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SESSIÓ NÚM. 29

La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Pre-
sideix la vicepresidenta primera, acompanyada del vi-
cepresident segon i els secretaris primer, segon, tercer 
i quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i el lletrat 
Pere Sol i Ordis.

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (tram. 200-00001/10). Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen 
de la comissió (dictamen: BOPC 245, 3).

3. Procediment per a elegir els diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya 
de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un 
referèndum sobre el futur polític de Catalunya (tram. 271-
00002/10). Grups parlamentaris. Designació dels diputats.

4. Projecte de llei pel qual s’aproven determinades me-
sures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya 
dels anys 2013 i 2014 (tram. 200-00018/10). Govern de la 
Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 285, 6).

5. Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 202-00009/10). Comissió Promotora. 
Debat de totalitat.

6. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’elaboració 
i difusió de les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió 
(tram. 300-00154/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització del 
dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de Ca-
talunya (tram. 300-00152/10). Jordi Solé i Ferrando, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les accions per a po-
tenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mobile 
World Capital (tram. 300-00151/10). Roger Torrent i Ra-
mió, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanita-
ri (tram. 300-00148/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Substan ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’es-
colarització i d’equipaments educatius (tram. 300-
00149/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació del  Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya (tram. 300-
00150/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Subs tanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les instituci-

ons de govern davant possibles mobilitzacions massives 
(tram. 300-00153/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

13. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local (tram. 212-00004/10 i 212-00007/10). 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57446 
i 59009), Grup Parlamentari Socialista i G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57792 i 58813) i G. P. de Convergència i Unió (reg. 58385 
i 58816). Debat i votació de la proposta d’interposició de 
recurs d’inconstitucionalitat.

14. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 284-
00012/10). Grups parlamentaris. Designació.

15. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat de Barcelona (tram. 284-00013/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

16. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Girona (tram. 284-00014/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

17. Procediment per a elegir un membre del Consell Soci-
al de la Universitat de Lleida (tram. 284-00015/10). Grups 
parlamentaris. Designació.

18. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 284-
00016/10). Grups parlamentaris. Designació.

19. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 284-00017/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

20. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 284-00018/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’habitatge (tram. 302-00139/10). Grup 
Mixt. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern  sobre 
les mesures previstes amb relació a la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèn-
tim sanitari (tram. 302-00140/10). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
sector agroalimentari i el problema dels purins (tram. 302-
00134/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desmembrament de l’Institut Català de la Salut (tram. 
302-00135/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00136/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’esborrany del decret de plantilles i de provisió de places 
de docents (tram. 302-00137/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
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27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les condicions i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers 
(tram. 302-00138/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

La vicepresidenta primera

Abans de començar la sessió...

Manifestació
de condol per la mort d’Adolfo 
Suárez González

...en moments de dol pel traspàs de qui fou el primer 
president de la Transició, Adolfo Suárez González, re-
cordar el paper que va tenir en el restabliment de la 
democràcia a l’Estat espanyol, en el restabliment de 
la Generalitat de Catalunya i en el retorn del president 
Josep Tarradellas.

A més de transmetre el condol a la seva família, els 
demanem que fem tot seguit un minut de silenci.

(La cambra serva un minut de silenci.)

Salutació
al diputat Cristòfol Gimeno Iglesias

Volem donar la benvinguda al nou diputat, que s’in-
corpora en aquesta sessió plenària, el senyor Cristòfol 
Gimeno. Benvingut al seu primer Ple. 

La llista de les preguntes a respondre oralment en el 
Ple està inclosa en el dossier del Ple, d’acord amb l’ar-
ticle 143 del Reglament se substanciaran aquest matí 
com a primer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió 
plenària, però els he de comunicar que, d’acord amb 
el que estableix l’article 72.3 del Reglament i atesa la 
sol·licitud del Govern, els proposo l’alteració de l’ordre 
del dia d’aquesta sessió plenària pel que fa a l’ordena-
ció de les preguntes orals, de tal manera que la pre-
gunta número 5, que és la pregunta al Govern a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’increment dels casos 
de violència de gènere, es pugui substanciar com a 
darrera de les preguntes orals del Govern.

Es pot aprovar per assentiment aquesta modificació? 

(Pausa.)

Doncs, queda modificada en aquest sentit l’ordenació 
de les preguntes.

Pregunta 
al Govern sobre l’estat dels serveis 
penitenciaris (tram. 310-00261/10)

El primer punt de l’ordre del dia és la pregunta al Go-
vern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat dels 
serveis penitenciaris.

Formula la pregunta el diputat Sergio Santamaría, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Señor conseller, ¿cuál es el actual 
estado de cosas del sistema penitenciario en Cataluña?

(La vicepresidenta primera dóna la paraula al conse
ller de Justícia.)

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Sí; gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Senyor dipu-
tat, en primer lloc la meva memòria pels quatre in-
fants morts a la ciutat del Vendrell i el condol a les se-
ves famílies. Al cel siguin. 

Senyor diputat, l’estat de la situació és en aquest mo-
ment una millora clara de totes les dades que tenim 
nosaltres respecte als centres de reclusió, respecte als 
recursos humans que nosaltres tenim per aquests ser-
veis. En concret, ha disminuït el nombre total de pre-
sos als centres catalans, és el nivell més baix des de 
l’any 2007; s’han incrementat les ràtios de professi-
onals respecte als presos, són les millors ràtios dels 
darrers anys, des de fa molts i molts anys, i així ma-
teix s’ha incrementat d’una manera molt important el 
nombre d’activitats que realitzen els presos en els cen-
tres catalans; en concret, més del 95 per cent, més se-
gurament del 96 per cent, d’aquests reclusos fan algun 
tipus d’activitat.

També li he de dir que malgrat això no podem estar 
contents, hi han moltes coses que encara s’han de mi-
llorar des d’un punt de vista d’equipaments, des d’un 
punt de vista de recursos, des d’un punt de vista de se-
guretat, des d’un punt de vista de les condicions dels 
professionals, però estic segur que ho anirem fent a 
poc a poc, amb l’ajuda de tots vostès. I estic segur que 
la posada en dansa del centre Puig de les Basses el 
proper dia 1 de juliol serà una fita important i que a 
tots ens ajudarà.

La vicepresidenta primera

Per a la repregunta, té la paraula el diputat Sergio San-
tamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Señor conseller, lamento no coin-
cidir con usted en el planteamiento de la cuestión. Mi-
re, el sistema penitenciario en Cataluña hace aguas y 
usted parece no enterarse; el modelo penitenciario ca-
talán no es un modelo de éxito en la actualidad, sino 
que, antes al contrario, de seguir así morirá de éxito. 
Ha logrado algo impensable: concitar la unanimidad 
sindical para reconocer que está tocado de muerte. 
Sus recortes de un 15 por ciento de sueldo y jorna-
da de los trabajadores interinos de tratamiento, man-
teniendo, eso sí, su carga de trabajo, hacen peligrar, 
entre otros, los módulos de participación y conviven-
cia. La pérdida del 25 por ciento del poder adquisitivo 
en solo tres años choca con la resolución de este Par-
lamento, de septiembre de 2013, respecto al manteni-
miento de ese poder para 2014.
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También ha hecho oídos sordos al mandato parlamen-
tario para adoptar medidas de flexibilidad horaria y 
conciliación de la vida laboral y familiar. Desoye usted 
las quejas funcionariales por falta de uniformes y de 
radiotransmisores, poniendo en riesgo, y esto es grave, 
la seguridad en caso de incidentes. Silencian y maqui-
llan el aumento alarmante de las agresiones a funcio-
narios e internos, cuyo número en cuanto a las graves 
se ha duplicado en los últimos años. La ratio interno/
profesional, señor conseller, no puede ser más de cien-
to cincuenta por cada uno de estos profesionales, por-
que llegará un momento en que será inasumible.

Conoce la polémica, usted, a raíz del concurso de 
mandos intermedios del año 2008, que ha generado 
que más de trescientos treinta funcionarios que gana-
ron la plaza tengan que ver revisada su situación a la 
vista de que el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña anula la entrevista que introdujeron como prueba 
irregularmente. Seis años después, le pregunto si van 
a resolver el problema.

El nefasto planeamiento de centros penitenciarios 
construidos que no funcionan supone, en el caso de 
Figueres, que los ciudadanos, señor conseller, tenga-
mos que pagar 1 millón y medio de euros mensuales 
para su mantenimiento como cementerio penitencia-
rio, no como centro penitenciario.

La previsión de cierre de la cárcel Modelo de Barcelo-
na, se alarga ya hasta el 2017.

En definitiva, señor conseller, le recomiendo que revi-
se la situación idílica que usted dibuja porque en rea-
lidad es dantesca; veinticinco años después, el modelo 
peligra, usted tiene todas las competencias, y, por tan-
to, le pido con el debido respeto que se aplique para 
resolver los problemas. 

Nada más.

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller de Justícia.

El conseller de Justícia

Reiterar-li el que li he dit amb referència a Puig de les 
Basses; vostè sí que fa oïdes sordes: obrirà l’1 de juliol. 

