley de veguerías que la diluía y la nin·
guneaba en la veguería de Alt Pirineu i Aran. Fíje·
se, fíjese si lo respetamos que estábamos dispuestos a 
apoyar la singularidad territorial de Aran, pero no co·
mo singularidad nacional, porque ustedes lo que quie·
ren es pescar en rio revuelto.

Y a la señora Vilà, mire, Ciutadans defiende las iden·
tidades individuales y sus derechos; creemos en las 
identidades comunes y compartidas, pero no en el 
irredentismo político, no en el pancatalanismo y en el 
imperialismo 2.0 camuflado de falso progresismo. Eso 
es lo que no defenderemos, el irredentismo político en 
pleno siglo xxi.

La presidenta

Passem a la votació de la moció. 

No hi ha cap petició de votació separada, per tant, es 
vota tota la moció d’un cop.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 98 vots a favor i 23 en contra.

Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre les mesures previstes amb relació  
a l’increment del tipus impositiu de l’impost 
sobre el valor afegit en el sector sanitari del  
10 per cent al 21 per cent 
(tram. 302-00126/10)

Passem al punt vint·i·unè de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures previstes amb relació a l’increment del ti·
pus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sec·
tor sanitari del 10 al 21 per cent. Presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre se·
nyor Jordi Cañas. (Pausa.)

Senyor Cañas, ja pot començar.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidenta. Conseller Boi Ruiz, consellera, di·
putados, diputadas, un frente frío procedente de Bru·
selas está cubriendo de oscuros nubarrones la sanidad 
catalana y las finanzas públicas de la Generalitat. Un 
frente frío que prácticamente se va a convertir en una 
ciclogénesis explosiva, una especie de ciclogénesis fis·
cal explosiva, porque nos han llegado muy malas no·
ticias hoy mismo. Bueno, muy malas noticias para las 
administraciones públicas, para los ciudadanos muy 
buenas y para las empresas del sector del transporte 
también muy buenas, que van a poder ver cómo recu·
peran esos 4,8 céntimos que ustedes les cobraban por 
litro de carburante, porque hoy el Tribunal de la Unión 
Europea ha dictaminado que el céntimo sanitario, bue·
no, los 4,8, casi cinco céntimos sanitarios con los que 
ustedes gravaban, son contrarios al derecho europeo. 

Pero, claro, estas nubes vienen incorporadas de más 
todavía, que son aquellas procedentes de la interpela·
ción que comentamos hace quince días, a raíz de una 
sentencia del Tribunal Europeo dictaminando que Es·
paña tenía que subir el IVA sanitario del 10 al 21 por 
ciento. Malas noticias también para las administraci·
ones públicas, pero especialmente para las adminis·
traciones públicas autonómicas, que son aquellas que 
prestan los servicios de salud y que, por lo tanto, pa·
gan el IVA por los servicios y por los productos –ma·
terial– que adquieren para prestar el servicio de asis·
tencia sanitaria.

Nosotros planteamos la necesidad de que este parla·
mento instase al Gobierno de España, que, sin duda, 
estoy convencido que lo tiene y que está reflexionan·
do acerca de ello, pero es bueno que este parlamento 
se pronuncie, porque esa decisión afecta directamen·
te a su equilibrio financiero, que ese incremento de 
IVA fuese compensado, ese incremento de IVA o ese 
plus de IVA que iban a ingresar las… (Remor de veus.)

La presidenta

Un moment –un moment–, senyor Cañas, esperi un 
moment, si us plau.

Jordi Cañas Pérez

Ya sé que es un tema especialmente árido, este de los 
impuestos, pero sé que es para bien.

La presidenta

No, són les tardes dels dijous, que també fan això. 
Continuï. 

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidenta. He perdido el hilo. Quiero de·
cir que es una propuesta que lo que busca es que 
el Gobierno de España compense sus ingresos de 
IVA procedentes del gasto extraordinario de IVA de 
las comunidades autónomas, en un ejercicio de lealtad 
institucional. Y lo hacíamos con la intención, primero, 
de plantearlo desde esta cámara de una forma conjun·
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ta al Gobierno de España para que lo tuviera en cuen·
ta, para que no se beneficiase indirectamente de esos 
casi 1.000 millones de euros de IVA con que podía ver 
incrementados sus ingresos, sin contar que las admi·
nistraciones que prestan el servicio iban a disponer de 
menos recursos para prestar los servicios que tienen 
transferidos; en resumen, que la lealtad institucional 
funcionase, en primera instancia.

Evidentemente, teníamos que ir más allá, porque no 
solo se afectaba las administraciones públicas, sino 
el sector sanitario, empresas del sector sanitario, que 
también podían ver perjudicada su actividad. Estamos 
hablando de hasta una posible y eventual pérdida de 
quince mil puestos de trabajo, en el caso de que no 
se pudieran negociar exenciones a esta aplicación del 
IVA o a este aumento del IVA.

Por lo tanto, desde Ciutadans planteamos esta forma 
de colaborar con el Gobierno, de cara a obtener de·
trás de su negociación con la Administración del Es·
tado la fortaleza de una decisión, espero, unánime de 
este Parlamento, con la intención también de ayudar 
al Gobierno de la nación para revisar e intentar nego·
ciar adecuadamente exenciones sobre esta aplicación, 
con la intención de no perjudicar al sector sanitario 
privado, no perjudicar a las empresas y no, eventual·
mente, destruir empleo. Esa es la intención.

Quiero agradecer, después de las intervenciones, las en·
miendas presentadas tanto por el PSC, el Partit dels So·
cialistes de Catalunya, como Iniciativa per Catalunya 
Verds. Hemos aceptado todas las que nos han presen·
tado. Hemos transaccionado la última con Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa. Cree·
mos que de esta manera se complementa y se completa 
esta moción, la hace más rica y puede servir, digamos, 
de una forma todavía mejor, para que este Gobierno ten·
ga suficientes argumentos para intentar convencer al 
Gobierno de la nación de que compense el IVA, no úni·
camente en Cataluña, sino en el conjunto de comunida·
des autónomas, para que estas no vean afectados sus re·
cursos a la hora de prestar servicios sanitarios.

En definitiva, nuestro objetivo es que los ciudadanos 
no vean que ninguna administración tenga una excusa 
–o una obligación– a la hora de reducir todavía más 
sus derechos sanitarios. Queremos que este Gobierno 
no pueda esgrimir esta pérdida de recursos a la hora 
de aplicar nuevas medidas de recorte. Porque, en de·
finitiva, a Ciutadans y creo que a la mayoría de los di·
putados de esta cámara lo que nos interesa es que los 
ciudadanos disfruten de la mejor salud posible, dispo·
niendo de los máximos recursos posibles para que las 
administraciones públicas cumplan con sus obligacio·
nes, que en el caso de la salud es fundamental, porque 
es un derecho, no es un negocio. Señor Boi Ruiz, la 
salud no es un negocio, es un derecho.

Gracias, presidenta, consellers, diputados, diputadas...

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula, 
en nom del Grup Socialista, la il·lustre senyora Nú·
ria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. El nostre grup com·
parteix la preocupació que expressa aquesta moció, 
la repercussió que significa l’apujada previsible de 
l’IVA del sector, i també, sobretot, la repercussió al 
ciutadà, no solament al sector salut.

Compartim també els punts que es proposen a votació, 
sobretot aquell que fa referència a les comunitats autò·
nomes, les diferents comunitats autònomes. Sí que és 
cert que l’apujada d’IVA, aquesta que s’albira, és fruit 
d’una sentència europea; per tant, són uns ingressos 
que l’Estat tindria no previstos en el seu escenari, en 
el seu horitzó, i, per tant, seria lògic, no?, que això po·
gués revertir, en aquest cas, a les finances de les dife·
rents comunitats autònomes, que, com saben vostès, 
cada vegada és més important la despesa sanitària que 
contemplen en el seu pressupost. I, per tant, en una si·
tuació difícil, eh?, per a les finances públiques, creiem 
que és possible i viable aquesta proposta.

Pel que fa referència a l’altre punt de la moció, al te·
ma de l’IVA reduït –i també se n’esmenta a la transac·
ció–, creiem que és important, que és un camí per po·
der avançar en aquesta línia i, sobretot, per allò que fa 
referència al ciutadà, aquell IVA dels productes sani·
taris..., fins ara hem parlat de productes sanitaris que 
poden afectar el ciutadà.

L’esmena que ha presentat el nostre grup parlamenta·
ri, que ha tingut a bé, el Grup de Ciutadans, d’accep·
tar, intenta o pretén aixecar una mica el focus i fer una 
anàlisi d’una proposta més global del sector sanitari, 
en la línia d’estudis i propostes que hi havia hagut, pri·
mer el 2005, després el 2008, i també diferents agents 
del sector... –el senyor conseller ho coneix bé–, una 
hipòtesi que hi havia d’aplicar un tipus d’IVA zero el 
2005, cosa que avui ja no és possible, i després s’han 
anat actualitzant, aquests estudis. Creiem que val la 
pena fer una anàlisi global de tot el sector sanitari, 
d’aquells productes que estan sotmesos a IVA, pe·
rò també d’altres serveis que no estan subjectes avui 
a l’IVA. Potser amb una visió global de tot el sector 
salut es podria també trobar alguna línia que perme·
tés apaivagar aquesta apujada impositiva de l’IVA a 
tot el sector salut, tant a les finances, com deia, públi·
ques com també a les butxaques dels ciutadans, que en 
aquests moments de crisi i de situació econòmica ens 
preocupen enormement.

Anunciar, doncs, el nostre vot favorable, del nostre 
grup, a la transacció a què s’ha arribat. Creiem que 
és molt més completa que el text inicial. I creiem 
que la voluntat, eh?, que es puguin parlar i debatre 
també en el si del Congrés dels Diputats les propos·
tes que s’hagin de fer, modificades fruit de l’últi·
ma transacció amb Iniciativa, també és important, 
perquè tot allò que sigui necessari per disminuir la 
pressió, en aquest cas econòmica, al sector salut i 
als ciutadans val la pena tenir·ho en compte.

I, per tant, celebrem que aquesta proposta pugui sor·
tir amb unanimitat d’aquí el Parlament i que després 
el Govern de la Generalitat, que li pertoca complir el 
mandat que avui acordarem, doncs, pugui..., a part de 
fer els deures, aquests deures puguin realitzar·se o pu·
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guem, si més no, veure·ho materialitzat d’alguna ma·
nera.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari d’Ini·
ciativa Verds · Esquerra Unida i Alternativa, té la pa·
raula la il·lustre senyora Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i totes. Aques·
ta moció és una vegada més un símptoma de rebuig, 
és una vegada més un símptoma per revertir l’anunci 
d’un paquet d’apujades tributàries el 2014 per tal de 
complir els objectius de dèficit marcats per la troica, 
i en aquest cas concret estem parlant de l’apujada de 
l’IVA sanitari.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea exigeix al 
Govern del Partit Popular que compleixi la normativa 
europea, que ja té massa productes que tenen IVA re·
duït i que apliqui aquesta directiva IVA proposada pel 
Consell Europeu el 2008 i que significa l’apujada de 
l’IVA en productes sanitaris del 10 al 21 per cent. 
Com sempre, la troica, i conjuntament amb el Govern 
del Partit Popular, legisla sense tenir en compte com 
això afectarà directament la vida diària dels ciuta·
dans, i més tard explicaré el perquè.

L’altre dia li preguntava al director general de la Re·
presentació de la Comissió Europea com fan aquestes 
directives, com fan aquestes recomanacions. Ell m’ex·
plicava que bàsicament es basen en dades macroeco·
nòmiques: prima de risc, deute dels estats –privats i 
públics–, creixement econòmic, dèficit pressupostari, 
balança de pagaments i existència de bombolles. Això 
sí, hi havien dues dades també: l’atur i la pobresa.

Llavors, veient aquests índexs d’atur que hi ha a Cata·
lunya i, sobretot, el que estan patint els joves, veient el 
greu endeutament de les famílies i l’extensió de la po·
bresa, m’heu de permetre que digui que en què estan 
pensant els nostres governants quan apliquen aquest 
tipus d’impost, que en cap moment estan pensant en el 
patiment de les persones; que no tenen en compte ni la 
capacitat ni els recursos econòmics per accedir a certs 
medicaments i a certs productes sanitaris, i que no te·
nen en compte la pobresa de la ciutadania.

Avanço que donarem suport a aquesta moció i agra·
eixo la bona entesa que hem tingut a l’hora d’elaborar 
les transaccions i d’intentar consensuar totes les esme·
nes que havíem presentat. I he de dir que hi hem in·
clòs dos tipus d’esmenes..., que per nosaltres la moció 
quedava a mitges, i, per tant, per millorar·la; hi estem 
totalment d’acord.

La primera era que nosaltres crèiem que mitjançant un 
decret, una qüestió tan important, que modifica el ni·
vell adquisitiu, els recursos econòmics de les perso·
nes, i que redueix les prestacions dels drets bàsics de 
les persones, com és la salut, això i que es pretén le·
gislar al marge del debat social i polític..., nosaltres 
el que hem volgut fer és demanar al Govern que això 

es tramiti mitjançant proposició de llei i que puguem 
discutir·ho tots. El Govern del Partit Popular diu que 
no existeix marge per negociar ni per estirar més l’in·
compliment. Nosaltres li diem que n’hi ha casos a Eu·
ropa: Bèlgica, Holanda, Portugal i França apliquen 
l’IVA reduït en impostos bàsics; Alemanya aplica 
IVA reduït en aparells auditius.

La segona esmena que hem presentat és elaborar 
aquest llistat conjuntament, amb el qual puguem deci·
dir tots i totes a quins productes els posem un IVA més 
alt i a quins productes els posem un IVA reduït, per·
què això no sigui una càrrega a les classes més po·
pulars i a les classes treballadores, a les persones que 
tenen menys recursos. I és que l’apujada d’aquest ti·
pus d’impost, que és injust i poc equitatiu, empobreix 
més el pobre i manté els privilegis dels que més tenen. 
Existeix un llistat previ, al qual ara em referiré.