Tot i així, l’altre dia una persona del seu partit em va 
dir que tenien vostès una molt bona política penitenciària, 
que l’estaven exercint des del Govern espanyol. Doncs, 
els diré les dades: interns per cent mil habitants, a Cata-
lunya, 130, a Espanya, 144; els sous dels funcionaris ca-
talans, 13 per cent superior als espanyols; els professio-
nals que hi ha, els professionals que hi han, 2,0 la ràtio a 
Catalunya, 2,90 la ràtio espanyola; quant als professio-
nals de vigilància, a Catalunya, 3,17, a Espanya, 3,90; 
quant a la ràtio de professionals de tractament, a Cata-
lunya, 11,1, a Espanya, 15,4; reinserció a Catalunya, 60, 
reinserció que es creu que hi ha a l’Estat espanyol, 40 
per cent. Totes les dades són millors a Catalunya que 
a l’Estat espanyol. Si aquesta persona, que jo em crec, 
que parlava de bona fe, deia que era correcte...

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller de Justícia

...el desenvolupament de les polítiques catalanes..., es-
panyoles... 

(La vicepresidenta primera retira l’ús del micròfon al 
conseller i aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

La pregunta al Govern per respondre oralment sobre 
la politització del sistema educatiu, que formula la 
diputada María José Garcia Cuevas, del Grup Parla-
mentari Popular. 

Pregunta 
al Govern sobre la politització del sistema 
educatiu (tram. 310-00262/10)

Té la paraula.

María José Garcia Cuevas

Antes de empezar me gustaría expresar nuestro pé-
same a la familia de los cuatro niños fallecidos en el 
Vendrell.

Gracias, presidenta. Honorable consellera de Ensen-
yament, usted y su Gobierno están obsesionados con 
su hispanofobia y con la secesión; esta es su prioridad 
política, a esto dedican su esfuerzo y nuestro dinero. 
Han emprendido una huida hacia adelante que les lle-
va a la ilegalidad y la insumisión; la quieren vestir de 
pacifismo y democracia, pero no puede haber demo-
cracia fuera de la ley y no puede ser pacífico saltarse 
la Constitución.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña, también ayer el Tribunal Constitucional, se lo 
han dejado bien claro: su consulta carece de encaje en 
la Constitución, no tiene respaldo legal. Pero a ustedes 
todo les es igual, todo vale con tal de aparentar apo-
yos, sea subvencionando voluntades, manipulando las 
encuestas del CEO, insultando a los tribunales o ins-
trumentalizando la educación. 

Consellera, ¿le parece a usted correcto en democracia 
que se den instrucciones políticas al sistema educativo 
como hizo el Consell Escolar la semana pasada?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, la consellera d’Ensenya-
ment.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, presidenta. Abans de res, evidentment, afe-
gir-me al dolor de la comunitat educativa del Vendrell.

Senyora diputada, no s’ha polititzat res, ni s’ha donat 
cap instrucció a cap centre.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la repregunta, la diputada María 
José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Presidenta... Honorable consejera, el Consell Escolar 
de Catalunya no está amparado legalmente para dar 
instrucciones políticas a la comunidad educativa, se ha 
extralimitado claramente en sus competencias y debe-
ría, usted, como máxima responsable, tomar medidas. 
También deberían ustedes dar explicaciones y rectifi-
car, se lo ha pedido el Gobierno de España, para devol-
ver también al consell el prestigio que ha perdido. 

Nosotros creemos que instrumentalizar la enseñanza 
a favor de un proceso rupturista, antidemocrático, an-
ticonstitucional, que rompe la convivencia, la legali-
dad y las reglas del juego que los demás respetamos, 
es muy mezquino. Creemos que utilizar el máximo 
órgano de representación y participación educativa es 
una irresponsabilidad y un profundo error. Se les ha 
ido la mano, consellera.

¿Le parece a usted que politizar la educación en la lí-
nea partidista del Gobierno respeta la pluralidad de la 
sociedad y la libertad política de padres y docentes? 
¿Qué pasa con los padres que piensen diferente, cam-
bian a sus hijos de colegio o directamente se marchan 
de Cataluña? ¿Le parece adecuado pedir apoyos para 
un proceso ilegal a menores de edad? ¿Le parece una 
buena lección de convivencia hacer apología de la se-
cesión y de la ruptura constitucional en las escuelas?

Consellera, debería usted de ocuparse en mejorar los 
resultados educativos y detener los recortes en educa-
ción, que bien que le sobra el dinero para su consulta 
o para su entramado de empresas públicas. Rectifique, 
consellera, dedíquese a lo suyo y deje de politizar la 
enseñanza, deje de recortar la libertad de los adultos, 
sean docentes, sean padres, y respete el derecho de 
los niños a no ser instrumentos políticos al servicio 
de ninguna causa partidista, pero menos, si cabe, una 
causa abocada a la ilegalidad y a la insumisión.

Gracias, presidenta.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta… Si us plau, els de-
manaria que mantinguessin la «compostura». (Pausa.)

Té la paraula, per a la resposta, la consellera d’Ense-
nyament.

La consellera d’Ensenyament

Bé. Doncs, senyora... Gràcies, senyora presidenta. Se-
nyora diputada, quan pugui demostrar el que acaba de 
dir, en tornem a parlar; quan pugui demostrar que a un 
menor se li ha donat una instrucció o se li ha demanat 
que s’adherís... Miri, espero que sàpiga llegir, perquè, 
si vostè sap llegir... (remor de veus), «llegir» vull dir 
«entendre»... (Remor de veus.) Home, llegir... Escolti...

La vicepresidenta primera

Un moment, si us plau, senyora consellera. Els dema-
naria que poguéssim tenir una sessió de control tran-
quil·la, amb preguntes i respostes, que així és com s’ha 
de fer. Moltes gràcies. (Pausa.)

Reprengui...

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. La lectura s’entén la capa-
citat de comprensió real d’un text i no d’un imaginari. 
Dir que el Consell Escolar de Catalunya, que agru-
pa entitats i que amb un 75,9 per cent de la presència 
dels seus membres..., i el 100 per cent d’aquest 75,9 
van aprovar adherir-se al manifest pel dret a decidir, 
i que aquest manifest es comunica a les entitats que 
els ha designat, que són Foment, Pimec, moviments de 
renovació, sindicats, entitats municipalistes, titulars 
d’ensenyament privat, federacions de pares, tots ells 
majors d’edat, si no, no podrien ser membres del con-
sell. Cap centre educatiu ha rebut aquest comunicat i 
cap menor d’edat ha rebut aquest comunicat. Altra co-
sa és que vostès estiguin creant un imaginari a través 
de premses foranes del país per tal de fer creure que a 
Catalunya es fa el que es fa...

La vicepresidenta primera

El tercer punt.

Pregunta 

al Govern sobre l’estat dels boscos i la 
prevenció d’incendis (tram. 310-00254/10)

La pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple... 
(Remor de veus.) La pregunta al Govern a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estat dels boscos i la preven-
ció d’incendis la formula el diputat Marc Vidal, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Té la paraula.

Marc Vidal i Pou

Presidenta... Senyor conseller, vostè considera que en 
la propagació de l’incendi que hi va haver la setmana 
passada a Vall-Llobrega, Calonge, Palamós, Forallac, 
hi va influir l’estat del bosc a les Gavarres? Em po-
dria dir també què haurien d’haver fet per evitar que 
es cremi un bosc tan aviat i també quines actuacions 
farà a partir d’ara en la zona cremada? 

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per a la resposta té la paraula el conseller d’Agricultu-
ra, senyor Josep Maria Pelegrí.
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El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Josep Maria Pelegrí i Aixut)

Moltes gràcies, senyora presidenta. És obvi que qual-
sevol circumstància que afecta un territori s’ha de te-
nir en compte a l’hora de la prevenció d’incendis i a 
l’hora de l’extinció d’incendis. 

Per part del Departament d’Agricultura i del Govern 
de la Generalitat, estem compromesos a fer tot allò 
que calgui i que estigui al nostre abast, des del punt de 
vista econòmic, però no només, per fer possible que hi 
hagi un país que sigui al més sostenible possible des 
del punt de vista de la gestió dels boscos i de la protec-
ció de la seva riquesa natural.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la repregunta el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies. Miri, després de cada foc s’ha reobert sempre 
el debat sobre la gestió dels boscos, i és que fa molts 
anys que hi ha abandonament de l’activitat forestal per 
falta de rendiment. En concret, a les Gavarres, vos-
tè sap que la nevada del 2010 les va convertir en un 
polvorí. Aleshores, però, hi va haver una primera in-
versió d’urgència del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, del Govern d’esquerres, de 43 milions i 
mig d’euros, dels quals 16 milions eren específics per 
a l’emergència. D’aquests 43 milions del 2010 als 13 
i mig del 2013 que el seu departament va anunciar al 
juny hi ha tot un món que ens aboca al desastre, se-
nyor conseller.

Miri, de la superfície cremada, la setmana passada, 
un 96 per cent era privada i només en un 30 per cent 
es feia gestió activa del bosc. El Consorci de les Ga-
varres anunciava l’altre dia que havia aconseguit en 
els darrers tres anys netejar vuitanta-set hectàrees de 
punts estratègics. Deia que era només el 20 per cent 
del total. A les Gavarres hi ha trenta mil hectàrees fo-
restals carregades de combustible. I ara vostès han fet 
una crida als ajuntaments petits perquè, sense infraes-
tructures, persegueixin els propietaris perquè netegin 
els seus boscos. Escolti’m, vostès són espectadors? No 
són responsables de l’estat dels boscos? No són res-
ponsables d’haver retallat any rere any els diners per 
fer tasques de neteja i de prevenció? No són respon-
sables d’haver rescindit llocs de treball que s’hi dedi-
caven? No és responsabilitat pública prendre mesures 
decidides per tenir els boscos el més nets possibles i 
els dipòsits d’aigua antiincendis plens, que la meitat 
estaven buits? 