Es parla d’apujar al 21 per cent productes que utilit·
zen les persones a les seves cases, com per exemple 
les benes, les xeringues, la mercromina, l’aigua oxi·
genada, i, per tant, afectarà el consumidor més dèbil, 
més humil i el que té menys recursos. Es parla també 
d’aplicar el 21 per cent a productes d’immobiliari dels 
hospitals i de maquinària, i, per tant, aquesta despesa 
anirà atribuïda a la sanitat pública i, per tant, sorti·
rà dels diners dels ciutadans. I, per tant, possiblement 
–no ho dic...– puguin sortir mesures per justificar·ne 
un augment del cost –estic parlant de repagaments, et·
cètera.

El llistat també diu que això no s’aplica, el 21 per 
cent, als medicaments i diu que només s’hi aplicarà 
el 4 per cent. Doncs, això no és cert. Per què? Perquè 
aplica el 21 per cent a les substàncies amb les quals 
es fan els medicaments, i això farà encarir el preu 
final del medicament. Per tant, traslladaran el sobre·
cost, que afectarà el consumidor més dèbil, més hu·
mil i el que menys recursos té.

És a dir, l’IVA és un impost que no suposa el mateix 
per a una persona que té menys recursos que per a una 
persona que sí que els tingui. El meu grup... Una de les 
principals eines per a la redistribució de la riquesa és 
la fiscalitat.

Per acabar, i com que ja no hi ha cap llista tancada, 
nosaltres pretenem decidir·ho, pretenem complemen·
tar aquesta llista i pretenem treballar perquè aques·
ta llista no repercuteixi en la sanitat pública ni en els 
usuaris.

Gràcies.

La presidenta

Per fixar la posició té la paraula, en nom del Grup 
Mixt, la senyora Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, per posicionar la CUP · Alternativa d’Esquer·
res, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Ja la 
incloíem en la moció passada, incloíem un punt en el 
qual fèiem palès que ens oposàvem a aquest increment 
d’IVA. Els motius entenem que són una mica diferents 
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d’alguns que s’han exposat aquí, però, en tot cas, hi 
donem recolzament.

Bé, ja s’ha parlat dels antecedents legals. És una di·
rectiva que s’havia de transposar, que s’ha transposat 
nosaltres entenem que mal i tard, i que, en tot cas, el 
fet de no haver·la gestionat com tocava, ara fa, doncs, 
que es generin..., que es puguin generar grans dese·
quilibris –deixem·ho així. En tot cas, aquesta sentèn·
cia sembla que és d’obligat compliment.

I la primera reflexió la fem sobre la Unió Europea i la 
manera en la qual se transposen les directives, sobre la 
Unió Europea i els seus consells executius i sobre qui 
està dictant bàsicament les normatives que després, en 
forma de directives, obliguen els estats membres a dur 
una sèrie de polítiques. Bàsicament, en fi, no parlarem 
del dèficit democràtic que té la Unió Europea, recone·
gut per amplis politòlegs de totes les opcions políti·
ques, però sí que direm que la manera de fer directives 
de la Unió Europea respon sempre a lobbys empresa·
rials concrets, en matèria sanitària, a més a més, amb 
noms i cognoms, i que, en tot cas, el que s’està duent a 
terme és la transposició en benefici d’una minoria que 
totes paguem.

Tres idees o tres perspectives des de les quals abor·
dem, des del nostre punt de vista, l’apujada del IVA.

La primera i la que ens determina a donar·hi suport 
és que ho acabarem pagant les pacients. És a dir, fi·
nalment, ja sigui d’una manera més directa o més in·
directa, aquests productes gravats per un IVA més alt 
acabaran augmentant el seu preu, cosa que serà final·
ment un perjudici per a nosaltres, ja ho dic, de ma·
nera directa. De manera indirecta, mitjançant tota la 
compra d’activitat que ja està feta, quan s’augmenti 
l’IVA, si els operadors volen mantenir el seu benefi·
ci privat i previst –que entenem que sí que ho faran–, 
doncs, això repercutirà en la qualitat dels serveis que 
ens presten. I, per tant, per a o per be, directament o 
indirecta, ho acabarem pagant nosaltres. És per això 
que hi donem suport.

D’altra banda, no hem d’oblidar que qui ha posat el 
crit al cel són aquests operadors privats i qui considera 
que farà inviable el seu negoci i que aquest es suma a 
una política de retallades que ells pateixen, cosa que 
nosaltres, en tot cas, no veiem, doncs, que se’ls farà 
inviable poder seguir prestant com fins ara els serveis 
sanitaris. I, a més a més, i vull citar el think tank de la 
sanitat, aquell reservatori d’idees que és l’Institut per 
al Desenvolupament i Integració de la Sanitat, en el 
qual participen Capio, Ribera Salud, Sanitas, Adeslas, 
DKV, Mapfre, entre altres, tota la patronal sanitària. 
Ells asseguren que aquesta pujada de l’IVA té unes re·
percussions per al sector privat catastròfiques, atès que 
hi haurà hospitals que no podran absorbir la pèrdua i 
que s’estima d’un 15 per cent del resultat brut d’ex·
plotació i un 25 per cent del benefici final. Per tant, 
obviem totalment aquestes reivindicacions perquè ells 
ja buscaran la manera de repercutir·nos·la a nosaltres, 
però, en tot cas, seguirem donant suport.

I per últim sí que volem mencionar la tercera idea que 
ens ha fet donar suport, és el fet que això forma part 
o és de nou la causa d’un model fiscal perjudicial als 

Països Catalans. És a dir, s’ha dit per activa i per pas·
siva, es recaptarà només el 30 per cent de l’impost, no 
el cent per cent, i això farà que no es compensi el que 
pagarem de més en el d’allò. Vers aquest abús i arbi·
trarietat, entenem nosaltres, per a la gestió dels impos·
tos, també pel fet que sigui un impost no progressiu, 
és que nosaltres no hi estem d’acord.

Per últim entenem que el debat hauria d’anar un punt 
més enllà i oferir un repte; el repte és si les adminis·
tracions públiques, respecte al material sanitari, que 
és material de primera utilitat, haurien de pagar·lo a 
IVA excepte o a IVA reduït al màxim, que no és una 
cosa tan allunyada, que altres països d’Europa ja ho 
fan; he agafat els exemples d’Alemanya, de Bèlgica, 
de França i que, en fi, com sempre, de genolls i a la 
cua respecte als servilismes a les grans empreses que 
es lucren a costa dels nostres ingressos. Per últim, re·
iterar en el fet que aquest IVA ja buscaran la manera 
de repercutir·lo en la societat, per tant, entenem que és 
perjudicial. I amb els segons que em queden, doncs, 
sí que faré un esment –i demanar explicacions ja ho 
farem en seu formal– de l’anunci que feia el conseller 
sota les directrius de PricewatherhouseCooper sobre 
el nou Consorci d’ens públics sotmesos al dret privat, 
on estarà l’Hospital Arnau de Vilanova, Santa Maria, 
l’Hospital de Tremp i tots els CAP de Lleida, cosa que 
ens sembla aberrant.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya té la paraula la il·lustre senyora Eva García. 
(Pausa.) Ja pot començar, ja.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, il·
lustres diputats..., señor Cañas, le voy a ser franca: esta 
vez –esta vez– nos ha sorprendido, señor Cañas. Mi·
re, estamos acostumbrados a verlos como copian inici·
ativas del Partido Popular; a nivel municipal es escan·
daloso, sé muy bien de qué hablo, señor Cañas, sabe 
que estoy segura de que me está entendiendo perfecta·
mente, pero es que a nivel autonómica también –tam·
bién–, señor Cañas, y además de forma sistemática y 
constante. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando tu·
vo que reconocer que una proposición de ley presen·
tada por el Grupo Parlamentario Popular, presentada 
por el diputado José Antonio Coto, la había usted pla·
giado vilmente? Es más, hasta copiaron los plazos; la 
firma –supongo– y la fecha la debieron cambiar, pero 
la copiaron vilmente, la plagió de arriba abajo, y hacía 
referencia, la proposición de ley nuestra era contra la 
morosidad de la Generalitat de Cataluña y, en concreto, 
era una moción que usted mismo presentó subsiguiente 
a una interpelación por el impago de la Generalitat de 
los conciertos educativos y sanitarios. Le digo, la plagi·
aron, la plagió usted vilmente de arriba abajo.

Y mire, señor Cañas, usted nos tiene tan acostumbra·
dos a copiar por falta de proyecto porque su grupo 
parlamentario, su partido, no tiene un proyecto común 
que los una a todos; hay de cada casa, de cada padre, 
de cada madre, pero no hay un proyecto común que 
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los una, no tienen un programa propio, reconózcalo, 
no es ningún…, bueno, es algún defecto, supongo, se·
guramente, pero no pasa nada por reconocerlo, eso es 
así. Y hoy nos vienen innovando, ¿eh?, y la innovación 
resulta que consiste en añadirse al discurso victimista 
nacionalista de los catalanes, de que «España nos ro·
ba», «Madrid nos roba» y, por tanto, España nos tiene 
que compensar a las comunidades autónomas, y usted 
ya está haciendo referencia a todas las comunidades 
autónomas de España, es decir, ustedes ya deciden por 
el conjunto de España. Hombre, yo creo que todavía 
les falta un poquito para eso, ¿no?

Mire, señor Cañas, ya está bien de populismo, esto no 
se puede hacer a cualquier precio, no se puede decir 
cualquier cosa según a ustedes les convenga. Mire, se 
lo voy a explicar, y usted hacía alguna referencia en la 
interpelación, y por eso me extraña que hoy la moción 
sea en este sentido tan absolutamente diferente, ¿no? 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una 
sentencia ya en el mes de enero del año 2013, hace 
ya prácticamente catorce meses, en la que dictamina·
ba que España estaba incumpliendo una directiva, una 
normativa comunitaria europea al estar aplicando un 
IVA reducido a ciertos productos sanitarios que no es·
taban incluidos precisamente en esa normativa comu·
nitaria. El motivo era, como muy bien usted sabe o de·
bería saber, que se estaba aplicando un 10 por ciento 
en lugar del 21 por ciento. Y hoy nos dice que ustedes 
pretenden ayudar a que el Gobierno español estudie 
los productos a incluir.

Pues, mire, se lo voy a explicar, porque seguramente 
ustedes desde aquí, pues no lo saben, ¿no? Es que eso 
ya se está haciendo desde hace, como le digo, trece, 
catorce meses. Es que la Agencia Española de Medi·
camentos y Productos Sanitarios ha estado acordan·
do precisamente con el Ministerio de Hacienda esas 
cuestiones que usted hoy presenta aquí como la gran 
novedad. Pues todo eso, señor Cañas, tengo que de·
cirle que ya se está haciendo y ya ha dado sus frutos, 
y sus frutos son, por ejemplo, que se ha incluido los 
productos para el cuidado de las lentes de contacto, ya 
que son esenciales, como usted bien sabe, para el uso 
de las gafas, sobre todo en el caso de personas mayo·
res con patologías oculares. Es que también –es que 
también– gracias a esos acuerdos que se están tenien·
do desde hace ya año largo ha permitido eliminar las 
referencia que se hacía a las prótesis y a los implan·
tes en el Real decreto de prestaciones, ya que en este 
quedaban exentos, quedaban fuera los productos más 
caros.

En definitiva, señor Cañas, sepa usted que la subida 
del IVA sanitario, en primer lugar, afecta a la sani·
dad privada, no a la pública, y, en segundo lugar, es 
una normativa europea de obligado cumplimiento, 
señor Cañas, de obligado cumplimiento. No es nin·
gún capricho del Gobierno español, no es ningún ca·
pricho del Gobierno del Partido Popular. Porque mi·
re, mire usted, como le estoy diciendo, España no ha 
tenido ninguna decisión en este asunto y, además, se 
ha hablado con el sector y han entendido perfecta·
mente esta situación. Entiendo, vuelvo a repetir, que 
ustedes desde Cataluña no sepan lo que pasa en el 

conjunto de España, pero yo le aseguro, y así debería 
usted saber, que el Gobierno español lo ha acordado 
con el sector, y lo han entendido perfectamente. Lo 
han entendido perfectamente todos menos ustedes; 
lo han entendido perfectamente los afectados, menos 
ustedes, ¿no?

Además, a mí me preocuparía escuchar, pues, aquí 
con entusiasmo, con euforia, pues, como todos los 
grupos parlamentarios de esta cámara van a dar apoyo 
a esa iniciativa presentada por ustedes. A mí solamen·
te por eso me daría qué pensar, señor Cañas. Ya le di·
go, populismo a cualquier precio no, y mucho menos 
con los votos del Partido Popular.

Muchas gracias.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, la il·lustre senyora Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, per una vegada agra·
ir poder parlar després del Partit Popular, perquè ai·
xí també podré contestar una mica la intervenció de 
la senyora Eva García, que em sembla molt sorpre·
nent que digui que la pujada de l’IVA no afectarà la 
sanitat pública. És que estic per fer una interpel·lació 
directa a ella i que m’ho torni a explicar. Què vol 
dir que no afectarà la sanitat pública? Afecta tota la 
sanitat, el que passa que nosaltres aquí, com a mí·
nim jo, em preocuparé sobretot per la pública, per·
què afecta els pressupostos de la Generalitat de Ca·
talunya, afecta les institucions sanitàries que donen 
servei públic als ciutadans de Catalunya i, per tant, 
aquí és on em centraré.

Senyor Cañas, estem d’acord –estem d’acord– amb 
la proposta que ha fet, per aquest motiu no vam pre·
sentar esmenes; entenem que les esmenes que han fet 
els altres grups van en la línia de millorar o de perfi·
lar una mica més els punts fent un estudi, etcètera, i, 
per tant, també donarem suport a aquestes esmenes i a 
aquestes transaccions.

Què ens preocupa a nosaltres d’aquest tema de la 
pujada de l’IVA? Doncs, home, que la compensació 
que nosaltres creiem que és justa per part de l’Es·
tat espanyol a les comunitats autònomes doncs, si·
gui immediata, perquè el que no podem permetre és 
que s’apugi l’IVA, que durant el primer any de l’apli·
cació d’aquesta pujada l’Agència Tributària recapti 
1.000 milions d’euros més i les comunitats autòno·
mes no vegin un duro. Com ens ho farem en el pres·
supost per pagar aquestes institucions sanitàries, 
aquests serveis sanitaris públics que donen servei 
públic als ciutadans? Potser vostès, del Partit Popu·
lar, sí que es preocupen més per com afecta la priva·
da perquè deuen tenir tots mútua, però en el cas de 
la majoria de les persones d’aquest país el que ens 
preocupa, sobretot, és com afecta la sanitat pública 
i el que ens preocupa en aquest Parlament és com 
afecta els pressupostos, també, de la Generalitat, 
per tant, com serà aquesta compensació que nosal·
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tres demanem que sigui immediata. Perquè això tin·
drà un efecte sobre els proveïdors del Siscat, que ens 
hem de preguntar com el podran assumir si van molt 
justos –van molt justos–; estem en una època molt 
complicada i feina tenen a poder donar el servei pú·
blic que els hem encarregat des del Parlament, i en 
quina mesura, també, el CatSalut podrà respondre a 
aquesta pujada.