Vostès no creuen en la gestió pública dels boscos, se-
nyor conseller, en el seu valor social i mediambiental, 
com vostè diu. Vostès no hi creuen si no hi veuen ne-
goci immediat. Digui’m, si no, per quins interessos 
fa més de tres anys que està encallat el Pla  especial 
de protecció de les Gavarres. O digui’m per quins 
interessos aproven facilitats a la Llei d’acompanya-
ment per arrasar tot en un bosc cremat, sense tenir en 

compte els temps i les mesures necessàries per rege-
nerar-lo.

Passarà això, a les Gavarres, que és un espai d’interès 
natural, senyor Pelegrí? Què hem de fer, amb les Ga-
varres, senyor conseller, què hem de fer? Si es tornen 
a cremar vostè tindrà la consciència tranquil·la, senyor 
conseller?

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la resposta el conseller d’Agricultura.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Moltes gràcies. Senyor diputat, vostès veig que se-
gueixen amb el seu discurs apocalíptic sobre la gestió 
dels boscos. Apocalíptic i absolutament improcedent, 
des del meu punt de vista, des de l’òptica vista i analit-
zada dels nous temps. 

Fixi’s vostè, vostè està fent referència a una gestió del 
nostre espai forestal, en concret a les Gavarres. Des-
prés hi ha una altra pregunta, en què tindrem a bas-
tament temps per poder esplaiar-nos en això. Però, 
miri, nosaltres hem fet, ahir vam fer una presentació 
del Programa anual d’aprofitaments del 2014. Jo li en-
senyaré una transparència. (L’orador mostra un full.) 
Aquesta transparència el que dóna a entendre és que 
durant els anys 2004 a 2010 hi va haver la menor dis-
posició del Govern de la Generalitat per gestionar bos-
cos públics.

Vostès tenen la mania i la percepció i l’obsessió de la 
protecció, i només amb protecció no salvarem els bos-
cos, ni les Gavarres ni qualsevol altra superfície fo-
restal de Catalunya. Nosaltres el que intentem fer és 
acabar aquest model tradicional dels ajuts i de les sub-
vencions i implementar un model de bosc que sigui 
multifuncional, i donar valor a la fusta i donar valor al 
bosc, cosa que vostès, l’únic valor que li han donat és 
que no es pot tocar. I «no es pot tocar» ens ha portat a 
aquesta situació. Sí, no, no, és el que vostès han fet. Si 
analitzem totes les inversions que vostès van fer, totes 
les actuacions que vostès van fer és protegir, protegir, 
protegir, i així no es protegeix el bosc i no es gestiona 
un país.

Per tant, nosaltres el que estem intentant fer és aca-
bar un model tradicional, però, sobretot, començar 
un nou model, un model de bosc multifuncional, mo-
del de bosc que tingui valor el bosc, el territori, els 
municipis, que generi valor afegit, que vostès no n’hi 
afegeixen gaire, i, a més a més, que intenti generar 
ocupació, que és el que en aquests moments toca al 
nostre país.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre les actuacions necessàries a les Gavarres des de 
les nevades del 2010.
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Pregunta 
al Govern sobre les actuacions 
necessàries a les Gavarres des de les 
nevades del 2010 (tram. 310-00258/10)

Té la paraula per formular-la el diputat Juli Fernan-
dez, del Grup Parlamentari Socialista.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, al territori te-
nim molta preocupació per la situació en què es tro-
ben els boscos de les Gavarres, uns boscos molt im-
portants per la seva vàlua paisatgística i també pel seu 
reclam turístic.

El passat diumenge 16 es van activar tots els mecanis-
mes d’emergència, perquè un foc que va començar a 
les Gavarres va posar tots els municipis en alerta. Vull 
aquí aprofitar per felicitar l’actuació que van tenir tots 
els agents implicats, mossos, policia local, protecció 
civil, agents de defensa forestal, bombers, i la seva ac-
tuació. Però, conseller Pelegrí, el foc va posar de ma-
nifest l’estat lamentable en què es troben les Gavarres, 
sobretot des de la nevada del 2010. Per això el nostre 
grup avui no li vol parlar sobre coordinació del dis-
positiu, sinó, sobretot, sobre les actuacions que s’han 
de fer per evitar els incendis, i per això li formulo la 
pregunta sobre quin és el capteniment del Govern amb 
relació a les actuacions necessàries a les Gavarres des 
de la nevada del 2010.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per respondre el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sí, moltes gràcies. Senyor diputat, el capteniment del 
Govern és intentar protegir i gestionar, en la mesura 
que sigui possible i amb els recursos disponibles en 
aquests moments, tot el que és la massa forestal de 
Catalunya, que, com vostè sap, en aquests moments 
ocupa pràcticament un 60 per cent del nostre territori.

Vostè sap que hi ha dos instruments. Un, de l’any 
2005, fet des del punt de vista de l’elaboració del pro-
jecte d’infraestructures estratègiques de prevenció 
d’incendis forestals del perímetre de protecció priori-
tària de les Gavarres. Aquí caldria analitzar què és el 
que s’ha fet des de l’any 2005, i després, ja, i estem 
en aquests moments en les darreres fases per a la re-
dacció del Pla especial de l’espai, que també ens ha 
de portar a tenir més instruments per fer possible des 
d’un punt de vista de la prevenció i, sobretot, acompa-
nyat de la gestió, un espai natural tan privilegiat per a 
Catalunya com són les Gavarres.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la repregunta el diputat Juli Fer-
nandez.

Juli Fernandez Iruela

Conseller, el nostre grup ha presentat diferents pre-
guntes i propostes de resolució en aquest Parlament 
sobre el Pla de prevenció i actuació d’incendis, i la res-
posta ha sigut o cap o molt poca. La realitat és que els 
boscos estan molt malament, que les Gavarres estan 
en un estat lamentable i allà els veïns del voltant ens 
demanen sempre: «El dia que comenci un foc, ho cre-
marà tot.»

Conseller, cal que actuem abans que sigui massa tard. 
Per això el nostre grup parlamentari li reclama que li-
deri un pla d’actuació i de protecció dels incendis, un 
pla de protecció que ha de tenir, sobretot, la seva base 
en la prevenció. Conseller, li demanem una actuació 
decidida, sobretot en la prevenció, i per això cal fer 
una gestió forestal sostenible, dels boscos en general 
i, en particular, de les Gavarres. Una gestió que ha de 
buscar també l’aprofitament de la fusta, la implantació 
dels usos de la biomassa i potenciar l’activitat agrària. 
Una actuació, conseller, en què cal buscar complici-
tats entre sector privat i públic. No n’hi ha prou de dir 
que els privats no netegen, sinó que cal buscar de qui-
na manera col·laborem el públic i el privat. 

Conseller, li demanem sobretot que lideri, que lide-
ri aquest compromís, un compromís que ha d’aportar 
sobretot un aprofitament sostingut dels nostres boscos 
per fer la millor manera de prevenir els incendis. Les 
Gavarres necessiten actuacions d’emergència. Les Ga-
varres necessiten l’atenció d’aquest Govern.

Moltes gràcies, conseller.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la resposta el conseller d’Agricultura.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Miri, 
jo comparteixo amb vostè la seva reflexió. Li agraeixo 
el seu to. Nosaltres, com a Govern, estem intentant li-
derar, però intentem liderar un canvi de model, com li 
he dit abans, i també referent a la pregunta que ha fet 
el seu company, diputat d’un altre grup parlamentari. 
Deixi’m donar-li unes dades, perquè tots siguem cons-
cients de què ens trobem o davant de què ens trobem.

Sap quina és la taxa d’extracció a Catalunya, des del 
punt de vista de recursos forestals? És del 19 per 
cent. Sap quina és la taxa mitjana de la Unió Euro-
pea en l’extracció de recursos forestals? És del 67 per 
cent. Sap quina és la taxa, per exemple, a França, pa-
ís veí, d’extracció de massa forestal? Del 65 per cent. 
Ens queda recorregut. Nosaltres hem tingut la tradi-
ció d’intentar basar la gestió forestal en els ajuts. Això 
s’ha d’acabar, perquè s’acabaran els ajuts i perquè tam-
bé nosaltres hem d’implantar un nou model de gestió 
que ens permeti tirar endavant el nostre espai forestal. 

Sap que el nostre bosc creix de manera incontenible. 
Cada any, 3 milions de metres cúbics s’incorporen a la 
massa forestal de Catalunya –cada any, 3 milions de 
metres cúbics. Això, amb ajudes i amb les ajudes tra-
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dicionals i amb el model tradicional de què parlàvem 
ara, això és impossible de gestionar. Per tant, hem de 
fer un nou model i hem de donar valor al bosc. Quin 
és el plantejament que fa, des del Govern de la Gene-
ralitat, el Departament d’Agricultura? Intentar buscar 
aquells aprofitaments del nostre sistema forestal que 
ens permetin tenir valor del bosc i, a més a més, que si-
gui valoritzat per la societat, per tant, que la societat 
també ho faci.

Hem fet una llei, la Llei d’acompanyament, que el que 
incorpora és aquesta obligació d’intentar tenir franges 
perimetrals en els habitatges, en les urbanitzacions i 
a les cases habitades, evidentment, per intentar mini-
mitzar el que és l’impacte del foc en el seu procés. Pe-
rò, fixi’s vostè que nosaltres el que intentem fer és do-
nar valor al bosc a través de la fusta, de la llenya, de 
les pastures, de la caça, de les pinyes, de les tòfones, 
de la micologia, de la gestió apícola, de les canyes, de 
la boixerola, del vesc i de les plantes medicinals...