Per tant, demanem que hi hagi aquest acord, aquesta 
negociació perquè hi pugui haver aquesta compensa·
ció, perquè l’impacte del CatSalut que pot tenir és un 
impacte al pressupost. I és que no tenim gaire marge, 
senyors del PP, és que si aquí tinguéssim unes finan·
ces boyantes igual podríem parlar·ne, de vinga, va, el 
primer any assumim la meitat i meitat, però és que no 
és el cas, és que ens esteu escanyant ja des de fa tants 
anys que és que ja no tenim marge. Per tant, seieu i 
negocieu perquè deixareu totes les comunitats autòno·
mes en risc, incloses les del Partit Popular. No sé què 
diuen els parlaments autonòmics que governeu vosal·
tres, però dubto que vagin en la línia de la intervenció 
de la senyora Eva García de fa un moment.

Quins productes pot afectar això? Doncs, és impor·
tat fer aquest estudi, fer aquesta selecció acurada dels 
productes, dels materials, dels instruments, perquè 
estic d’acord amb el que deia el conseller l’altre dia, 
que tan necessaris són certs medicaments com aquests 
instruments o aquests productes que es fan servir en 
intervencions o en processos de cura; no fa falta que 
sigui una intervenció quirúrgica. L’altre punt, com 
deslliurem el consumidor d’aquesta pujada de l’IVA? 
Difícil, eh? És que ho veig difícil deslliurar·lo, per 
tant, si us plau, treballem en una planificació perquè 
el consumidor no hagi d’acabar notant aquesta puja·
da. És cert que els medicaments es mantindran al 4 
per cent, però si per fer aquests medicaments hi ha un 
augment de cost perquè l’instrumental és més car, per·
què els materials són més cars, etcètera, aquests medi·
caments també augmentaran de preu.

No estem d’acord en una cosa que vau estar parlant 
l’altre dia en la conversa d’interpel·lació i resposta 
del senyor conseller, entre el senyor Cañas i el con·
seller, no estem d’acord a dir: «No solucionarem to·
ta la fiscalitat i, per tant, és una proposta concreta 
i esperem a resoldre altres temes amb el nou model 
de finançament.» Doncs, nosaltres és que això no ho 
esperem, nosaltres no esprem res d’un nou model de 
finançament amb l’Estat espanyol. És que quantes 
pactes fiscals hi ha hagut amb l’Estat espanyol durant 
els últims trenta anys? I és que no n’han complert ni 
un. No n’esprem cap, Esquerra Republicana de Cata·
lunya no espera res d’un nou model de finançament 
que, per cert, ja hauria d’haver començat a negoci·
ar·se el 2013 per aplicar·se ara i, de moment, aquí 
ningú ha fet res. Per tant, no esperem res d’aquest 
nou model de finançament, el que sí que esperem és 
tenir un altre model d’organització de l’Estat per po·
der fer front a tots els nostres problemes amb els re·
cursos adients per a la sanitat pública, que és el que 
realment ens preocupa.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
té la paraula la il·lustre senyora Begonya Montalban

Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, honorable presidenta. Conseller, diputats i 
diputades, «sumar voluntats», «acord màxim de for·
ces parlamentàries», «dotar de la fortalesa necessà·
ria el Govern de la Generalitat per reclamar el que és 
just»..., de fet, aquestes són paraules del senyor Cañas, 
i extretes de la seva interpel·lació, i avui, bé, més o 
menys semblants, les ha reiterat.

Escoltant tot això, el nostre grup parlamentari, dir·li 
que no podem estar més d’acord amb vostès. Pot sem·
blar estrany, ateses les evidents diferències entre les 
nostres forces polítiques. Però avui, amb la moció 
que ens presenten amb el propòsit de sumar esforços 
per reclamar el que és just, el que fa molt temps que 
aquest Govern reivindica, reiteradament i històrica·
ment, el que és just..., i reivindica per a Catalunya..., 
però aquesta moció, avui, celebrem que l’hagin pre·
sentat. I, per tant, tot el nostre suport.

Ens trobem a les portes, com molt bé han dit, que el 
Govern de l’Estat hagi de complir la sentència del Tri·
bunal de Justícia de la Unió Europea que obliga a incre·
mentar l’IVA dels productes sanitaris del tipus reduït 
al general. L’aplicació d’aquesta normativa suposarà un 
doble impacte en el pressupost del nostre sistema sa·
nitari públic, senyora García, ja que ens enfrontem, en 
primer lloc, a un increment del cost directe per al nos·
tre sistema, a un increment de la despesa sanitària, va·
lorada entre 50 i 60 milions d’euros, alhora que veurem 
afectats els ingressos. La recaptació de l’IVA s’incre·
mentarà, però aquest increment d’ingressos públics no 
va a parar a les administracions que suporten la despe·
sa sanitària, sinó que van a para a l’Estat, i sense retorn.

En definitiva, tot un despropòsit, a què avui, a més a 
més, s’afegeix la sentència, com molt bé deia el dipu·
tat Cañas, de la Unió Europea del cèntim sanitari. Te·
nim un sistema molt tocat, un sistema sanitari molt to·
cat –hem hagut d’ajustar el pressupost a conseqüència 
de la crisi econòmica molt greu–, i un dèficit estructu·
ral històric. Per tant, ara més que mai, nosaltres sí cre·
iem que l’Estat ha de donar solucions, ara per ara, i ha 
de garantir un finançament equitatiu. 

Tot això preocupa molt el sector. Tot. I es pot conclou·
re que amb tot aquest increment d’ives per aquí, sen·
tències per allà, doncs l’augment dels costos dels ser·
veis que prestem es poden veure repercutits, i també 
repercutirà sobre els nostres ciutadans, la qual cosa 
hem d’evitar. 

Entenem que l’Estat està obligat a complir aquesta 
normativa. Ens diuen que en les converses que man·
tenen amb el Ministeri d’Hacienda ja busquen soluci·
ons, però creiem que és el moment d’actuar amb més 
contundència i, per tant, reduir l’impacte de l’escenari 
que se’ns presenta.

Què hem fet des de Convergència i Unió? Doncs, si 
m’ho permeten, hem mirat d’actuar al rovell de l’ou, 
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amb aquesta expressió col·loquial. El nostre grup par·
lamentari al Congrés va presentar una esmena als 
Pressupostos generals de l’Estat amb què instàvem el 
Govern a aplicar un tipus impositiu al material de pro·
ductes sanitaris del 4 per cent, una reclamació històrica 
que ja han fet grup parlamentari i Govern, diferents go·
verns, i en definitiva per prevenir la ferida, per prevenir 
i curar la ferida..., abans que es produeixi la ferida. 

Què més hem fet? Una proposició no de llei per esta·
blir mecanismes compensatoris pressupostaris desti·
nats a corregir l’impacte d’aquesta pujada de l’IVA, en 
pro del principi de la lleialtat institucional, que a dia 
d’avui té molt a desitjar, i per tal que no se sumi una 
altra deslleialtat a les tantes a què el Govern de l’Estat 
ens té acostumats.

És per tot això, i ja per acabar..., agrair la seva pro·
posta, aquesta moció que avui presenten. Nosaltres 
donarem suport als punts que en un inici vostès pro·
posaven: compensar a les comunitats autònomes l’im·
pacte que es deriva de l’increment; avaluar i elabo·
rar el llistat de productes sanitaris per aplicar el tipus 
impositiu del 10 per cent, similar a alguns països de 
la Unió Europea... També estem d’acord amb les es·
menes transaccionals que van en direcció de reduir 
aquest impacte en els serveis sanitaris, en definitiva en 
els consumidors. 

I, per tant, agrair aquesta moció. Esperem que n’ar·
ribin d’altres amb què el seu grup parlamentari faci 
costat a aquest Govern, que fa massa temps que pateix 
una situació molt delicada i que amb les seves reivin·
dicacions per les coses justes té com a objectiu tirar 
aquest país endavant, i en definitiva que els ciutadans i 
ciutadanes puguin viure millor.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula l’il·
lustre senyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Presidenta, consellers, diputados y diputadas, Catalu·
ña es España –Cataluña es España. Pero, claro, eso no 
es un eslogan. Es una forma de entender un país, una 
nación y un estado. No solo son banderas. Es también 
política. No solo son sentimientos. Es comprensión de 
la realidad. Mire, para Ciutadans, la Generalitat de 
Catalunya es Estado. El Estado no es solo la Admi·
nistración General del Estado, no es solo Madrid. Es 
también la Generalitat de Catalunya. Y, por lo tanto, 
siempre que la Generalitat de Catalunya tenga la ra·
zón, este partido se la dará. Sin ninguna duda. Y sin 
ningún complejo. Porque nosotros, señora García, no 
estamos acomplejados. Yo no sé si usted ha tenido 
que limpiar su error de votar a favor de la consulta o 
es que simplemente no se ha leído la moción. Porque 
en ningún momento, ni en la interpelación ni en esta 
moción, hemos responsabilizado al Gobierno de Es·
paña de la subida del IVA. No ha sido nuestra inten·
ción. Ha sido una decisión del tribunal europeo. Y el 
Gobierno de España tiene que adecuarla. Y simple·

mente era, desde este Parlamento, y apoyando a es·
te Gobierno, reclamar que esta decisión no signifique 
una injusticia hacia las comunidades autónomas.

¡Cómo que la sanidad pública no paga IVA! ¡Cómo que 
las administraciones autonómicas no pagan IVA! ¡Pe·
ro bueno! ¡Claro que sí! Me decía una compañera de 
bancada que la sanidad pública catalana es cinco veces 
más grande que la privada, y hay un coste, y hay unos 
presupuestos, y hay un gasto. Pedir al Gobierno de Es·
paña que compense a una administración de ese Estado 
ante una situación incorrecta, eso yo creo que es ade·
cuado. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? 
No somos enemigos, ¿eh? Somos adversarios políticos. 
Esto es un parlamento, hay que intentar llegar a acuer·
dos. No vale siempre el no por el no, y menos poniendo 
en boca de otros partidos políticos o de sus portavoces 
palabras e intenciones que no tienen.

Mire, lo único que hemos intentado no es populismo. 
Es intentar que los ciudadanos no vean reducidos sus 
derechos sanitarios porque haya menos recursos. Sim·
plemente quiero recordarles que ustedes apoyaron al 
Gobierno de Convergència durante dos años y los re·
cortes más severos en salud. Eso no es populismo. Eso 
simplemente es recordar la verdad.

Quiero dar las gracias –y acabo, presidenta– a Inicia·
tiva per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alter·
nativa, a la señora Vicioso; a la señora Segú, del PSC, 
y al resto de portavoces, que creo que simplemente 
han entendido la moción porque la han leído.

(Veus de fons.)

L’esmena… ¡Ah, sí! Y simplemente –perdón, presi·
denta– queríamos hacer una esmena in voce. Modifi·
car el punto 4: donde ponemos «tramitar la pujada», 
«tramitar la regulació». ¿Sí? (Pausa.) Gracias, Camats. 

Presidenta, conseller, diputados, diputadas…

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa. Eva García i Rodríguez demana per parlar.)

Senyora García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Eva García i Rodríguez

Mire, señor Cañas, usted puede salir aquí a la tribuna 
y dar lecciones de muchas cosas. Pero hay dos cosas 
de las cuales usted no puede dar ninguna lección al 
Grupo Parlamentario Popular: ni de urbanismo ni de 
fiscalidad en la Cataluña central.

Gracias.

(Pausa. Jordi Cañas Pérez demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Por alusiones, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Jordi Cañas Pérez

Yo, evidentemente, no puedo dar lecciones de deter·
minadas cosas, y desde luego de lo que no puedo dar 
lecciones es de cómo tener magistrados amigos.

Gracias.

(Pausa.)

La presidenta

Passem a la votació de la moció. Hi ha alguna petició 
de votació separada? (Pausa.) Doncs votem la moció 
en el seu conjunt, amb les esmenes aportades.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 100 vots a favor i 14 en contra.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i tretze minuts.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el dia 26 de febrer de 2014, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2 en-
tre Lleida i Tarragona. Tram. 310-00229/10. Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el català a l’escola i el plurilingüisme. Tram. 
310-00230/10. Anna Simó i Castelló, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les plantes de tractament de purins. Tram. 310-
00231/10. Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a garantir els mitjans necessaris 
per al compliment de les funcions dels mossos d’es-
quadra i els bombers. Tram. 310-00233/10. Pere Cal-
bó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els objectius de l’acció exterior. Tram. 310-
00234/10. Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i les actuacions del Pla interdepar-
tamental de salut pública. Tram. 310-00237/10. Jordi 
Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a millorar el finançament del 
sistema de transport públic. Tram. 310-00238/10. Jor-
di Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament del Programa de doctorats in-
dustrials. Tram. 310-00239/10. Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels acords adoptats en el debat 
general sobre la situació de la joventut. Tram. 310-
00235/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la posada en funcionament de l’estació de me-
tro Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat. Tram. 
310-00236/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el Parc Natural del Cap de Creus. Tram. 
310-00228/10. Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt. 
Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les declaracions d’empresaris a favor de la unió 
i la convivència a Catalunya. Tram. 310-00232/10. 
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00135/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00134/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00136/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00138/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00139/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00137/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00140/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00020/10


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda l’11 de febrer de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parla-
ment de Catalunya, i d’examinar les noves dades de-
clarades pel diputat Joan Ignasi Elena Garcia relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació apli-
cable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació 
de compatibilitat del diputat Joan Ignasi Elena Garcia 
(tram. 234-00020/10).


Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 3 | DESIGNACIÓ


Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2014
Tram. 231-00002/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 18 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 29.5 del Regla-
ment, ha acordat de proposar al Ple la designació 
de Joan Morell i Comas, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, de Josep Lluís Salvadó i Tene-
sa, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialista, com a diputats interventors 
per al període pressupostari del 2014.


Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014


El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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PUNT 4 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei del protectorat de les fun-
dacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10


Text presentat
Reg. 51669 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 08.01.2014


El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 
228, pàg. 15, del 13 de gener de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 55809 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55809)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena al Projecte de llei del protectorat de 
les fundacions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública (tram. 200-
00014/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b228.pdf#page=15
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 11976 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.04.2013


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 68, pàg. 53, del 29 d’abril de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 19668; 19875 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 11.06.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 19668)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat 
pública (tram. 202-00033/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 5 de juny de 2013


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 19875)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat 
a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública (tram. 
202-00033/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 6 de juny de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b068.pdf#page=53
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PUNT 6 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 26232 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.07.2013


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 115, pàg. 35, del 8 de juliol de 2013.


Esmenes a la totalitat
Reg. 34653 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.09.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 34653)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública (tram. 202-00041/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b115.pdf#page=35
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de ga-
rantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10


Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 56279 i 56335; 56300 i 56708 Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 19.02.2014 i 


20.02.2014 i Mesa del Parlament, 25.02.2014


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
56279 i 56335)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutà-
ries sol·liciten la convocatòria del Ple del Parlament 
de Catalunya per tal que d’acord amb l’article 61.e de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 32.2 de 
la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, s’interposi un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat (BOE núm. 295 de 10 
de desembre de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 
5 de 14 de febrer de 2014 del Consell de Garanties Es-
tatutàries, a les conclusions del qual s’aprecien motius 
d’inconstitucionalitat, per la seva presumpta afectació 
de l’autogovern de Catalunya i vulneració de pre-
ceptes constitucionals i de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya en: 


– L’apartat segon de l’article 14, i per connexió l’apar-
tat segon de l’article 23, que vulneren la potestat re-
glamentària del Govern de la Generalitat reconeguda 
en l’article 68.1 EAC, pel que fa a les competències 
relacionades amb activitats econòmiques reconegu-
des al capítol II del títol IV EAC.


– Els articles 16, 17 i 18, i per connexió l’article 5 i la 
disposició final segona, que vulneren les competències 
de la Generalitat relacionades amb activitats econòmi-
ques reconegudes en el capítol II del títol IV EAC.


– Els articles 19 i 20, i per connexió la disposició addi-
cional desena, i així mateix, l’apartat 5 de l’article 26, 
que vulneren les competències relacionades amb acti-
vitats econòmiques reconegudes al capítol II del títol 
IV EAC, així com l’article 115.1 EAC, relatiu a l’abast 
territorial i els efectes d’aquestes competències.


– L’article 27, en relació amb la disposició final prime-
ra que afegeix els apartats 1 i 2 de l’article 127 quater 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i que vulneren 
les competències relacionades amb activitats econò-
miques reconegudes al capítol II del títol IV EAC.


– L’apartat u i, per connexió, l’apartat dos de la dispo-
sició final tercera que donen nova redacció a l’article 
2 i a la disposició final desena de la Llei 12/2012, de 
26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis i que vulneren les 
competències de la Generalitat relatives a comerç de 
l’article 121 EAC.


– La disposició final quarta, que és contrària a la 
Constitució i a l’Estatut en la mesura que declara bà-
sic els preceptes citats anteriorment.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, Oriol Amorós i March, portaveus 
adjunts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu Domin-
go, Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, 
Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, 
Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, 
Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger 
Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba 
Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del 
GP d’ERC


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 56300 i 56708)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la 
unitat de mercat (BOE núm. 295 de 10 de desembre 
de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 5 de 14 de 
febrer de 2014 del Consell de Garanties Estatutàries, 
en els articles següents: 


– Article 14 apartat 2 i per connexió article 23 apartat 2.


– Articles 16, 17 i 18 i per connexió l’article 5 i la 
disposició final segona.
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– Articles 19 i 20 i per connexió la disposició addicio-
nal desena i l’article 26 apartat 5.


– Article 27 amb relació a la disposició final primera.


– Apartat 1 i per connexió l’apartat 2 de la disposició 
final tercera.


– Disposició final quarta.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Joan Maria Sardà i Padrell, David Bonvehí i 
Torras, Ferran Falcó i Isern, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Antoni Fernández Teixidó, Pere Regull 
i Riba, Begonya Montalban i Vilas, Mireia Canals 
i Botines, Àlex Moga i Vidal, Cristina Bosch i Ar-
cau, Violant Cervera i Gòdia, Antoni Balasch i Parisi, 
Anna Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Ele-
na Ribera i Garijo, Maria Dolors Rovirola i Coromí, 
Xavier Dilmé i Vert, Ramona Barrufet i Santacana, 
Annabel Marcos i Vilar, Ma Mercè Jou i Torras, Lluís 
Guinó i Subirós, Pere Vila i Fulcarà, Maria Senser-
rich i Guitart, Àngels Ponsa i Roca, Meritxell Borràs i 
Solé, Joan Recasens i Guinot, diputats, del GP de CiU
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PUNT 8 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10; 212-00005/10


Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 56280 i 56320; 56301; 56363 


Admissió a tràmit: Presidència del 


Parlament, 19.02.2014 i 20.20.2014


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
56280 i 56320)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten 
la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya 
per tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei orgà-
nica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 de 
10 de desembre de 2013), d’acord amb els Dictàmens 
números 3 i 4 de 28 de gener i 12 de febrer de 2014 
del Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusi-
ons del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, 
per la seva presumpta afectació de l’autogovern de 
Catalunya i vulneració de preceptes constitucionals i 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en: 


– L’apartat cinc de l’article únic LOMCE, que afegeix 
l’article 6 bis.2.a.3r, 6 bis.2.b.3r i 6 bis.2.c.3r LOE, 
com també els apartats tretze, vint, vint-i-nou, trenta-
set, cinquanta, setanta-tres, vuitanta-nou i noranta, de 
l’article únic LOMCE, en la modificació que fan dels 
articles 21.2, 29.1 i 4, 36 bis.1 i 3, 43.1, 64.2 (darrer 
paràgraf), 120.3, 144.1 (darrer paràgraf), i 147.2 (se-
gon paràgraf), LOE, en les remissions que efectuen a 
la potestat reglamentària del Govern de l’Estat, vul-
neren les competències de la Generalitat previstes a 
l’article 131.2 i .3 EAC i no troben empara en l’article 
149.1.30 CE.


– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, 
i l’apartat noranta-set, que afegeix la disposició addi-
cional trenta-sisena LOE, de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, vulneren les com-


petències de la Generalitat previstes a l’article 172.1 
i .2 EAC.


– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’arti-
cle 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 
EAC.


– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.


– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 1 i 2 
de la disposició addicional trenta-quatrena que s’afe-
geix a la LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, i és 
contrari a l’article 114.2 EAC.


– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, vulnera l’article 153 CE 
i les competències de la Generalitat previstes als arti-
cles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.


– L’apartat cent set de l’article únic LOMCE, que 
modifica la disposició final cinquena LOE, pel que fa 
a l’habilitació competencial dels articles 6 bis.2a.3r, 
21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 (dar-
rer paràgraf), 147.2 (segon paràgraf), vulnera l’article 
131.3 EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.


– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.


– La disposició final tercera de la Llei orgànica 8/2013, 
de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 3 a la dis-
posició addicional vuitena de la Llei orgànica 8/1980, 
de 22 de setembre, de finançament de les comuni-
tats autònomes, és contrària als articles 156.1 CE i  
201.2 EAC.


– Els apartats vuitanta i vuitanta-un de l’article únic 
de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, en la 
modificació que efectuen de l’article 127 LOE, lletres 
a, b, e, h i i, i l’article 132 LOE, lletres l, m, n, ñ i o, 
així com l’apartat tres de la disposició final segona 
de la Llei orgànica 8/2013, que modifica l’article 57 
LODE, lletres a, b, f, j, k i l, poden vulnerar el dret 
reconegut a l’article 27.7 CE.


– La disposició transitòria segona LOMCE, sobre la 
renovació de concerts educatius, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 
EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.


– Els apartats nou, quinze i setze de l’article únic 
LOMCE, que modifiquen els articles 18.3.b, 24.4.b i 
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.c.7è i 25.6.b i .c.9è, respectivament; els apartats vint-
i-cinc, vint-i-sis i cent de l’article únic LOMCE, que 
afegeixen els articles 34 bis.4.7è i l’article 34 ter.4.j 
LOE; així com l’apartat noranta-un del mateix article 
únic LOMCE, que modifica la disposició addicional 
segona LOE, referents a l’ensenyament de la religió 
en l’itinerari educatiu, poden vulnerar l’article 14 CE, 
que expressament prohibeix qualsevol discriminació 
per raó de religió, i el mateix dret de llibertat religio-
sa, reconegut a l’article 16 CE.


– L’apartat seixanta-un de l’article únic LOMCE, en 
la redacció donada a l’article 84.3 LOE, sobre l’ense-
nyament separat per raó de gènere; i l’apartat setanta 
de l’article únic LOMCE, en la modificació dels apar-
tats primer a setè de l’article 116 LOE, sobre els con-
certs educatius, poden vulnerar l’article 27.2 i 9 CE, 
i les competències de la Generalitat de l’article 131.3 
EAC i la seva autonomia financera (art. 202.3 EAC).


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, Oriol 
Amorós i March, Pere Aragonès i Garcia, portaveu 
adjunt; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu Domingo, 
Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gem-
ma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, Albert 
Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès 
Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ra-
mió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i Bosch, 
Marta Vilalta i Torres, diputats, del GP d’ERC


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 56301)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a 
la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 
de 10 de desembre del 2013), d’acord amb els Dictà-
mens núm. 3 i 4, de 28 de gener i de 12 de febrer del 
2014, respectivament, del Consell de Garanties Esta-
tutàries, a les conclusions del qual s’aprecien motius 
d’inconstitucionalitat, per la seva presumpta afectació 
de l’autogovern de Catalunya en els articles següents: 


– L’apartat cinc, que afegeix l’article 6 bis.2.b.3r LOE; 
l’apartat vint, que modifica l’article 29.1 i .4, segon 
incís, «i les ha de dissenyar i establir-ne el contingut 
per a cada convocatòria», LOE; l’apartat vint-i-nou, 
que introdueix l’article 36 bis.1 i .3, segon incís, «i les 
ha de dissenyar i establir-ne el contingut per a cada 
convocatòria», LOE; i l’apartat vuitanta-nou, que mo-
difica l’article 144.1 (segon paràgraf) LOE, de l’article 
únic de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 
que vulneren les competències de la Generalitat pre-
vistes a l’article 131.3 EAC, i no troben empara en 
l’article 149.1.30 CE.


– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, 
en l’incís «d’acord amb la normativa bàsica que esta-
bleixi el Govern», i l’apartat noranta-set, que afegeix 
la disposició addicional trenta-sisena LOE, en la me-
sura que atribueix al Govern l’establiment de la nor-
mativa bàsica sobre els procediments d’admissió als 
ensenyaments universitaris de grau, de l’article únic 
de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que vul-
neren les competències de la Generalitat previstes a 
l’article 172.1 i .2 EAC.


– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’ar-
ticle 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, que vulnera 
les competències de la Generalitat previstes a l’article 
131.3 EAC.


– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, que vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.


– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 
1 i 2 de la disposició addicional trenta-quatrena que 
s’afegeix a la LOE, que vulnera les competències de 
la Generalitat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, 
i és contrari a l’article 114.2 EAC.


– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, que vulnera l’article 153 
CE i les competències de la Generalitat previstes als 
articles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.


– L’apartat cent set de l’article únic de la Llei orgà-
nica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica la dis-
posició final cinquena LOE, pel que fa a l’habilitació 
competencial dels articles 6 bis.2.c.3r; 29.4; 36 bis.3; 
38.2, 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b; 111 bis.3 i .6; 144.1 
(segon paràgraf), i de la disposició addicional trenta-
sisena, que no troba empara en l’article 149.1.30 CE i, 
per tant, és contrari a la Constitució i a l’Estatut.


– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, que vulnera les competències de 
la Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.
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– La disposició final tercera de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 
3 a la disposició addicional vuitena de la Llei orgàni-
ca 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les 
comunitats autònomes, que és contrària als articles 
156.1 CE i 201.2 EAC.


Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Joan Maria Sardà i Padrell, David Bonvehí i 
Torras, Ferran Falcó i Isern, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Antoni Fernández Teixidó, Pere Regull 
i Riba, Begonya Montalban i Vilas, Mireia Canals 
i Botines, Àlex Moga i Vidal, Cristina Bosch i Ar-
cau, Violant Cervera i Gòdia, Antoni Balasch i Parisi, 
Anna Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Ele-
na Ribera i Garijo, Maria Dolors Rovirola i Coromí, 
Xavier Dilmé i Vert, Ramona Barrufet i Santacana, 
Annabel Marcos i Vilar, Ma Mercè Jou i Torras, Lluís 
Guinó i Subirós, Pere Vila i Fulcarà, Maria Senser-
rich i Guitart, Àngels Ponsa i Roca, Meritxell Borràs i 
Solé, Joan Recasens i Guinot, diputats, del GP de CiU


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 56363)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena Betriu, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei or-
gànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitu-
cional, l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la mi-
llora de la qualitat educativa (LOMCE) (BOE núm. 
295 de 10 de desembre de 2013), d’acord amb els Dic-
tàmens núms. 3 i 4 de 28 de gener i de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusi-
ons del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, 
per la seva presumpta afectació de l’autogovern de 
Catalunya en els articles i disposicions següents: 


– L’apartat cinc de l’article únic LOMCE, que afegeix 
l’article 6 bis.2.a.3r, 6 bis.2b3r i 6 bis.2.c.3r, LOE; 
l’apartat vint, que modifica l’article 29.1 i .4, segon in-
cís, «i les ha de dissenyar i establir-ne el contingut per 
a cada convocatòria», LOE; l’apartat vint-i-nou, que 
introdueix l’article 36 bis.1i .3, segon incís, «i les ha de 
dissenyar i establir-ne el contingut per a cada convo-
catòria», LOE; com també els apartats tretze, trenta-
set, cinquanta, setanta-tres, vuitanta-nou i noranta, de 
l’article únic LOMCE, en la modificació que fan dels 
articles 21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 


(darrer paràgraf), i 147.2 (segon paràgraf), LOE, en 
les remissions que efectuen a la potestat reglamentà-
ria del Govern de l’Estat, vulneren les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC i 
no troben empara en l’article 149.1.30 CE.


– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, 
i l’apartat noranta-set, que afegeix la disposició addi-
cional trenta-sisena LOE, de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, vulneren les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 172.1 
i .2 EAC.


– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’arti-
cle 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 
EAC.


– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.


– Els apartats vuitanta i vuitanta-un de l’article únic 
de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, en la 
modificació que efectuen de l’article 127 LOE, lletres 
a, b, e, h i i, i l’article 132 LOE, lletres l, m, n, ñ i o, 
així com l’apartat tres de la disposició final segona 
de la Llei orgànica 8/2013, que modifica l’article 57 
LODE, lletres a, b, f, j, k i l, poden vulnerar el dret 
reconegut a l’article 27.7 CE.


– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 1 i 2 
de la disposició addicional trenta-quatrena que s’afe-
geix a la LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, i és 
contrari a l’article 114.2 EAC.


– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, vulnera l’article 153 CE 
i les competències de la Generalitat previstes als arti-
cles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.


– L’apartat cent set de l’article únic LOMCE, que mo-
difica la disposició final cinquena LOE, pel que fa a 
l’habilitació competencial dels articles 6 bis.2a.3r, 
21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 (dar-
rer paràgraf), 147.2 (segon paràgraf), vulnera l’article 
131.3 EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.


– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.


– La disposició transitòria segona LOMCE, sobre la 
renovació de concerts educatius, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 
EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.
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– La disposició final tercera de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 
3 a la disposició addicional vuitena de la Llei orgàni-
ca 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les 
comunitats autònomes, és contrària als articles 156.1 
CE i 201.2 EAC.


– Els apartats nou, quinze i setze de l’article únic 
LOMCE, que modifiquen els articles 18.3.b, 24.4.b i 
.c.7è i 25.6.b i .c.9è, respectivament; els apartats vint-
i-cinc, vint-i-sis i cent de l’article únic LOMCE, que 
afegeixen els articles 34 bis.4.7è i l’article 34 ter.4.j 
LOE; així com l’apartat noranta-un del mateix article 
únic LOMCE, que modifica la disposició addicional 
segona LOE, referents a l’ensenyament de la religió 
en l’itinerari educatiu, vulneren els articles 14 i 16 


CE, basant-nos en els vots particulars formulats en el 
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.


– L’apartat seixanta-un de l’article únic LOMCE, en 
la redacció donada a l’article 84.3 LOE, sobre l’en-
senyament separat per raó de gènere; i l’apartat se-
tanta de l’article únic LOMCE, en la modificació dels 
apartats primer a setè de l’article 116 LOE, sobre els 
concerts educatius, per ser contraris als articles 14 i 
27 CE i vulnerar els articles 21, 41.2 i 131.3 de l’EAC, 
basant-nos en els vots particulars formulats en el Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries.


Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014


Maurici Lucena Betriu
Portaveu GPSOC
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PUNT 9 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2011
Tram. 257-00002/10


Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes


A la presidenta del Parlament


La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 28 i 30 de gener de 2014, ha estudi-
at les propostes de resolució subsegüents al debat del 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2011 
(tram. 257-00002/10), presentades pel GP de Ciutadans 
(reg. 53807, 53808 i 53809), pel GP de Convergència i 
Unió (reg. 53811 i 53834), pel GP del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 53847, 53902 i 53904), pel GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 53829, 53830  
i 53831), i pel GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 53832 i 53833).


Finalment, d’acord amb l’article 163 del Reglament 
del Parlament, ha acordat d’establir el dictamen se-
güent: 


Dictamen sobre el Compte general de la 
Generalitat corresponent a l’exercici del 2011


1. El Parlament de Catalunya constata: 


a) El finançament injust que ha tingut Catalunya per 
a afrontar l’infrafinançament de les competències que 
l’Estat ha transferit a les comunitats autònomes i les 
competències específiques (en matèria judicial i de 
seguretat ciutadana, entre altres).


b) La necessitat que el poble de Catalunya pugui de-
terminar lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectiu per mitjà d’una consulta per a definir un nou 
marc polític que pugui posar fi al dèficit fiscal crò-
nic que pateix Catalunya, amb l’objectiu de preservar 
el desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial 
i garantir les prestacions fonamentals de l’estat del 
benestar.


2. El Parlament de Catalunya aprova: 


a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2011.


b) L’Informe 24/2013 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011.


3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe 
24/2013 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes 
recomanacions, de les accions empreses i dels resul-
tats obtinguts.


Palau del Parlament, 30 de gener de 2014


El secretari El president 
de la Comissió  de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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PUNT 10 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10


Propostes de candidats
Reg. 56411 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.02.2014


Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56411)


– Ivonne Griley Martínez







 


 PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la llicència esportiva única
Tram. 302-00122/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 55258 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la llicència esportiva única (tram. 
300-00130/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya considera que l’apro-
vació de la modificació del punt 4 de l’article 32 de 
la Ley del Deporte 10/1990 és incompatible amb el 
sistema català de llicències esportives establert en el 
Text Unificat de la Llei de l’Esport aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i en els reglaments 
que la desenvolupen.


2. El Parlament de Catalunya considera que, en virtut 
del repartiment competencial establert a la Constitu-


ció Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
és inconstitucional que una llei estatal s’interfereixi 
en la regulació de les llicències autonòmiques, regu-
lació que correspon exclusivament a la legislació au-
tonòmica.


3. El Parlament de Catalunya considera que aquesta 
modificació substancial deixa sense sentit i objecte les 
llicències d’àmbit autonòmic, de manera que privaria 
a les federacions autonòmiques de la seva principal 
font d’ingressos propis i determinaria la seva invia-
bilitat econòmica, deixant les federacions autonòmi-
ques com a simples oficines gestores de les decisions 
que adoptin les federacions estatals.


4. El Parlament de Catalunya mostra, davant el greu-
ge que comportaria l’aprovació de la pretesa modifi-
cació, el seu suport al teixit esportiu català, i reconeix 
la importància de la seva tasca social, d’integració i 
de transmissió de valors que duen a terme les federa-
cions i el conjunt de la xarxa d’entitats esportives de 
Catalunya.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries sobre la constitucionalitat de la modifi-
cació prevista del punt 4 de l’article 32 de la Ley del 
Deporte 10/1990, si s’aprova en els termes de l’avant-
projecte presentat. Si el dictamen establís motius d’in-
constitucionalitat, sigui el mateix Govern de la Gene-
ralitat qui interposi recurs d’inconstitucionalitat contra 
dita aprovació davant el Tribunal Constitucional.


Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014


Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Dossier per a la sessió núm. 27


Convocada per al dia 26 de febrer de 2014


Segona part


Ple del Parlament
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Esmenes presentades
Reg. 56862, 56863, 56937 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56862)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lli-
cència esportiva única (tram. 302-00122/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 6


«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat ha demanar al Govern de l’Estat que retiri 
la intenció de modificar el punt 4 de l’article 32 de la 
Ley del Deporte 10/1990.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a calendaritzar el pagament, durant 
aquest any, dels deutes que té contrets amb les Federa-
cions esportives Catalanes, per a no seguir posant en 
risc la seva subsistència.» 


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56863)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-


pel·lació al Govern sobre la llicència esportiva única 
(tram. 302-00122/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans


4. El Parlament de Catalunya mostra, davant el greuge 
que comportaria l’aprovació de la pretesa modificació, 
el seu suport al teixit esportiu català, i reconeix la 
importància de la seva tasca social, d’integració i de 
transmissió de valors que duen a terme les federaci-
ons i el conjunt de la xarxa d’entitats esportives de 
Catalunya.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56937)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la llicència esportiva única 
(tram. 302-00122/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya considera que l’apro-
vació de la modificació del punt 4 de l’article 32 de 
la Ley del Deporte 10/1990 és incompatible amb el 
sistema català de llicències esportives establert en el 
text únic de la Llei de l’Esport aprovat pel Decret Le-
gislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i en els reglaments 
que la desenvolupen.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya considera que, en 
virtut del repartiment competencial establert a la 
Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, és inconstitucional que una llei estatal 
s’interfereixi en la regulació de les llicències autonò-
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miques, regulació que correspon exclusivament a la 
legislació autonòmica tal i com queda clar en el propi 
EAC en l’art.134 que atorga a la Generalitat la compe-
tència exclusiva en matèria d’esport.»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la singularitat d’Aran
Tram. 302-00123/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 55259 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran 
(tram. 300-00132/10).


Exposició de motius


El procés de reconeixement i recuperació de les insti-
tucions araneses ha estat un procés llarg i feixuc. Els 
canvis iniciats arreu del país després de la dictadura 
franquista, van esperonar al poble aranès a recuperar 
els elements més destacats de la seva memòria histò-
rica, els quals es basen en els següents fets històrics: 


– Aran es constitueix com una comunitat política 
l’any 1175 amb la signatura del tractat d’Emparan-
ça amb el rei Alfons I. El 1313 la signatura dels furs 
aranesos anomenats «Era Querimònia» amb Jaume II 
empara les institucions araneses al marge de cap se-
nyor feudal i consolida el pacte d’Aran amb la corona 
Catalana Aragonesa.


– El 1411 es produeix la unió «lliure i pactada amb 
Catalunya». I, finalment, el decret de «Nova Planta» 
de 1716 no afecta Aran, i les seves institucions perdu-
ren fins al 1833.


– El 1833 una reial cèdula de la Reina Maria Cristina 
aboleix la institució aranesa. La Vall d’Aran queda in-
closa en la divisió provincial i el 1834 es crea el «par-
tit judicial de Vielha». Fins aleshores, Aran mai no 
havia format part de cap divisió territorial catalana. 
Posteriorment els alcaldes aranesos creen l’anomenat 
Conselh d’Alcaldes.


– Malgrat les reclamacions dels alcaldes aranesos de 
l’època, l’Estatut de Núria no reconeix la singularitat 
d’Aran. Tanmateix, sí ho fa l’Estatut de 1979 en l’ad-
dicional primera. El 2 de setembre de 1979 els ajunta-
ments aranesos constitueixen el Conselh Provisional 
d’Aran.


L’associació de veïns «Es Terçons» va ser el primer 
instrument del poble aranès per fer visibles les seves 


reivindicacions davant la tramitació de l’Estatut de 
Sau, el qual va fer menció a l’Aran en el «reconeixe-
ment de la seva parla» i la recuperació de les seves 
institucions. L’actualització d’aquestes institucions, 
tal com mandatava l’Estatut, va comportar una llarga 
negociació que va durar més de deu anys.


En aquell temps, la implantació de la Generalitat i del 
seu mapa administratiu no va tenir cap consideració 
amb la reclamació aranesa. La Llei de Comarcalit-
zació de l’any 1987 va homogeneïtzar l’Aran amb la 
resta de comarques sense tenir en compte l’efecte ne-
gatiu que aquest fet tenia sobre els referents identita-
ris dels aranesos.


L’arribada de la Llei d’Aran l’any 1990, i la recupe-
ració de la seva màxima institució el 17 de juny de 
1991, van significar l’inici de l’autogovern aranès. 
Tanmateix, els marcs administratius relacionats amb 
la Llei de comarcalització o el decret de l’any 2003, 
van seguir incloent l’Aran en el marc d’aquesta divisió 
territorial. Malgrat les demandes araneses, l’estatut 
vigent del 2006, tampoc va resoldre definitivament la 
situació de l’encaix d’Aran a Catalunya. En aquell mo-
ment, es va optar per deixar en el desplegament de les 
lleis d’organització territorial el fet aranès.


El problema es va evidenciar de nou amb el debat so-
bre la Llei de la divisió veguerial de Catalunya en la 
que, novament, va esclatar el conflicte entre les ins-
titucions araneses i el legislatiu català. Mocions als 
ajuntaments aranesos i iniciatives a diverses instituci-
ons van fer evident el descontentament. Finalment, un 
acord entre el President de la Generalitat i el Síndic 
d’Aran l’any 2010 va concloure que, només en el cas 
que les vegueries fossin substitutòries de les provínci-
es i en atenció al mandat constitucional, l’Aran seria 
inclòs a la divisió Veguerial de Catalunya, segons la 
disposició transitòria segona de la Llei esmentada. 
Avui, el projecte de Llei de Governs Locals de Ca-
talunya torna a evidenciar la mateixa incapacitat de 
resoldre l’encaix de l’Aran a Catalunya, d’acord amb 
la voluntat del poble aranès i de la seva trajectòria his-
tòrica expressada en l’article 3 de la Llei d’Aran.


És per aquest motiu que, el Parlament de Catalunya, 
ha d’esmenar d’una vegada per totes aquesta situació, 
mandatant al Govern de la Generalitat a reformar el 
marc legislatiu i donar a l’Aran un tracte coherent 
amb el seu relat històric. Una reforma d’acord amb la 
voluntat expressada per les seves institucions, i amb 
la que es respecti, de forma inequívoca la seva sin-
gularitat. Una singularitat que no pot expressar-se en 
un marc de relació amb Catalunya que respongui a 
models assimilacionistes o homogeneïtzadors.


Aran és un cos diferent, singular i infungible unit a 
Catalunya, no pas com una part de la nació catala-
na, sinó com una part que conserva la seva identitat 
històrico-política, que pot aspirar a una singularitat 
territorial ben clara i definida.
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El resultat de l’aplicació de la Llei d’Aran en aquests 
últims anys, i el reconeixement estatutari en l’article 
11 on es defineix l’Aran com: «...una realitat occita-
na objecte de protecció mitjançant un règim jurídic 
especial» són marcs prou definitoris per impulsar i 
endreçar els marcs legals i definir, en consonància, 
el marc territorial d’Aran i el seu encaix en el context 
català.


Moció


El Parlament de Catalunya reconeix la singularitat 
d’Aran i en coherència amb el que han reclamat les 
seves institucions, insta el Govern de la Generalitat 
a rectificar aquell marc jurídic català que no respec-
ti aquests principis definidors del territori aranès, 
atempti contra la seva singularitat i no estigui en con-
sonància amb l’article 11 del marc estatutari.