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

...que té molt recorregut per fer i espero... (La vicepre
sidenta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i 
aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre la dualitat entre l’escola pública i l’escola privada 
concertada, que formula el diputat Quim Arrufat.

Pregunta 
al Govern sobre la dualitat entre 
l’escola pública i l’escola privada 
concertada (tram. 310-00263/10)

Té la paraula.

Quim Arrufat Ibáñez

Un incís obligat. Deia Bertolt Brecht que hi ha mol-
tes formes de matar. Avui han mort quatre germans al 
Vendrell, una família desnonada que havia reocupat el 
seu pis per donar sostre a la seva família. Vagin per a 
ells tots els nostres minuts de silenci per contenir tan-
ta ràbia.

Consellera, sense tenir encara les dades del procés de 
matriculació de preinscripció escolar que ara tot just 
s’ha acabat, un 40 per cent dels alumnes d’educació 
primària i secundària obligatòria estudien en el nos-
tre país en centres privats concertats, molts dels quals 
vinculats a congregacions religioses. A la pràctica, ai-
xò ha creat una dualitat, al nostre entendre, entre l’es-
cola pública i la privada concertada. En segons quins 
barris o ciutats, l’escola pública concentra nens i ne-
nes de famílies immigrades o d’autòctones sense gai-
res recursos econòmics, en moltíssima major propor-

ció que no pas l’escola privada finançada amb diners 
públics. Considera vostè que aquesta divisió posa en 
quarantena i aboca a mera retòrica el discurs sobre la 
igualtat d’oportunitats en educació?

Ens preocupa que l’escola concertada rebi finança-
ment públic i, per contra, no ofereixi un servei públic 
universal. Li demanem com justifica que l’escola con-
certada pugui seleccionar l’alumnat. Li demanem com 
justifica que les escoles concertades puguin fer sisena 
hora integrada a l’horari lectiu, la qual cosa no és no-
més un greuge vers l’escola públics, sinó que les con-
certades expulsen els nens que no la poden pagar. Li 
demanem com justifica que les escoles concertades in-
tegrin l’anglès com a llengua d’ensenyament i les pú-
bliques quedin fora d’aquest programa; i li demanem 
si aquestes mesures i moltes d’altres no generen segre-
gació escolar entre el model públic i el privat finançat 
per tots nosaltres.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la resposta la consellera d’Ense-
nyament.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. És evident, ja ho he dit 
abans, que avui és un dia trist per a les escoles del 
Vendrell, i per a una en particular.

Vostè em demana sobre la dualitat del sistema, i ai-
xí ha formulat la seva pregunta. I l’expressió «dual», 
«dualitat», pot voler dir oposició –i entenc que vostè 
formula la seva pregunta en aquesta línia– o pot voler 
dir complementarietat. En el diccionari hi ha les dues 
accepcions. Jo entenc la seva posició, atès que vostès 
sempre han dit que no comparteixen la Constitució es-
panyola i, en aquest sentit, el mateix Estatut quan es 
garanteix el dret a la iniciativa privada a crear centres, 
i per llei orgànica obliga els poders públics a finan-
çar-los. Per tant, l’Estat va acordar en la Constitució 
un model mixt, un model dual mixt, no oposat, sinó 
complementari. Ara bé, com ho podem fer i què estem 
fent perquè això no representi el que vostè intentava 
denunciar.

Fixi’s, el punt clau és com s’accedeix al sistema, i s’hi 
accedeix a través de la preinscripció, i la preinscripció 
combina oferta pública i oferta concertada en el marc 
del servei educatiu de Catalunya. No em pot fer reduc-
cions com la que m’ha fet, senyor diputat, amb tot el 
respecte –li portaré tota la informació que li calgui–, 
d’identificar ensenyament en anglès a la privada con-
certada i negar-la a la pública. Tenim un 42 per cent 
de centres, en el conjunt de Catalunya, públics i con-
certats, i precisament ahir anunciàvem una nova me-
sura per fer possible, encara més, avançar en aquesta 
línia.

Per tant, accés, igualtat de títol, igualtat d’horari lec-
tiu. Activitats complementàries n’hi ha a molts cen-
tres, organitzats per l’AMPA o organitzats per la ma-
teixa titularitat.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la repregunta el diputat Quim Ar-
rufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Miri, a nosaltres ens preocupen profundament lemes 
com els que utilitza el Consorci d’Educació de Barce-
lona, participat per l’Ajuntament de Barcelona i per la 
Generalitat, amb motiu del procés de preinscripció es-
colar. «Ella vol ser metgessa. Tu vols trobar la millor 
escola. Comencen les jornades de portes obertes.» Pe-
rò què vol dir això? Quin és aquest missatge? Que hi 
ha escoles millors i pitjors, perquè unes et permetran 
que la filla sigui metgessa i d’altres no? No trenca això 
el principi d’igualtat d’oportunitats? Que la responsa-
bilitat política de garantir escoles de primer nivell per 
a tothom és substituïda per l’apel·lació a la responsa-
bilitat ètica i individual dels pares, és culpa seva si no 
saben triar? Ells són els responsables que els seus fills 
vagin a les millors escoles, que la nova religió és un 
model educatiu de mercat, de competència entre cen-
tres, en el qual les escoles competeixen entre elles per 
atraure la demanda? Ens esgarrifa profundament pen-
sar, i el Decret de plantilles va exactament en aquest 
sentit i en aquesta direcció, que la dualitat s’eixampli, 
que la segregació per raons de classe, d’origen i, fins i 
tot, de sexe s’enroqui i que en determinats barris i ter-
ritoris el sistema públic acabi sent assistencial.

I no és demagògia: en el sistema...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Quim Arrufat Ibáñez

...educatiu d’ensenyament superior ja és així... (La vi
cepresidenta primera retira l’ús del micròfon a l’ora
dor i aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, la consellera d’Ense-
nyament.

La consellera d’Ensenyament

Senyor diputat, no traslladi a l’ensenyament obligato-
ri paràmetres de l’ensenyament superior universitari, 
perquè estem parlant d’un ensenyament obligatori i 
gratuït.

Quan nosaltres diem «pots triar la millor escola per 
a tu», és perquè partim de la base que totes les esco-
les que estan a la seva disposició són bones, perquè en 
aquest àmbit, ho miri, Barcelona ciutat, en l’àmbit del 
consorci Generalitat-ajuntament, ajuntament-Genera-
litat, hem fet un gran esforç...

La vicepresidenta primera

Senyora consellera...

La consellera d’Ensenyament

...i els resultats ho demostren. Totes són bones... (La 
vicepresidenta primera retira l’ús del micròfon a la 
consellera i aquesta continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern, a respondre oralment en el Ple, 
sobre les llistes d’espera i el col·lapse dels serveis d’ur-
gències.

Pregunta 
al Govern sobre les llistes d’espera 
i el col·lapse dels serveis d’urgències 
(tram. 310-00260/10)

Formula la pregunta la diputada Carmen de Rivera, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Carmen de Rivera i Pla

Conseller Ruiz, la situación para los ciudadanos por 
lo que respecta a la sanidad ya es desesperante. Más 
de 180.000 personas están en listas de espera para ser 
intervenidas quirúrgicamente, con plazos que superan 
ampliamente los seis meses establecidos como máxi-
mo en los decretos para aquellas operaciones monito-
rizadas. Casi más de 29.000 personas llevan más de un 
año para entrar en quirófano, empeorando su dolencia 
y atiborrándose de medicamentos, mientras tanto. Las 
urgencias, por otra parte, están colapsadas, y se está 
dando el fenómeno de que los enfermos están pagando 
para ser intervenidos en centros públicos concertados, 
como ha sucedido en Tarragona y en Tarrasa.

¿Qué piensa hacer usted al respecto desde su conse
lleria?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputada, les llistes d’es-
pera són un problema estructural a tots els sistemes 
nacionals de salut del món i, a Catalunya, agreujades 
per una situació històrica d’infrafinançament de la 
Generalitat i, per tant, del sistema sanitari públic i, al-
hora, per l’impacte de la crisi econòmica a les nostres 
finances i als nostres recursos públics.

Per tant, jo em vaig explicar a bastament en la meva 
compareixença, fa molt pocs dies, amb relació a totes 
les mesures i amb relació a tots els resultats. És una 
realitat, és un problema, l’estem entomant, ens preo-
cupa i ens ocupa.

La vicepresidenta primera

Te la paraula, per repreguntar, la diputada Carmen de 
Rivera.



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  11

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, conseller. Efectivamente, usted declaró y su 
diagnóstico es que el problema de las listas de espe-
ra es un problema estructural. Pero, poniendo esta eti-
queta a este problema, da la sensación de que usted ya 
ha tirado la toalla. Tenemos paro estructural, y ahora 
tenemos problemas de lista de espera estructurales.

En Cataluña, tenemos las listas de espera más largas 
de España, y los datos que aportan desde su conse
lleria nos tememos que están maquillados, pues hasta 
que no se llega al especialista y no se han realizado 
las pruebas diagnósticas, para las que también hay de-
mora, no se pasa a integrar esas listas de espera, por lo 
que tenemos una espera aún mayor.

Desde Ciutadans le instamos a cambiar el mecanismo 
para que no se permita que se dilate el proceso para 
incorporarse a las listas de espera e incrementar, co-
mo ha indicado el Síndic de Greuges, la transparencia 
en estas listas, dando conocimiento al paciente de la 
posición que ocupa en esa lista y garantías ciertas de 
la fecha de su operación.

Conseller, dejen de escudarse en la infrafinanciación 
y prioricen en salud, en vez de gastos de construcción 
nacional. Estamos de acuerdo en que hay una infrafi-
nanciación, aquí y en todas las comunidades autóno-
mas; pero hagan el esfuerzo también ustedes de priori-
zar y dedicar ustedes también más dinero a la sa nidad 
y menos a los gastos...

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

Carmen de Rivera i Pla

...de construcción nacional.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Ilustre diputada, me congratulo 
de que reconozca que la sanidad está infrafinanciada 
en el conjunto de las comunidades autónomas de este 
país, pero me gustaría que eso la trasladáramos donde 
hay que trasladarlo todos colectivamente.

Dicho esto, le recomiendo que repase la página 90 de 
mi informe, en el que verá que la gestión desde el año 
2010 hasta ahora de las listas de espera, pese a te-
ner menos recursos, es una gestión que va reducien-
do los extremos. Mire, el año 2010, había exactamente 
153.000 personas que esperaban en lista de espera. Es 
cierto que tenemos 180.000, pero, mire, ahora le hablo 
del extremo: en el año 2010, había en Cataluña 1.742 
personas que esperaban más de cinco años; en el año 
2013, hay 43. Por lo tanto, el sistema de gestión que 
estamos haciendo, priorizando clínicamente y priori-

zando los extremos, es un sistema que va reduciendo 
la realidad que usted me explica.

Por lo tanto, si el sistema es transparente, como lo es..., 
y le vuelvo a insistir que mire las páginas 88 y 90, y 
verá cómo, de cuatro a cinco años, pasamos a tener 
pacientes..., en el 2010, 1.259, y en el 2013 hay 707. De 
tres a cuatro años, tenemos en el año 2010 3.276 y en 
el año 2013 tenemos 2.331, operando más, con menos 
dinero y priorizando aquello que podemos priorizar, 
insisto, en la situación económica en la que se encuen-
tra el país, de infrafinanciación y, además, de situa-
ción de crisis económica.

Por lo tanto, yo me reafirmo en el modelo de gestión de 
las listas de espera basado en un modelo de gestión 
clínica donde no se puede dar número ordinal, porque 
a lo mejor el que viene detrás tiene una prioridad clí-
nica sobre el que está delante. Por lo tanto, me remito 
a los resultados. Ustedes creen que son maquillados, 
yo creo que todo lo que se dice hay que demostrarlo, 
y demuéstreme que son maquillados. Yo doy fe y res-
pondo de todas y cada una de las personas que emiten 
los informes correspondientes, que, recuerdo, vienen 
firmados por los gerentes de los hospitales.

(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern, a respondre oralment en el Ple...

Pregunta
al Govern sobre la posada en funcionament 
del servei de trens de rodalia del Camp de 
Tarragona i de Girona (tram. 310-00255/10)

...sobre la posada en funcionament del servei de trens 
de rodalia del Camp de Tarragona i Girona que for-
mula el diputat Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Joan Maria Sardà i Padrell

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, el passat dia 
20 de març, entraven en funcionament les rodalies de 
l’àrea de Tarragona. En primer lloc, permeti’m que el 
feliciti per haver estat vostè la persona que ha acon-
seguit posar en marxa un servei que els ciutadans de 
Tarragona reclamaven des de feia temps.

Històricament, les comarques del sud han estat mal 
comunicades en els serveis que els ciutadans utilitza-
ven diàriament. Això generava uns problemes de mo-
bilitat sobrevinguts, que eren conseqüència de l’ús del 
vehicle privat per a qualsevol desplaçament. Amb tot, 
es generava a la vegada un problema de manca d’in-
fraestructures, un problema de seguretat i un proble-
ma mediambiental causat per l’ús del vehicle privat.

Diàriament, de l’ordre de quaranta mil persones es 
desplacen en vehicles privats per aquesta àrea metro-
politana de Tarragona, la qual cosa convertia la neces-
sitat de rodalies en una necessitat prioritària.

Està clar que la mesura no només incidirà en l’activitat 
econòmica de la zona, sinó que, sobretot, millorarà la 
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qualitat de vida dels ciutadans, una fita que ha de ser 
l’objectiu de tot govern.

Es dóna el cas que el territori està travessat per tota 
mena d’infraestructures viàries i ferroviàries –auto-
via, autopistes, tren d’alta velocitat i tota mena de car-
reteres–, de manera que tenim el major índex de qui-
lòmetres per habitant de Catalunya i, tot i això, és una 
xarxa totalment ineficaç.

Cada dia més, un territori es considera avançat si té 
resolt el problema de la mobilitat. A l’àrea de Tarra-
gona, la segona àrea de Catalunya amb mig milió de 
persones, mancava una adequació, connexió entre les 
poblacions, d’una banda, i una altra..., i aquesta, la de 
Barcelona.

Amb la posada en marxa d’aquest servei, els ciutadans 
de Tarragona i els de Girona hem passat de ser ciuta-
dans de segona a ser ciutadans de primera.

La solució a tots aquests problemes ha fet un pas de ge-
gant amb l’entrada en funcionament de la xarxa de 
rodalies, i també amb el bus de la xarxa Exprés.cat. 
Però, no obstant això, senyor conseller, hi ha necessi-
tats pendents de resoldre, i els ciutadans tenen interès 
a saber en quin estat està la seva solució.

El primer problema és el mal estat d’algunes estacions, 
entre elles, la de Tarragona. I la segona qüestió és co-
nèixer quin és l’estat en què quedaran les connexions 
entre l’àrea metropolitana de Tarragona i el Pe nedès.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Santi Vila i Vicente)

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia, alcalde, di-
putat. Bé, efectivament, jo crec que el que ha passat 
aquests darrers dies és realment transcendent per a 
la demarcació de Tarragona sens dubte, també per a la 
demarcació de Girona; de fet, també per a les Terres 
de l’Ebre, on s’han incorporat quatre nous serveis se-
midirectes, i al segon semestre de l’any, doncs, també 
passarà a terres de Lleida. En definitiva, si l’any 2013 
va ser l’any de l’alta velocitat, l’any 2014, el Govern de 
Catalunya vam dir que, fent ús de les nostres compe-
tències, seria l’any de les rodalies, l’any dels serveis de 
proximitat.

Per fer-ho, com vostè ha descrit perfectament, hem 
de millorar, eh?, la fiabilitat i les freqüències dels ser-
veis que prestem i, a més a més, hem de ser capaços 
de combinar de forma intermodal, allà on no arribi el 
tren, amb un bon servei de bus exprés. Fins ara només 
existia aquest servei de bus exprés al Vallès Oriental, 
a la vall del Tenes, també existia al Vallès  Occidental, 
existia parcialment a l’Anoia; ara ja és una realitat 
també al Camp de Tarragona i ho serà properament, 
doncs, fins a quaranta serveis, al conjunt de Catalunya.

En aquest marc, però, vostè s’adona d’una cosa, i crec 
que és bo que la denunciïn. I és que, per molt que mi-
llorem els serveis que prestem, durant molts anys no 
s’ha invertit en la infraestructura. I, per tant, jo ahir 
patia, eh?, crec recordar que va ser ahir..., no, el di-
lluns –perdó–, la humiliació de veure com estrenàvem 
un nou servei de rodalies a Girona i el primer tren que 
funcionava ja tenia una incidència i un retard. En de-
finitiva, durant molts anys es va abandonar la inversió 
en infraestructures, i ara en paguem les conseqüènci-
es, per molt que el Govern de Catalunya aposti per in-
crementar els serveis que es presten.

Què passarà amb les estacions? Què passarà amb el 
servei? Dels 306 milions d’euros pactats en el Pla de 
rodalies, com sap, diputat, 40 van justament al Camp 
de Tarragona, en bona mesura per millorar infraestruc-
tura, per millorar catenàries, per millorar subesta cions 
en el sistema Reus-Tarragona; també per  actuar sobre 
algunes de les estacions: hi ha pressupostada una ac-
tuació petita a l’estació de Torredembarra, hi ha pres-
supostada una actuació important a Tarragona ciutat 
–15 milions d’euros– o a Reus. De totes maneres, són 
absolutament insuficients i hi hem d’anar treballant 
sistemàticament.

Des del punt de vista de la connexió amb el Penedès, 
crec que el sistema de rodalies ha millorat, en la me-
sura que ha connectat l’Arboç –Baix Penedès– amb el 
sistema de Tarragona, però això, evidentment, fins que 
resolguem la solució del tercer fil, no serà definitiu. El 
Govern de Catalunya és absolutament partidari de re-
forçar la connexió entre Baix Penedès i Tarragona.

La vicepresidenta primera

Senyor conseller...

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern, a respondre oralment en el Ple...

Pregunta 
al Govern sobre l’objectiu de l’impost als 
operadors de comunicacions electròniques 
per al foment de l’audiovisual i la difusió 
cultural digital (tram. 310-00256/10)

...sobre l’objectiu de l’impost dels operadors de comu-
nicacions electròniques per al foment de l’ audiovisual 
i la difusió cultural digital que formula la diputada 
Àngels Ponsa, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.