Aquest mandat afecta especialment a la integració 
d’Aran, en el mapa comarcal de Catalunya i en la de-
limitació veguerial que es defineix en el projecte de 
Llei de Governs Locals de Catalunya. En aquest sen-
tit, l’Aran ha de ser considerat com: «entitat territori-
al autònoma i singular dins de Catalunya» i per tant 
atenent a aquesta singularitat l’Aran no podrà formar 
part de cap divisió territorial que no sigui la pròpia, 
d’acord amb el que preveu la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran.


Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 56864, 56933, 56936 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56864)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran (tram. 
302-00123/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans


«El Parlament de Catalunya reconeix la singularitat 
d’Aran i en coherència amb el que han reclamat les 
seves institucions, insta el Govern de la Generalitat 
a rectificar aquell marc jurídic català que no respec-


ti aquests principis definidors del territori aranès, 
atempti contra la seva singularitat i no estigui en con-
sonància amb l’article 11 del marc estatutari.


Aquest mandat afecta especialment a la integració 
d’Aran, en el mapa comarcal de Catalunya i en la de-
limitació veguerial que es defineix en el projecte de 
Llei de Governs Locals de Catalunya. En aquest sen-
tit, l’Aran ha de ser considerat com: «entitat territori-
al autònoma i singular dins de Catalunya» i per tant 
atenent a aquesta singularitat l’Aran no podrà formar 
part de cap divisió territorial que no sigui la pròpia, 
d’acord amb el que preveu la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56933)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sin-
gularitat d’Aran (tram. 302-00123/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al primer paràgraf


El Parlament de Catalunya reconeix la singularitat 
nacional [...]


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


El Govern impulsarà un Procés Participatiu per defi-
nir el full de ruta i l’estratègia nacional de l’Aran que 
integri les entitats culturals, entitats socials, associaci-
ons de comerciants i el conjunt de la ciutadania ara-
nesa així com les institucions i ens locals aranesos.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


El Govern vetllarà per la protecció, el foment, l’ús, la 
difusió i el coneixement de l’occità, aranès a l’Aran, 
a través del desenvolupament de la Llei de l’Occità, 
Aranès a l’Aran, amb una partida pressupostària es-
pecífica del 5% del pressupost global de la Direcció 
General de Política lingüística.


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


El Govern impulsarà l’Aran com a territori clau i es-
tratègic de la cooperació transfronterera en el marc de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània –entitat formada 
per Catalunya, Illes Balears i les regions occitanes ad-
ministrativament franceses de Migdia-Pirimeus i Llen-
guadoc– exercint com a punt d’unió cultural, política i 
econòmica entre els Països Catalans i Occitània.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56936)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran (tram. 
302-00123/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del paràgraf 1


«El Parlament de Catalunya, d’acord amb les previsi-
ons de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, reitera el 


compromís adoptat en la Moció 21/X, sobre l’exercici 
de l’autogovern del poble aranès, en el sentit de re-
conèixer, emparar i respectar la singularitat, dins de 
Catalunya, de l’Aran, entitat territorial objecte d’una 
particular protecció per mitjà d’un règim jurídic es-
pecial.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del paràgraf 2


«Amb aquesta finalitat, i en coherència amb el que 
han demanat les institucions araneses, el Parlament 
de Catalunya dóna suport a la ponència conjunta que 
redacta la nova llei sobre el règim especial de l’Aran 
i l’insta a aprofundir i accelerar els treballs per tal 
que es pugui debatre i aprovar la llei en el termini més 
breu possible, tot assumint que l’Aran és una entitat 
territorial singular i única i que ha de tenir un encaix 
igualment singular dins l’organització territorial de 
Catalunya. Per tant, respecte de la divisió del territori 
de Catalunya en comarques i vegueries, el Parlament 
considera que tant la nova Llei de governs locals com 
la nova Llei sobre el règim especial de l’Aran han de 
mantenir i concretar el principi d’acord amb el qual 
l’Aran no pot restar inclosa en cap divisió territorial 
de Catalunya que no sigui ella mateixa, recollit a l’ar-
ticle 3 de la vigent Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre 
el règim especial de la Vall d’Aran.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou paràgraf 3


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar defensant des de l’àmbit 
polític, jurídic i educatiu el caràcter vehicular de 
la llengua occitana, aranès a l’Aran, en el sistema 
educatiu al territori de l’Aran, així com el seu caràc-
ter preferent en l’ús a les Administracions públiques 
que presten serveis a l’Aran, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 6 i 36 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya.»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 302-00124/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 55272 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 
300-00131/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a reforçar els recursos humans i materials 
de l’Agència Tributària de Catalunya amb l’objectiu 
d’incrementar el grau de compliment de les obliga-
cions tributàries entre la ciutadania i les empreses de 
Catalunya, i especialment: 


a) Iniciar en el termini d’un mes els tràmits per a 
cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributa-
ris de la Generalitat de Catalunya, creat per l’article 
147.8 de la llei 2/2014 de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic.


b) Iniciar durant el primer semestre de 2014 els pro-
cessos de selecció per incrementar, el nombre d’ins-
pectors del Cos d’Inspecció Tècnica Tributària de la 
Generalitat de Catalunya, portant a terme els proces-
sos de selecció pertinents.


c) Incrementar els recursos formatius a disposició del 
personal al servei de l’Agència Tributària de Catalu-
nya en matèria de persecució del frau fiscal.


d) Promoure les millores necessàries en el sistema in-
formàtic tributari de la Generalitat per a una gestió 
més eficient de la informació i de les dades per a la 
persecució del frau fiscal.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dotar l’Agència Tributària de Catalunya 
d’una planificació estratègica i operativa contra el 
frau fiscal, a través de: 


a) Impulsar un Pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mig termini per 
la lluita contra el frau fiscal, i preveure els recursos 
necessaris per a fer-hi front.


b) Avaluar el compliment del Pla de Control Tributari 
2013 de l’Agència Tributària de Catalunya i trametre 
els resultats de l’avaluació al Parlament de Catalunya.


c) Elaborar un Pla de Control Tributari 2014 de 
l’Agència Tributària de Catalunya que inclogui actu-
acions en els àmbits de gestió, recaptació, liquidació 
i inspecció en tots els tributs en els que la Generalitat 
de Catalunya tingui competències, determinant els 
col·lectius de contribuents de risc on calgui fer més 
incidència i incorporant una campanya d’informació 
pública destinada a incrementar el nivell de compli-
ment voluntari de les obligacions tributàries.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dotar de més mitjans l’Àrea Central de 
Delictes Econòmics del Cos dels Mossos d’Esquadra 
per tal de fer front amb major eficàcia a la lluita con-
tra el frau fiscal 


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incrementar la col·laboració interadmi-
nistrativa en matèria tributària, en especial: 


a) Desenvolupar el conveni de col·laboració en ma-
tèria tributària signat amb les diputacions catalanes, 
en especial els aspectes que han de permetre la crea-
ció d’una finestreta única tributària a Catalunya, per 
exercir l’administració tributària en el conjunt del ter-
ritori amb mitjans propis.


b) Promoure la col·laboració en matèria d’informa-
ció tributària amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per tal de permetre a la Generalitat l’accés 
a les dades fiscals dels contribuents catalans per tal 
d’assolir una gestió òptima de les responsabilitats en 
matèria tributària i una millora de les relacions amb 
el contribuent amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat 
l’eficàcia administratives.


Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 56835, 56858, 56932, 56938 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56835)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-00124/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació dels apartats a i b del punt 1, 
nou text:


a) Presentant en el termini de 6 mesos, un projecte de 
llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’ads-
cripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, 
tal i com estableix l’apartat 7 de l’addicional quarta 
de la llei 2/2014 de mesures, fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.


b) Iniciant, tan aviat com sigui possible, els processos 
de selecció que estableix l’addicional quinzena de la 
llei 2/2014 de mesures, fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Esmena de modificació de l’apartat a del punt 2, nou 
text: 


a) Aprovar, en el termini de 3 mesos, un nou Pla de 
lluita contra el frau fiscal que estableixi un marc d’ac-
tuació a curt i mig termini per la lluita contra el frau 
fiscal, i presentar-lo al Parlament a través de la Co-
missió d’Economia i Finances.


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista


De modificació i supressió a l’apartat b del punt 2


i trametre i presentar els resultats de l’avaluació 
al Parlament de Catalunya, a través de la Comissió 
d’Economia i Finances.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


De modificació dels punts a i b del punt 2, nou text 
refós en un sol apartat


a) Constituir un consorci o ens equivalent amb parti-
cipació paritària de l’Agencia Estatal d’Administració 
Tributària i de l’Agencia Tributària de Catalunya, tal 
i com estableix l’art. 204 de l’Estatut de Catalunya.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 56858)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-
00124/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt


4.a) 1) Per assolir l’objectiu de finestreta única tribu-
tària a Catalunya és necessari que les Diputacions 
provincials deleguin al govern de la Generalitat les 
competències tributàries que tenen atribuïdes. Una 
petició que s’emmarca en l’objectiu de crear una ad-
ministració local pròpia sobre la base dels municipis, 
les vegueries i les comarques.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


4.b) 1) Requerir a l’Agència Espanyola de l’Adminis-
tració Tributària que designi la Generalitat de Catalu-
nya com a servei d’enllaç davant de la Unió Europea 
(UE) perquè pugui rebre directament informació co-
munitària d’interès fiscal. La base legal del requeri-
ment rau en la directiva 2011/16/UE, del Consell de 15 
de febrer de 2011 (LCEur 2011/346) on es contempla 
que l’autoritat competent de cada Estat membre (en el 
cas espanyol, l’Agència Espanyola de l’administració 
Tributària) no només ha de fixar una oficina central 
d’enllaç amb les autoritats comunitàries, sinó que 
també pot designar serveis d’enllaç i funcionaris com-
petents per a intercanviar directament informació.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56932)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 







 9 | Sessió plenària núm. 27


sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-
00124/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís a l’apartat 1, lletra a


«a) Iniciar en el termini d’un mes els tràmits, amb 
la convocatòria d’oposicions, per a cobrir les places 
del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya creat per l’article 147.8 de la llei 2/2014 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís a l’apartat 1, lletra b


«b) Iniciar durant el primer semestre de 2014 els pro-
cessos de selecció, mitjançant convocatòria pública 
per oposició, per incrementar, el nombre d’inspectors 
del Cos d’Inspecció Tècnica Tributària de la Genera-
litat de Catalunya, portant a terme els processos de 
selecció pertinents.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 1 d’una nova lletra e


«e) Definir la relació de llocs de treball i les funcions 
principals de cada lloc, per motivar i incrementar la 
capacitat i autonomia d’actuació dels seus treballa-
dors mitjançant el desenvolupament de la carrera ad-
ministrativa i la promoció interna.»


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2, lletra a


«a) Impulsar un Presentar al Parlament, en el termini 
de dos mesos, un Pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mig termini per 
la lluita contra el frau fiscal, amb objectius i terminis 
concrets per reduir el frau fiscal a paràmetres similars 
als dels països més avançats de la UE, i preveure els 
recursos necessaris per a fer-hi front.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís a l’apartat 2, lletra b


«b) Avaluar i presentar al Parlament el compliment 
del Pla de Control Tributari 2013 de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya i trametre els resultats de l’avalua-
ció al Parlament de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís a l’apartat 2, lletra c


«c) Elaborar i presentar al Parlament en el termini 
d’un mes un Pla de Control Tributari 2014 de l’Agència 
Tributària de Catalunya que inclogui actuacions en 
els àmbits de gestió, recaptació, liquidació i inspec-
ció en tots els tributs en els que la Generalitat de Ca-
talunya tingui competències, determinen els col·lec- 
tius de contribuents de risc on calgui fer més incidèn-
cia i incorporant una campanya d’informació pública 
destinada a incrementar el nivell de compliment vo-
luntari de les obligacions tributàries.»


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou paràgraf a l’apartat 2, lletra c


«Informar al Parlament, amb caràcter semestral, de 
les actuacions realitzades en el marc del Pla contra 
el frau fiscal, a través d’un informe normalitzat del 
contingut de la informació que permeti la comparació 
interanual.»


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2 d’una nova lletra d


«d) Reelaborar els procediments de gestió tributària 
mitjançant l’adopció de les següents accions: simpli-
ficació de fases i terminis dels procediments per dis-
minuir la litigiositat en via administrativa i judicial, 
desenvolupament d’eines modernes de selecció dels 
contribuents de risc, desenvolupament de programes 
d’assessorament fiscal als contribuents i de pedagogia 
fiscal en mitjans de comunicació i Internet.»
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9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2 d’una nova lletra e


«e) Modificar les normatives necessàries per a possibi-
litar l’exclusió del dret a obtenir subvencions i ostentar 
càrrecs i ocupacions públiques als deutors declarats 
insolvents, fins que regularitzin la seva situació tributà-
ria. Fins i tot, mantenir i actualitzar llistats públics de 
deutors insolvents com a fórmula dissuasòria del frau.»


10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 2 d’un nou apartat 2 bis


«2 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a subscriure un contracte programa 
amb l’Agència Tributària de Catalunya en el qual s’es-
tableixi els objectius concrets, els recursos humans i 
materials necessaris per a executar amb garanties el 
pla de lluita contra el frau fiscal.»


11 Esmena núm. 11


D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 3 d’un nou incís


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dotar de més mitjans i’ Àrea Central de 
Delictes Econòmics del Cos dels Mossos d’Esquadra 
per tal de fer front amb major eficàcia a la lluita contra 
el frau fiscal i a cooperar amb l’Agència Tributària de 
Catalunya amb la constitució d’una comissió mixta.»


12 Esmena núm. 12
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4, lletra b


«b) Promoure la col·laboració en matèria d’informació 
tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària per tal de permetre a la Generalitat l’accés a les 
dades fiscals dels contribuents catalans per tal d’asso-
lir una gestió òptima de les responsabilitats en matèria 
tributària i una millora de les relacions amb el contri-
buent amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat l’eficàcia 
administratives.»


«b) De conformitat amb el que estableix l’article 2.1.d) 
de la Llei 7/2007, l’Agència Tributària de Catalunya 


proposarà i posarà en marxa fórmules de coordinació 
i col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i les altres administracions tributàries de la 
resta de l’Estat, buscant una major coresponsabilitat 
en la lluita contra el frau fiscal, amb atenció als se-
güents principis: millora de la informació i el conei-
xement de l’entorn i de les pràctiques habituals del 
negoci local; ampliació dels recursos tècnics i humans 
destinats a combatre el frau més complex; simplifica-
ció de procediments tributaris i obtenció d’economies 
d’escala en la gestió del sistema tributari, reduint la 
càrrega fiscal indirecta que suporta el ciutadà.»


Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56938)


A la Mesa del Parlamento


Albert Rivera Díaz, presidente, Jordi Cañas Pérez, di-
putado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establece el artículo 139 del Reglamento 
del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-00124/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4, que resta redactat de la manera següent:


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a desarrollar plenamente el artículo 204.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece 
la constitución de un consorcio entre la Administra-
ción Tributaria del Estado y la Agència Tributària de 
Catalunya para compartir la gestión, recaudación, 
liquidación e inspección de todos los impuestos estata-
les y autonómicos que se pagan en Cataluña.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incorporar el desarrollo del artículo 204.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña en la revisión 
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunida-
des Autónomas de 2014.


Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2014


Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de conservació i 
gestió del medi natural
Tram. 302-00125/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 55274 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
conservació i gestió del medi natural (tram. 300-
00129/10).


Moció


1. Sol·licitar al Govern el cessament de la secretària 
general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca Alimentació i Medi Natural per la gestió rea-
litzada en el conflicte amb els Agents Rurals relatiu a 
llurs competències per vigilar, controlar i inspeccio-
nar actuacions urbanístiques que afectin sòl no urba-
nitzable.


2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com eina 
imprescindible amb la dotació i la formació escaients 
per esdevenir la policia de la natura i que vetlla pel 
compliment de la legislació mediambiental.


3. Millorar la vigilància efectiva de les aigües marí-
times interiors sobre les que la Generalitat té compe-
tències especialment en zones amb alguna figura de 
protecció.


4. Agrupar sota una mateix ens i juntament amb qui 
té les competències ambientals les polítiques de bio-
diversitat i de medi natural fins que sigui possible re-
cuperar un Departament de Medi Ambient.


5. Presentar el Pla General de Política Forestal de 
Catalunya 2013-2022 durant aquest trimestre.


6. Revisar La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre 
de la Propietat Forestal per tal d’actualitzar alguns 
dels seus continguts i reequilibrar la composició de 
la Junta Rectora ateses les noves competències que li 
atorga l’Ordre 246/2013 per la qual es regulen els ins-
truments d’ordenació forestal.


7. Promoure l’elaboració i donar el suport tècnic ne-
cessari per a la implementació de projectes d’ordena-
ció forestal d’àmbit municipal i supramunicipal.


8. Fer públiques les dades relatives al nombre d’ex-
pedients i les subvencions atorgades a les superfícies 
forestals privades per Plans Tècnics de Gestió i Mi-
llora Forestal, per Plans Simples de Gestió Forestal, 
per Gestió Forestal Sostenible des de l’any 2006 fins 
l’any 2012.


9. Revisar el Pla de de Recol·lecció de Bolets a Catalu-
nya a partir de l’avaluació de la prova pilot al Paratge 
Natural de Poblet i dels acords amb els ajuntaments 
dels municipis inclosos a les àrees del Ripollès i els 
Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i dels Ports i de la Fe-
deració de Boletaires de Catalunya.


10. Establir un pla d’actuació específic sobre Boscos 
Madurs que contempli: 


10.1. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos, 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, 
per garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents 
per evitar que es talli cap més bosc madur dels inclo-
sos a l’Inventari.


10.2. Instar a la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal: 


a) Que analitzin tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
madurs que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen, i impulsar-ne la revisió, per garan-
tir-ne la salvaguarda.


b) Que adoptin les mesures necessàries per tal que, 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
(IOF) incloguin reserves de bosc sense intervenció, 
sempre que sigui possible, per protegir els espais fo-
restals amb més potencial per esdevenir boscos ma-
durs en un futur.


c) Que impulsin la planificació de la protecció de la 
resta de boscos madurs, mitjançant els instruments 
més adients, inclosos els fiscals.


10.3. Instar les entitats públiques i privades perquè 
donin suport a les entitats naturalistes locals i als 
centres de recerca del país, per completar els inven-
taris comarcals dels boscos madurs i inventariar-ne la 
biodiversitat i els altres valors culturals associats tot 
promovent la valoració de les aportacions que aquests 
inventaris locals o comarcals poden fer per completar 
un futur catàleg de boscos singulars de Catalunya.


11. Impulsar acords de custòdia amb els propietaris 
de finques forestals que disposen de plans de gestió 
forestal.


12. Vetllar per les qüestions mediambientals i de miti-
gació del canvi climàtic en els projectes d’implantació 
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de la biomassa que anuncia el Govern per tal de no 
incrementar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni 
fer un us intensiu del bosc que generi impactes con-
traproduents sobre la flora i la fauna.


13. Incrementar a partir del pressupost de 2015 de 
forma graonada les partides pressupostàries desti-
nades als programes de protecció del Medi natural i 
concretament als espais naturals protegits per tal que 
els Parcs Naturals puguin seguir essent motor econò-
mic de desenvolupament rural i de creació de llocs de 
treball.


14. Definir durant l’any 2014 els equips humans ne-
cessaris per a dur a terme la gestió i la vigilància del 
medi natural, recuperant de forma esgraonada els 
llocs de treball perduts en els darrers exercicis.


15. Completar la xarxa d’espais naturals protegits, 
especialment a l’àmbit marí, d’acord amb l’adminis-
tració de l’estat.


16. Elaborar i aprovar durant el 2014 el Decret de 
Regulació dels òrgans rectors i de participació dels 
Parcs Naturals.


17. Elaborar un Pla Director del Sistema d’Espais 
Naturals Protegits de Catalunya o incloure-ho en la 
futura llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural, que 
delimiti els espais naturals protegits a partir de crite-
ris tècnics i científics.


18. Presentar un calendari d’aprovació dels Plans Es-
pecials que van iniciar el seu redactat l’any 2010 dels 
espais següents: 


– Parc Natural de l’Alt Pirineu


– Parc Natural del Delta de l’Ebre


– Parc Natural dels Ports


– Parc Natural del Montsant


– Espai Natural de l’Alta Garrotxa


19. En el termini de 3 mesos aprovar definitivament el 
Pla Especial del Parc Natural del Cadí Moixeró.


20. Presentar abans que finalitzi aquest període de 
sessions un Pla Director del Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà 2014-2020 acompanyat d’un Pla 
de Finançament, consensuat amb els agents del terri-
tori: municipis, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
Diputació de Girona, experts i Universitat de Girona.


21. Fer les adaptacions pressupostàries necessàries 
que garanteixin la continuïtat del Centre de Recupe-
ració de Fauna Salvatge dins del Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà.


22. Dotar pressupostàriament els Plans de gestió per a 
la seva correcta execució dins els termini de vigència 
corresponent aprovant al mateix temps que s’aprova 
el Pla l’expedient de despesa plurianual corresponent.


23. Millorar la transparència, l’accés a la informació 
i la participació de la gestió del Medi Natural, tant de 
forma passiva amb les dades difoses i actualitzades a 
la Web i altres mitjans del Departament, com de for-
ma activa a petició de la part interessada.


24. Presentar abans que finalitzi l’any 2014 un primer 
esborrany de la Llei de biodiversitat i Patrimoni Na-
tural.


Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 56841, 56859, 56865, 56930, 


56934 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56841)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de conservació i gestió del medi 
natural (tram. 302-00125/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista


Del punt 2


«2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals amb l’objectiu de 
vetllar de manera més efectiva pel compliment de la 
legislació ambiental.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


D’un punt 7 bis


«7. Promoure l’elaboració i donar el suport tècnic ne-
cessari per a la implementació de projectes d’ordena-
ció forestal d’àmbit municipal i supramunicipal.


7 bis. Simplificar els tràmits administratius, sigui per 
aprofitament, rompuda o projecte que tingui a veure 
amb la gestió forestal.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista


Del punt 12


«12. Vetllar per l’aprofitament de la biomassa forestal 
per a usos tèrmics, seguint els objectius del Pla d’Ener-
gia 2012-2020, per tal de contribuir a la disminució de 
la dependència energètica externa, i com a contribu-
ció a la mitigació del canvi climàtic al suposar una re-
ducció de les emissions de gasos efecte d’hivernacle.»


Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 56859)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu, Isabel Vallet 
Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural (tram. 302-
00125/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt


Del punt 2


2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com eina 
imprescindible amb la dotació i la formació escaients 
per esdevenir la policia de la natura i que vetlla vetllar 
pel compliment de la legislació mediambiental.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


Del punt 6


6. Revisar La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre 
de la Propietat Forestal per tal d’actualitzar alguns 
dels seus continguts i reequilibrar la composició de 
la Junta Rectora ateses les noves competències que 
li atorga l’Ordre 246/2013 per la qual es regulen els 
instruments d’ordenació forestal. El reequilibri de la 
composició de la Junta Rectora de la Propietat Fores-
tal ha de garantir la imparcialitat a l’hora de promou-
re les directrius de gestió i l’atorgament d’ajuts.


3 Esmena núm. 3
De supressió
Grup Mixt


Del punt 7


7. Promoure l’elaboració i donar el suport tècnic ne-
cessari per a la implementació de projectes d’ordenació 
forestal d’àmbit municipal i supramunicipal.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt


Del punt 10.1


10.1. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos, 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, 
per garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents 
per evitar que es talli cap més garantir la millor gestió 
possible dels boscos madurs dels inclosos a l’inven-
tari.


L’única garantia de conservació dels boscos és la ges-
tió del territori de manera sostenible, i en els casos que 
calgui optar per la no gestió, aquesta decisió ha de de-
rivar d’un posicionament tècnic i no pas d’un criteri 
polític mal entès.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
Grup Mixt


Del punt 10.2


10.2. Instar a la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal: 


a) Que analitzin tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
madurs que es troben dins de plans forestals que no els 
protegeixen, i impulsar-ne la revisió, per garantir-ne la 
salvaguarda.


b) Que adoptin les mesures necessàries per tal que, 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
(IOF) incloguin reserves de bosc sense intervenció, 
sempre que sigui possible, per protegir els espais fores-
tals amb més potencial per esdevenir boscos madurs 
en un futur.


c) Que impulsin la planificació de la protecció de la 
resta de boscos madurs, mitjançant els instruments 
més adients, inclosos els fiscals.


Les directrius de gestió per als boscos singulars i espe-
cialment els madurs es prendran en consideració amb 
una anàlisi tècnica particular de cada cas de cara a 
aconseguir els objectius de persistència i estabilitat de 
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la massa i manteniment i millora dels hàbitats, tenint 
en compte que la principal garantia de conservació 
d’un hàbitat és la gestió forestal sostenible. La no in-
tervenció en boscos madurs no sempre garanteix dels 
valors per les quals es va escollir protegir.


Ordenar a la Subdirecció General de Boscos que pu-
bliqui l’inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) i el trameti a tots els serveis territorials 
i comarcals, i als òrgans gestors d’espais naturals pro-
tegits. Aquesta informació es tindrà en compte a l’hora 
de planificar i gestionar el territori per tal d’ajudar 
a que els tècnics competents (planificadors, gestors i 
tècnics de l’administració) en base al criteri científic 
acceptat, estableixin quines són les directrius de gestió 
pel manteniment de l’hàbitat, si aquest és l’objectiu.


En el cas que des de la perspectiva tècnica o per limi-
tacions administratives (Parc Nacional, etc.) es consi-
deri adient deixar un seguit de parcel·les forestals de 
Catalunya a la lliure evolució natural, cal que el terri-
tori i la propietat siguin compensats; declarant l’actu-
ació d’interès general i dotant la corresponent partida 
pressupostària per satisfer aquella obligació.


6 Esmena núm. 6
De supressió
Grup Mixt


Del punt 12


12. Vetllar per les qüestions mediambientals i de miti-
gació del canvi climàtic en els projectes d’implantació 
de la biomassa que anuncia el Govern per tal de no in-
crementar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni fer 
un us intensiu del bosc que generi impactes contrapro-
duents sobre la flora i la fauna.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56865)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de conservació i gestió del medi natural (tram. 
302-00125/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1, que resta redactat de la següent manera:


1. Sol·licitar al Departament d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya que informi sobre els motius pels 
quals la Secretària General del Departament va eme-
tre una ordre segons la qual es prohibeix als Agents 
Rurals denunciar irregularitats urbanístiques fora 
dels espais naturals protegits i que expliqui si preveu 
que els Agents Rurals deixin de controlar el compli-
ment de la normativa urbanística en territori català.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans


2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com eina 
imprescindible en la protecció de la natura amb la do-
tació i la formació escaients per esdevenir la policia 
de la natura i que vetlla pel compliment de la legisla-
ció mediambiental. i posar en marxa mecanismes de 
col·laboració i coordinació amb altres cossos policials 
competents en la matèria, com els Mossos d’Esquadra 
i el Seprona.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 56930)


A la Mesa del Parlament


Dionís Guiteras i Rubio, diputat, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de conservació i gestió 
del medi natural (tram. 302-00125/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. «Garantir la vigilància efectiva de les aigües ma-
rítimes tant exteriors com interiors, sobre les que la 
Generalitat té competències, especialment en aquelles 
zones on no hi ha cap vigilància ambiental de caràcter 
regular i són especialment sensibles; 
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– LIC-ZEPA Delta de l’Ebre (marí)


– LIC Litoral meridional tarragoní


– LIC Costa de Tarragona


– LIC-ZEPA Costes del Garraf


– LIC-ZEPA Costes del Maresme


– LIC-ZEPA Litoral del Baix Empordà


– Sistema de canons submarins del Golf de Lleó


– Espai marí del Delta del Ebre-Columbretes


– Espai marí del Baix Llobregat-Garraf


– Mar de l’Empordà


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 4


4. «Agrupar sota la mateixa direcció tècnica i política 
de qui té les competències ambientals, les polítiques de 
biodiversitat i medi natural» 


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7


7. «Impulsar, donar a conèixer i posar en valor els 
acords de custòdia amb els propietaris de finques fo-
restals que disposen de plans de gestió forestal per a 
poder preservar els valors, i els recursos naturals, cul-
turals i paisatgístics»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Dionís Guiteras i Rubio, Marc Sanglas i Alcantarilla, di-
putats; Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP d’ERC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56934)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques de conservació 
i gestió del medi natural (tram. 302-00125/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Potenciar el CAR com a eina imprescindible amb 
la dotació i la formació escaients per esdevenir un cos 
de vigilància i control, de protecció i prevenció inte-
grals del medi ambient i de policia administrativa es-
pecial en les matèries que estableix la llei 17/2003 de 4 
de juliol del cos d’agents rurals.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir la vigilància efectiva de les aigües marí-
times interiors sobre les que la Generalitat té compe-
tències especialment en zones amb alguna figura de 
protecció, amb una visió integrada de recursos mate-
rials i humans que treballaran amb la cobertura legal 
i base jurídica adequada i la coordinació dels organis-
mes competents de la Generalitat.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Presentar el PGPF de Catalunya 2013-2022 abans 
que finalitzi el període de sessions.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Revisar la llei 7/1999 de 30 de juliol del Centre de 
la Propietat Forestal per tal d’actualitzar alguns dels 
seus continguts i reequilibrar la composició de la jun-
ta rectora ateses les noves competències que li atorga 
l’ordre 246/2013 per la qual es regulen els instruments 
d’ordenació forestal.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Fer públiques les dades relatives al nombre d’ex-
pedients i les subvencions atorgades a les superfícies 
forestals privades per plans tècnics de gestió i millora 
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forestal, per plans simples de gestió forestal, per ges-
tió sostenible des de l’any 2004 fins l’any 2014.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Desplegar el pla de recol·lecció de bolets a Catalu-
nya a partir de l’avaluació de la prova pilot al paratge 
natural de Poblet tot garantint el diàleg i els acords 
amb els ajuntaments dels municipis inclosos a les àre-
es del Ripollès i els Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i 
dels Ports i la Federació de Boletaires de Catalunya.»