Àngels Ponsa i Roca

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller Mas-
carell, fa uns mesos, en la sessió informativa del pres-
supost de Cultura, vostè ens anunciava diverses ei-
nes i mecanismes de suport al sector cultural. Entre 
aquestes, va fer referència expressa a les aportacions 

Expr�s.cat
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reintegrables, així com a fons d’inversions i a deter-
minades línies de préstec, o també, doncs, a les tradi-
cionals subvencions. En aquest sentit, fa pocs dies ja 
vam tenir ocasió de veure publicades al Diari Oficial 
de la Generalitat les convocatòries de trenta-tres ajuts 
del departament per al foment dels diferents àmbits de 
la cultura, entre algunes altres que, doncs, també han 
anat sortint aquests darrers mesos.

Ara bé, a part d’aquestes eines de suport recollides en 
el pressupost, vostè ens va parlar aquell dia també de 
propostes innovadores, de noves fórmules de finança-
ment per a la cultura, en aquell moment sense massa 
concreció. Ens deia, però, que havien de ser una nova 
font d’ingressos per a sectors culturals que, com el de 
l’audiovisual, amb molt de talent en el nostre país, pas-
sa per moments delicats, realment moments molt di-
fícils; així ho hem pogut comprovar també, doncs, en 
les diverses trobades que hi hem tingut. I des del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió creiem en l’eco-
nomia productiva, també dels sectors audiovisuals o 
sectors emergents, com el digital. Per això pensem que 
cal estimular-los i potenciar-los, perquè són un teixit 
empresarial cultural de present, però també de futur.

En aquesta línia, conseller, som coneixedors que la set-
mana passada el Govern va aprovar la memòria preli-
minar de la llei per la qual s’ha de crear un impost so-
bre els operadors de comunicacions electròniques per 
al foment de l’audiovisual i la difusió cultural digital, 
que es reinvertirà en el sector audiovisual i digital de la 
cultura per tal de poder-lo dinamitzar i enfortir.

És per això, conseller, que voldríem saber en què con-
sisteix, quin és l’objectiu d’aquest tribut que està tra-
mitant el Govern. També se’ns diu que aquest impost 
no gravarà l’usuari. Ens podria confirmar què és així i 
explicar-nos, doncs, què pensen fer per tal d’evitar-ho?

Gràcies, conseller; moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller de Cultura.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, bé, 
certament, l’objectiu –vostè l’ha definit– és justament 
aconseguir que a Catalunya es segueixi fent cinema, 
es segueixi fent audiovisual, es segueixi fent tot aquest 
conjunt de pràctiques, doncs, que són tan essencials 
en el desplegament cultural d’un país. Aquest és l’ob-
jectiu i aquesta és la missió d’aquesta taxa que vostè 
esmentava.

No és ni casualitat ni és un caprici que la major part 
dels països del nostre entorn tinguin mesures de ca-
ràcter similar, justament per fer possible el desplega-
ment audiovisual. Al darrere del desplegament audio-
visual el que hi ha són oportunitats per al talent, per 
al talent de la gent, que a casa nostra és especialment 
important com a conseqüència de les moltes, moltíssi-
mes bones escoles que tenim. És, evidentment, impor-
tant perquè es concreti des de casa nostra una mirada 
sobre el món, una mirada com la que em penso que te-

nim dret a expressar a través, justament, del que signi-
fica l’audiovisual, no cal dir-ho, mantenir llocs de tre-
ball, no cal dir-ho, empreses creatives. Tots els països 
del nostre entorn ho fan i combinen sistemes relativa-
ment similars als que estem proposant: d’una banda, 
els pressupostos públics i, d’altra banda, taxes especí-
fiques. Això és el que estem fent.

Bé, la taxa que vostè esmenta, doncs, sí, és una taxa fi-
nalista per donar futur i competitivitat al nostre àmbit 
audiovisual i, evidentment, s’aplica a les compa nyies 
operadores –vostè ho ha dit– i no pot repercutir-se als 
usuaris; és exactament com vostè ho ha definit. És, 
tal com està, en procés parlamentari..., en procés go-
vernamental, i aviat en procés parlamentari, i espero, 
certament, doncs, que compti amb el suport de tota 
aquesta cambra.

La crisi està perjudicant molt el sector audiovisual. És 
evident, doncs, que hem d’inventar noves maneres de 
fer-lo possible, perquè és el que garantirà que la nostra 
cultura segueixi tenint no només aquells àmbits més o 
menys tradicionals, sinó els que són més essencials en 
la comunicació i en l’intercanvi internacional.

Tal com vostè diu, això representa una modificació en 
els sistemes, doncs, que hem tingut de suport. Subven-
cions, les justes; però al costat de les subvencions cal 
que hi hagin altres mecanismes, com són, doncs, les 
polítiques que hem anat aplicant aquests últims me-
sos, reintegrables, préstecs, finançament, tot allò que 
ha de fer possible que el nostre sector cultural, el nos-
tre sector audiovisual sigui competitiu, tingui la capa-
citat de fer bons productes, de fer bones pel·lícules, de 
fer bons documentals i tenir presència a nivell local i a 
nivell internacional.

La vicepresidenta primera 

Senyor conseller...

El conseller de Cultura

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera 

Pregunta al Govern, a respondre oralment en el Ple, 
sobre les previsions amb relació a l’Hospital Doctor 
Trueta, de Girona.

Pregunta
al Govern sobre les previsions amb 
relació a l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona (tram. 310-00257/10)

Formula la pregunta el diputat Carles Puigdemont, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Carles Puigdemont i Casamajó

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
el futur de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, és un 
assumpte, com coneix, que preocupa la societat gi-
ronina, i molt especialment els seus usuaris i els pro-
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fessionals. Vostè i jo n’hem parlat en moltes ocasions 
i coneix, per tant, la voluntat de Girona, expressada 
també en forma de mocions al ple de l’ajuntament que 
tinc l’honor de presidir.

Conec també els seus compromisos, que m’ha anat 
reiterant, i que aclareixen dues coses rellevants. La 
primera: que l’Hospital Josep Trueta ha de ser el de 
referència a tota la regió, el de màxima excel·lència i es-
pecialització i el que ha de liderar la recerca i el vincle 
amb la Universitat de Girona. La segona: que per po-
der fer-ho en les millors condicions ens calen millores; 
les unes, relatives al model organitzatiu, i les altres, a 
les característiques i condicions de l’equipament.

Sobre això ja sap que hi ha una certa confusió, fomen-
tada per una especulació interessada que pretén desa-
creditar els compromisos reiterats per vostè, i com a 
conseqüència d’aquesta confusió s’ha generat un ne-
guit per la possibilitat que l’hospital quedés reduït a 
un equipament menor o, fins i tot, traslladat lluny de 
la zona nord de Girona, que és on el volen la ciutat i 
aquest mateix Parlament, en resolució aprovada per la 
Comissió de Salut, i on hem convingut sempre vostè i 
jo que s’ha de mantenir.

Més enllà d’aquesta confusió, li voldria preguntar pre-
cisament per les característiques i condicions de l’equi-
pament. Si hi ha d’haver un hospital de nova planta, 
amb la inversió i la complexitat que es requereixen, és 
de preveure que ni a curt ni a mitjà termini en podrem 
disposar. Tots sabem que ja ha passat l’època dels edi-
ficis faraònics. La societat, en canvi, reclama, exigeix 
que ens centrem en l’usuari, en els serveis de les per-
sones, abans que en els projectes arquitectònics, Dit 
d’una altra forma, el Trueta no és un hospital de paper, 
no és un plànol, no és una ubicació; és una realitat pre-
sent i importantíssima. La inquietud veritable és l’es-
tat actual de l’equipament, són les condicions actuals 
de treballadors i usuaris. Fora del debat partidista, allò 
que a la gent de veritat la preocupa és el mentrestant, 
coneixedora que aquest mentrestant serà llarg.

Per tant, en aquest sentit, senyor conseller, jo voldria 
preguntar-li si podria aclarir-nos quines són les seves 
previsions al respecte i quins són els seus compromi-
sos amb l’Hospital Josep Trueta, de Girona.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de Salut.

El conseller de Salut

Gràcies, presidenta. Il·lustre diputat, alcalde, jo crec 
que vostè centra molt bé el debat: hem de deixar el de-
bat del ciment per fer el debat del pacient. Crec que el 
Servei Català de la Salut té i tindrà en l’Hospital Josep 
Trueta l’hospital de referència i d’excel·lència, amb els 
serveis per respondre i resoldre la majoria de les ma-
lalties dels gironins. El Servei Català de la Salut tin-
drà i té en la zona nord –hi insisteixo, en la zona nord– 
un dels millors hospitals del país, però no té un dels 
millors edificis; aquesta és una realitat.

Dit això, aquest hospital respon i respondrà a les ne-
cessitats de serveis de referència, i no es tracta, hi in-
sisteixo, de debatre molt sobre altres qüestions. Sí que 
en el mentrestant, que ens preocupa a tots, la veloci-
tat i la dimensió de la inversió necessària a futur, com 
vostè molt bé diu, tindrà els seus tempos i els seus con-
dicionants. Però sí que és evident que aquest gran hos-
pital necessita un millor edifici, i aquest millor edifici, 
en aquest mentrestant, l’hem de resoldre oportunament.

Què és el que estem fent en aquests moments? En 
aquests moments estem alliberant espais dins de l’hos-
pital per ampliar el servei d’urgències, que, com vostè 
sap molt bé, és del 1956; és a dir, hem tingut bastant 
temps per resoldre algunes coses. També tenim molts 
problemes en l’espai d’obstetrícia, tenim problemes al 
bloc quirúrgic –en aquests moments s’està reparant el 
terra–, tenim problemes en la ubicació de pediatria. 
Per tant, tot això forma part del que farem i que hem 
començat ja a fer, esponjant, traient el laboratori de la 
regió de Girona –no el laboratori de l’hospital, sinó de 
la regió de Girona–, perquè aquest espai l’ocupi un es-
pai destinat a les persones, com és el servei d’urgènci-
es, més que les màquines.

I, com que això crec que ho requereix i vostè m’ho ha 
demanat, i jo ho faré amb molt de gust..., em convi-
darà a veure’m amb els portaveus a l’ajuntament, per-
què tot això que estic explicant ho pugui explicar amb 
molt més detall del que em permeten aquests pocs mi-
nuts de resposta.

Per tant, aposta decidida del departament i del Servei 
Català de la Salut per tenir un gran hospital amb un 
bon edifici en la zona nord de Girona.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera 

Pregunta al Govern, a respondre oralment en el Ple, 
sobre les actuacions amb relació a l’informe de la Co-
missió d’Experts per a la Reforma del Sistema Tribu-
tari Espanyol.

Pregunta 
al Govern sobre les actuacions amb relació 
a l’informe de la Comissió d’Experts 
per a la Reforma del Sistema Tributari 
Espanyol (tram. 310-00252/10)

Formula la pregunta el diputat Pere Aragonès, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Pere Aragonès i Garcia 

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana volem 
expressar el nostre condol a les famílies, a les comu-
nitats educatives i a la ciutat del Vendrell pels quatre 
infants morts en un incendi aquesta passada nit.

Honorable conseller –anem a la pregunta–, primer mis-
satge: li volem expressar el suport del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya al recurs 
que ha presentat el Govern davant del Tribunal Su-
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prem pel que fa als objectius de dèficit; una llei d’es-
tabilitat pressupostària que nosaltres no compartim, la 
de l’Estat espanyol, però que fins i tot el mateix Go-
vern espanyol, a través del Consell de Política Fiscal i 
Financera, incompleix.

L’assetjament a l’autonomia fiscal s’està produint per 
terra, per mar i per aire. El primer exemple és la re-
ducció de la bestreta del model de finançament en 500 
milions d’euros per a aquest any 2014; el segon exem-
ple són els límits de dèficit, i el tercer exemple és l’ano-
menat «informe Lagares», que quan parla de les comu-
nitats autònomes i de la fiscalitat és per restringir, és 
per recentralitzar, és per limitar la seva capacitat nor-
mativa. És una nova LOAPA financera que limita la 
capacitat d’aquest Parlament de poder decidir sobre 
els nostres impostos. Sí que aquest informe recomana 
augmentar l’autonomia d’aquest Parlament només en 
un aspecte, que és a poder augmentar el copagament, 
que no és la voluntat del nostre grup parlamentari.

Ens agradaria saber quines actuacions té previstes el 
Govern al respecte.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller d’Economia 
i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Senyora presidenta, em sumo al condol. L’informe 
dels nou homes savis, vuit d’ells residents a Madrid 
–ja se sap que és molt difícil trobar savis a províncies; 
de fet, és quasi contradictori ser savi i ser de provín-
cies–, doncs, és un informe correcte; és força clàssic, 
és poc modern... Per exemple, no tracta tots els aspec-
tes d’organització i de gestió tributària que avui dia es 
consideren absolutament centrals en el tema tributari.

En tot cas, el Govern s’ha distanciat de les conclusions 
de l’informe, i a hores d’ara, per tant, cal considerar-lo 
una col·lecció de globus sonda.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

En tot cas, moltes vegades, honorable conseller, veiem 
globus sonda que acaben aterrant a terra, al terra d’a-
quest Parlament, i vindrien per limitar la capacitat 
normativa. Per tant, nosaltres creiem que el Govern de 
la Generalitat ha de desplegar tots els instruments que 
tingui a l’abast per defensar la capacitat d’aquest Par-
lament de decidir sobre els seus impostos.

Nosaltres estem a favor que cal una profunda reforma 
de la fiscalitat, però no de la manera com està plan-
tejada en aquest informe; entre altres coses, perquè 
tampoc afronta un dels reptes que ha de contenir qual-
sevol reforma de fiscalitat, que és com reduïm les de-
sigualtats. Fa quinze dies, en aquest Parlament vam 
estar parlant sobre les qüestions de la pobresa, i els 

elements de fiscalitat són essencials per poder reduir 
aquestes desigualtats, augmentant la redistribució.

Per posar-ne uns exemples, aquest informe ens limi-
ta la capacitat de fer impostos ambientals, de l’impost 
d’entitats de crèdit que aprovarem avui, dels grans 
equipaments comercials, ens limita l’IRPF i vol supri-
mir l’impost del patrimoni.

Per tant, nosaltres el que creiem és que no està de més 
qualsevol actuació que porti a terme el Govern per pre-
venir les conseqüències que pot tenir aquest informe 
en la legislació que aprovi el Congrés dels Diputats.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller d’Econo-
mia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Penso que el dilema amb què s’enfronta el Govern es-
panyol és que no vol..., el que realment vol és dismi-
nuir impostos, i no pot. No pot perquè la recuperació 
no té el ritme que seria desitjable, perquè la realitat del 
dèficit continua sent molt considerable i perquè Euro-
pa se l’està mirant amb lupa; per tant, no podrà abaixar 
impostos. Per tant, el que veurem els mesos que vénen 
seran exercicis d’aparences i potser de prestidigitació, 
perquè el que no és realitat sembli que és realitat.

Quin és el perill per a nosaltres en aquest exercici d’a-
parences? El perill per a nosaltres és que, com de cos-
tum, la variable d’ajust sigui el finançament autonò-
mic, en un moment crucial, en què s’ha de discutir el 
nou sistema de finançament. I, efectivament, el globus 
sonda de què parlava abans ja conté la llavor d’aquesta 
estratègia, perquè un aspecte en què l’informe és molt 
definit és la recomanació de limitació de les compe-
tències i, per tant, de continuació de l’escanyament de 
les finances autonòmiques.

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller d’Economia i Coneixement

Evidentment, ho combatrem.

La vicepresidenta primera 

Pregunta al Govern, per respondre oralment en el Ple, 
sobre la continuïtat de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

Pregunta
al Govern sobre la continuïtat de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 310-00253/10)

Formula la pregunta la diputada Marta Vilalta, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Marta Vilalta i Torres

Gràcies, presidenta. Conseller, canviem de tema, pe-
rò seguim amb la mateixa música de fons. Com vos-
tè sap, l’AQU Catalunya, el que és l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, és un 
pilar imprescindible del sistema universitari català. És 
la primera agència de qualitat creada a l’Estat espa-
nyol, el 1996, per donar resposta al compromís per la 
qualitat universitària, i s’ha convertit en una agència 
de referència tant a nivell estatal com a nivell interna-
cional. Actualment és el principal instrument per a la 
promoció i l’avaluació de la qualitat del sistema uni-
versitari català i és la competent per avaluar, per acre-
ditar i per certificar tant titulacions, com professorat, 
com centres i serveis.

Doncs, bé, l’informe Cora, en primer lloc, i la nova 
llei de racionalització de l’Estat espanyol, que ara està 
en tràmit al Congrés, tornen a fer de les seves i tam-
bé posen l’ull sobre el sistema universitari català, de 
manera que supediten l’AQU Catalunya a l’agència es-
tatal, quan l’agència catalana té una millor qualifica-
ció en els estàndards europeus; la volen convertir en 
una simple delegació i igualar uns sistemes sense tenir 
en compte les especificitats pròpies. I podríem seguir 
amb el cúmul de despropòsits.

Sap què passa, conseller? Que sota l’excusa de la racio-
nalització i optimització el que tenim és una verita-
ble involució en l’autonomia universitària i un atemp-
tat directe al sistema universitari català, i ja n’estem 
cansats. Estem davant d’un nou capítol de la reforma 
recentralitzadora, i no li ho diem des d’Esquerra sinó 
que li ho diu el mateix món universitari. Si li fem una 
incidència especial en l’àmbit universitari és perquè 
creiem que aquest és clau per a construir el model de 
país que volem, basat en el coneixement i en la quali-
tat de la formació superior.

Conseller, què opina el Govern sobre aquesta possible 
reforma de l’AQU i què pensa fer el Govern per blin dar 
l’Agència de Qualitat Universitària davant d’a questa 
nova ofensiva recentralitzadora?

La vicepresidenta primera

Té la paraula per respondre el conseller d’Economia i 
Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyora presidenta... Senyora diputada, efectivament, 
tenim una ofensiva contra l’AQU, vostè ha al·ludit a la 
música de fons. Jo crec que no hi ha música de fons, 
que hi ha una música que ja no ens deixa sentir res 
més, és d’un volum molt alt.

L’AQU va ser la primera agència de qualitat a Espa-
nya, va ser una de les primeres a Europa, és membre 
fundador de l’Associació Europea d’Agències de Qua-
litat, ha participat en els seus òrgans de govern, és allí 
des d’abans que existís l’ANECA i vull fer constar que 
costarà, que costarà treure-la d’Europa. Una, perquè 
Europa no ho permetrà, i perquè faig constar que hi 
ha moltes altres agències subestatals a aquesta coordi-

nadora, per exemple, les alemanyes. Però, certament, 
la intenció és la d’anul·lar-la amb dos procediments, el 
primer és la Cora, que suggereix que, per raons d’eco-
nomia, simplement eliminem l’AQU i encarreguem les 
funcions a l’Estat. Aquestes raons d’economia són es-
púries; l’AQU és per a qualsevol mesura més barata i 
més eficaç que l’ANECA, o sigui, que nosaltres oferim 
que s’elimini l’ANECA i fer la feina perquè la farem 
millor i més barata. Per tant, no anul·larem l’AQU i no 
la reenviarem a Madrid. Però això ja s’ho han pensat i 
ja tenen mesures preparades. La informaré a la sego-
na part. 