7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


10. Establir un pla d’actuació específic sobre Boscos 
singulars que contempli: 


10.1. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos 
trameti l’inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, 
per garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents 
per evitar que es talli cap més bosc singular dels in-
closos a l’inventari.


10.2. Instar a la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal: 


a. Que analitzin tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
singulars que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen i impulsar-ne la revisió, per garan-
tir-ne la salvaguarda.


b. Que adoptin les mesures necessàries per tal que 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
(IOF) incloguin reserves de bosc sense intervenció, 
sempre que sigui possible, per protegir els espais fo-
restals amb més potencial per esdevenir boscos sin-
gulars en un futur.


c. Que impulsin la planificació de la protecció de la 
resta de boscos singulars, mitjançant els instruments 
més adients, inclosos els fiscals.


10.3. instar les entitats públiques i privades perquè 
donin suport a les entitats naturlistes locals i als cen-
tres de recerca del país, per completar els inventaris 
comarcals dels boscos singulars i inventariar-ne la 
biodiversitat i els altres valors culturals associats tot 
promovent la valoració de les aportacions que aquests 
inventaris locals o comarcals poden fer per completar 
un futur catàleg de boscos singulars de Catalunya.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Impulsar mecanismes de gestió i conservació pri-
vada sostenibles i acords de custòdia amb els propi-
etaris de finques forestals que disposen de plans de 
gestió forestal.»


9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Vetllar per les qüestions mediambientals i de mi-
tigació del canvi climàtic en els projectes d’implanta-
ció de la biomassa que anuncia el govern per tal de no 
incrementar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni 
fer un ús intensiu del bosc que generi impactes contra-
produents sobre la flora i la fauna.»


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13 


«13. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– a la gestió dels 
espais naturals protegits, mitjançant l’establiment de 
noves taxes i/o preus públics, participació en la taxa 
turística i altres figures impositives, procurant que 
quedi garantit un finançament previ abans de crear o 
posar en marxa un Parc Natural.»


11 Esmena núm. 11


De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Definir durant l’any 2014 els equips humans ne-
cessaris per a dur a terme la gestió i la vigilància del 
medi natural, recuperant de forma esgraonada els 
llocs de treball perduts en els darrers exercicis.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Completar la xarxa d’espais naturals protegits, 
especialment a l’àmbit marí, millorant els mecanismes 
de participació pública en la definició de la xarxa i 
articulant una responsabiltat majoritària de l’Admi-
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nistració de la Generalitat en la planificació i la gestió 
dels espais naturals protegits que es declarin en el lito-
ral de Catalunya.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Analitzar la composició actual dels diferents òr-
gans rectors i promoure decrets de remodelació en 
aquells casos en què es detectin mancances singulars 
que cal corregir amb celeritat.»


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


«18. Establir un calendari de presentació dels plans 
especials que van iniciar el seu redactat l’any 2010 
dels espais següents.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 19


«19. Durant el 2014 aprovar definitivament el pla es-
pecial del parc natural del Cadí Moixeró.»


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 20


«20. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– que permetin 


una plena aplicació del pla especial dels Aiguamolls 
de l’Empordà, d’acord amb les directrius que pugui 
establir en cada cas la seva junta rectora.»


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 22


«22. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– a la gestió dels 
espais naturals protegits, mitjançant l’establiment de 
noves taxes i/o preus públics, participació en la taxa 
turística i altres figures impositives.»


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 23


«23. Actualitzar les dades de la pàgina web del de-
partament i implementar noves mesures per posar a 
disposició dels ciutadans la informació disponible, i 
facilitar el seu accés a la gestió del Medi natural.»


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 24


«24. Presentar abans que finalitzi l’any 2014 la memò-
ria preliminar de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni 
Natural.»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes amb re-
lació a l’increment del tipus impositiu de 
l’impost sobre el valor afegit en el sector 
sanitari del 10% al 21%
Tram. 302-00126/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 55275 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlamento


Albert Rivera Díaz, presidente, Jordi Cañas Pérez, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 139 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente mo-
ción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre 
les mesures previstes amb relació a l’increment del 
tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el 
sector sanitari del 10% al 21% (tram. 300-00134/10).


Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea a inicios del 2013 obligaba a España a incre-
mentar el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) del tipo reducido (10%) al tipo general 
(21%) aplicable al material sanitario de centros tanto 
públicos como privados.


El Gobierno de España tiene previsto aprobar, en las 
próximas fechas, la subida del tipo impositivo del 
IVA sanitario mediante un real decreto, subida que 
afectará a materiales tales como vendas, apósitos, je-
ringas, termómetros clínicos, guantes estériles, mer-
cromina o agua oxigenada, así como a aparatos como 
escáneres, TACs, rayos X, mobiliario y todo tipo de 
equipamientos.


Este incremento también afectará a los servicios 
médicos privados, como los dentistas, que podrían 
repercutir la subida del impuesto a sus pacientes, y 
tan solo quedan claramente al margen de la subida los 
productos de uso personal y exclusivo de los discapa-
citados, tales como sillas de ruedas, muletas, camas 
adaptadas, aparatos ortopédicos y otros.


El impacto estimado de este incremento alcanza los 
1.000 millones de euros, y la medida afectará, sobre 
todo, a los pagos de las Comunidades Autónomas a 
sus proveedores de aparatos y material sanitario de 
hospitales y centros de salud.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 


Moción


El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a instar al Gobierno de España a 


1. Compensar a las Comunidades Autónomas por el 
gasto derivado del incremento del tipo impositivo del 
10% al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
determinados productos sanitarios y farmacéuticos.


2. Evaluar la posibilidad de aplicar un tipo impositivo 
reducido a algunos productos sanitarios, tal y como 
hacen otros países de la Unión Europea.


Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2014


Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 


Esmenes presentades
Reg. 56839, 56894 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56839)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector 
sanitari del 10% al 21% (tram. 302-00126/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«3. Realitzar un estudi sobre els productes i serveis 
subjectes i exemptes de l’impost del Valor Afegit (IVA) 
dels centres sanitaris del SISCAT, per tal d’identificar 
possibles modificacions en l’IVA amb la finalitat de 
minimitzar-ne el seu impacte, i impulsar, si s’escau, la 
seva implementació a nivell estatal.»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56894)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures previstes amb relació a l’increment del ti-
pus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el 
sector sanitari del 10% al 21% (tram. 302-00126/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 


2) Avaluar i elaborar un llistat de productes sanitaris 
per aplicar un tipus impositiu de l’Impost sobre el Va-


lor Afegit del tipus reduït (10%) en productes de prime-
ra necessitat per a la societat, tal i com es fa en altres 
països de UE.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un punt 3


3) Rebutjar el decret que anuncia el Govern de l’Es-
tat, on augmentarà el tipus impositiu de l’Impost sobre 
el Valor Afegit del tipus reduït (10%) al tipus general 
(21%) al material sanitari.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la salut i la malnutrició infantils
Tram. 302-00127/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 55477 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.02.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la salut i la malnutrició infantils (tram. 
300-00133/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Aprovar, en el termini de tres mesos, un pla de xoc de 
lluita contra la malnutrició infantil a Catalunya. Aquest 
pla de xoc l’haurà de concertar amb el sector social.


b) Dotar pressupostàriament el pla de xoc de lluita 
contra la malnutrició infantil a Catalunya amb els re-
cursos necessaris per implementar les mesures con-
cretes que impulsi amb per tal d’eradicar la malnutri-
ció infantil.


c) Ampliar els fons de la Generalitat destinats als ens 
locals per fer front a la pobresa, ampliant subvenci-
ons, ajuts i/o transferències.


d) Coordinar, amb els ajuntaments i els consells co-
marcals, les polítiques i mesures que impulsi entorn a 
la lluita contra la pobresa, i més especialment, aque-
lles que tinguin com a objectiu la lluita contra la po-
bresa infantil.


e) Millorar les polítiques per a garantir les necessitats 
bàsiques de les famílies catalanes que es troben en 
risc d’exclusió social.


f) Potenciar, d’acord amb el Banc d’Aliments i altres 
entitats socials, nous canals de distribució solidària 
d’aliments i millorar els existents.


g) Concedir beques per a places de colònies, casals i 
activitats de lleure per a infants i adolescents de fa-
mílies en situació de risc social, especialment durant 
l’estiu.


h) Augmentar les beques menjador amb una partida 
pressupostària universal i oberta per a garantir que 


els nens o adolescents en risc d’exclusió social puguin 
gaudir de més d’un àpat al dia.


2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
davant les manifestacions públiques del President del 
Govern, el Portaveu, el Conseller de Salut i la Conse-
llera de Benestar Social i Família en les que han negat 
que a Catalunya hi hagi malnutrició infantil.


Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 56837, 56866, 56931, 56935 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.02.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56837)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la salut i la malnutrició infantils (tram. 302-
00127/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició al final del punt a


«a) Aprovar, en el termini de tres mesos, un pla de 
xoc de lluita contra la malnutrició infantil a Catalu-
nya. Aquest pla de xoc l’haurà de concertar amb el 
sector social, el món local i els professionals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt h


«h) Incrementar la partida econòmica de les beques 
menjador per a garantir, en coordinació amb els ser-
veis socials, que cap estudiant en situació de vulnera-
bilitat i en risc d’exclusió social es quedi sense beca 
menjador.» 
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


D’addició d’un nou punt i. Nova redacció.


«i) Garantir l’accés a la Renda Mínima d’Inserció amb 
atenció als infants per assegurar una alimentació ade-
quada dels nens i nenes i adolescents.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt j. Nova redacció.


«j) Posar en marxa un protocol de detecció i atenció a 
la infància en risc de malnutrició que faci actuacions 
de prevenció i actuï sobre els casos ja detectats, treba-
llant conjuntament amb els serveis socials municipals 
i els recursos dels menjadors escolars i socials, per ga-
rantir els mínims d’alimentació en els infants.» 


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


Modificació de part del punt 2


«2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu re-
buig davant les manifestacions públiques del Presi-
dent del Govern, el Portaveu, el Conseller de Salut i 
la Consellera de Benestar Social i Família en les que 
han negat que a Catalunya hagi augmentat la pobresa 
durant la crisi econòmica.»


Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56866)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i 
la malnutrició infantils (tram. 302-00127/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 


1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a do-
nar compliment a les mocions 34/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador i 35/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un punt 3


3) El Parlament de Catalunya reprova al Govern de 
l’Estat i mostra el seu rebuig a les lleis i polítiques que 
està duent a terme, que eliminen drets i no garanteixen 
inversió en polítiques socials i estan comportant com a 
conseqüència el creixement de la pobresa infantil i les 
desigualtats socials.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un punt 4


4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per-
què derogui la Reforma laboral i les darreres retalla-
des en la LAPAD, i aprovi la dació en pagament per 
fer front als desnonaments i retirar la Llei del Sector 
elèctric.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 56931)


A la Mesa del Parlament


Agnès Russiñol i Amat, diputada, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutri-
ció infantils (tram. 302-00127/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.f) Potenciar, d’acord amb el Banc d’Aliments i al-
tres entitats socials, nous canals de distribució soli-
dària i millorar els existents, tal i com va establir la 
moció 61/IX amb la Creació de la Taula d’Excedents 
Alimentaris.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.g) Concedir beques per a places de colònies, casals 
i activitats de lleure per a infants i adolescents de 
famílies en situació de risc social, especialment du-
rant l’estiu, tal i com es va aprovar en la moció 42/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
infància.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.h) Garantir la suficiència de les beques de menjador 
per a menors en situació de vulnerabilitat, tal i com 
es va aprovar el la Resolució 323/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política general del Go-
vern.


4 Esmena núm. 4
D’addicció
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 3


«Reclamar al govern de l’estat la transferència dels 
recursos econòmics que en el camp dels serveis/políti-
ques socials han disminuït en els darrers 3 anys».


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Agnès Russiñol i Amat Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56935)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutrició 
infantils (tram. 302-00127/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat d del punt 1


«d) Mantenir la coordinació amb els ajuntaments i els 
consells comarcals, les polítiques i mesures que im-
pulsi entorn a la lluita contra la pobresa, i més espe-
cialment, aquelles que tinguin com a objectiu la lluita 
contra la pobresa infantil.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat e del punt 1


«e) Continuar impulsant les polítiques per a garantir 
les necessitats bàsiques de les famílies catalanes que 
es troben en risc d’exclusió social.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat f del punt 1


«f) Continuar potenciant les accions impulsades des 
de la taula solidària d’aliments.» 


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat g del punt 1


«g) Promoure mesures o beques que facilitin l’accés 
a colònies, casals i activitats de lleure per a infants i 
adolescents de famílies en situació de risc social, espe-
cialment durant l’estiu.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat h del punt 1


«h) Continuar garantint que tot alumne que es trobi 
en situació de privació alimentària severa tingui beca 
menjador.»


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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