La vicepresidenta primera

Té la paraula per repreguntar la diputada Marta Vi-
lalta.

Marta Vilalta i Torres

Gràcies, presidenta. Ens agradarà escoltar les propos-
tes que pensen implementar des del Govern per blin-
dar l’Agència de la Qualitat Universitària a Catalunya. 
En tot cas, el que nosaltres denunciem és que es vol 
guanyar des dels despatxos o a través de lleis a Ma-
drid allò que no es pot guanyar a les urnes a Catalu-
nya, i que el que considerem és que des d’aquí el que 
fa falta és un compromís ferm des del Govern i també 
un compromís ferm des del Parlament perquè aquest 
sistema universitari català, que és un dels pols de més 
projecció i referència i on l’AQU hi té un instrument 
clau, doncs, continuï endavant.

Necessitem, probablement, una llei de reforma de 
l’AQU que l’adapti al segle xxi i que, a més a més, 
ens serveixi per blindar al màxim aquesta agència, 
i li preguem, doncs, una decisió ferma per defensar 
aquest pilar imprescindible del sistema universitari, li-
deratge i coratge, i el que li demanem, conseller, si es-
tà disposat a liderar-ho.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la resposta el conseller d’Economia 
i Coneixement

El conseller d’Economia i Coneixement

La resposta és, indubtablement, sí. Voldria fer constar 
que hi ha qui pensa que l’estratègia de la Cora és: ara, 
moltes comunitats autònomes retornaran competèn-
cies, Catalunya i potser alguna altra no ho farà, i ai-
xò ens deixarà una asimetria; ja tots serem contents 
i feliços per sempre més. Però ja s’ho han pensat –ja 
s’ho han pensat–, ja saben que no retornarem instituci-
ons i, per tant, paral·lelament, ja estan desenvolupant 
les lleis per buidar de contingut aquestes institucions 
que, evidentment, no pensem retornar. I, efectivament, 
la Ley de racionalización del sector público...

La vicepresidenta primera

Conseller...
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El conseller d’Economia i Coneixement

...proyecto de... (La vicepresidenta primera retira l’ús 
del micròfon al conseller i aquest continua parlant uns 
moments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’increment dels casos de violència de gènere.

Pregunta
al Govern sobre l’increment dels casos de 
violència de gènere (tram. 310-00259/10)

Formula la pregunta la diputada Montserrat Capdevi-
la, del Grup Parlamentari Socialista.

Montserrat Capdevila Tatché

Honorable conseller: 5 de gener, Vilanova; 29 de ge-
ner, Amposta; 4 de febrer, Calella; 27 de febrer, el bar-
ri de Gràcia de Barcelona, quatre feminicidis a Cata-
lunya en els gairebé, encara no, tres mesos del 2014, 
els mateixos que durant tot l’any 2013. Des d’aquí la 
nostra condemna i tot el nostre condol a les famílies i 
a tot el seu entorn, com també als quatre morts també 
i les seves famílies del Vendrell.

Catalunya lidera el rànquing de tot l’Estat espanyol 
amb les pitjors dades: el 2013, 3.554 víctimes de vio-
lència domèstica a Catalunya; una de cada quatre do-
nes ha patit agressions greus. Fa unes setmanes també 
coneixíem l’informe de l’Agència Oficial de Drets Fo-
namentals de la Unió Europea, que ens ratificava da-
des similars: el 2013 el 7 per cent de les dones euro-
pees havien patit violència domèstica. És un fet avui a 
Catalunya el repunt de la violència masclista, un greu 
problema que requereix actuació urgent i contundent 
de la Generalitat de Catalunya, del seu Govern, per 
aturar-la.

Conseller, en tot cas, en representació de tot el seu Go-
vern, quines actuacions pensen fer per aturar aquesta 
escalada alarmant de violència, de feminicidis a Ca-
talunya?

La vicepresidenta primera

Té la paraula per respondre el conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Ramon 
Espadaler i Parcerisas)

Gràcies, senyora presidenta. Em permetran que també 
em sumi, com també ha fet els meus companys de Go-
vern i molts diputats d’aquesta cambra, al condol per 
aquestes quatre víctimes mortals al Vendrell. Ho he 
pogut testimoniar a primera hora del matí al senyor al-
calde i als seus veïns, també vull deixar-ne constància 
en aquesta cambra.

Certament, el tema de la violència de gènere és una xa-
cra respecte a la qual el Govern, en primer lloc, con-
demna amb fermesa i, en segon lloc, evidentment, no 
només es queda amb la condemna sinó que combat 

amb prevenció, reactivament i coordinadament al si del 
Govern i amb les administracions, entre altres, també la 
local, evidentment. Vostè ha donat les dades precises, 
no les reitero, però deixin-me afegir algunes: el 2010 ja 
vam tenir tretze víctimes mortals; el 2011, dotze vícti-
mes mortals; el 2013, quatre víctimes mortals, i fixi’s 
que no dic «només quatre» perquè una sola víctima 
mortal és un fracàs, però, en qualsevol cas, aquesta.

I aquest any, certament, l’hem començat, si em per-
met l’expressió, amb molt mal peu; tenim quatre víc-
times mortals. Tenim, però ho dic per situar les dades, 
menys denúncies l’any 2013 respecte al 2012 i menys 
víctimes, la qual cosa no ens condueix a pensar que 
hi hagin menys casos, ben al contrari, ens condueix a 
pensar que, molt probablement, es denuncien menys 
casos. Per tant, el que estem fent, i després en la repre-
gunta li donaré una mica més d’informació respecte a 
això, és, sobretot, accentuar tots els grups de violèn-
cia, d’atenció a les víctimes, en aquest cas li parlo des 
de l’àmbit policial, i accentuar aquesta coordinació 
que tenim molt particularment amb Benestar So cial, 
però, des de la perspectiva també preventiva, amb Sa-
nitat i amb Ensenyament.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per repreguntar la diputada Montserrat 
Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Bé, conseller, les seves declaracions, les seves bones 
intencions no van acompanyades de l’acció de Govern. 
De fet, ens ho diuen les dades i ens ho diuen els fets. 
No només la crisi ha agreujat la situació de moltes do-
nes que viuen amb una forta dependència econòmi-
ca, sinó que, a més a més, s’han retallat els recursos 
dedicats a la prevenció de la violència masclista. La 
Generalitat ha reduït en un 22 per cent el pressupost 
en polítiques de dones, sense entrar a les retallades en 
Salut, en Educació, en Benestar, en Interior, justament 
en polítiques per a prevenció, i, a més a més, té la in-
tenció –ho vam denunciar des del Grup Parlamenta-
ri Socialista la setmana passada– de reduir un 20 per 
cent la plantilla dels jutjats de violència de gènere.

Conseller, no pot deixar el Govern sense resposta les 
víctimes de la violència masclista, no pot permetre 
que fem passes enrere, perquè hauria de ser també una 
prioritat en salut pública. Abans deia les dades: Ca-
talunya vam, el 2013, superar el rànquing. Conseller, 
li proposo una acció conjunta de tots els grups parla-
mentaris per actuar...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Montserrat Capdevila Tatché

...amb contundència... (La vicepresidenta primera re
tira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)
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La vicepresidenta primera

Té la paraula per respondre el conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

Moltes gràcies, senyora presidenta. A veure, situ-
em-nos sobre les dades i compte amb les lectures que 
acabem traient. El 28 de gener el Govern va aprovar el 
Programa interdepartamental contra la violència mas-
clista, que aplega tots aquests departaments i d’altres 
que no cito per raons de temps, i sí que situem les co-
ses. El cent per cent de les comissaries d’aquest país 
–ara li responc més en l’àmbit d’Interior perquè tinc el 
temps que tinc–, el cent per cent compten amb grups 
d’atenció a les víctimes, que en cap cas s’han vist re-
duïts; són grups de proximitat que tenen un qüestio-
nari, en aquest cas, que afina i que permet advertir, i 
estan en perfecte comunicació amb els serveis socials 
dels respectius ajuntaments dels seus àmbits de com-
petència a les àrees bàsiques i estan treballant. 

Algunes dades més: l’any passat vam atendre 16.931 
dones de les quals 9.960 tenien alguns tipus d’ordre de 
pro tecció. És a dir, no només quan hi ha una ordre 
de protecció el cos de policia, a través dels grups d’a-
tenció a la víctima, està sobre el problema, que no ne-
guem en absolut, sinó que està proactiu. I també quant 
a xerrades, a prevenció, que és molt i molt important, 
l’any passat, sense anar més lluny, es va arribar a fer 
846 xerrades a més de 25.700 persones per part, no-
més parlo ara de Mossos d’Esquadra, a les que haurí-
em de sumar també...

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller d’Interior

...Benestar Social i altres... (La vicepresidenta primera 
retira l’ús del micròfon al conseller i aquest continua 
parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
dialèctica entre la impunitat policial 
i la criminalització de les protestes 
socials (tram. 317-00149/10)

Formula la pregunta el diputat David Fernàndez, del 
Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, president, una pre-
gunta, avui, i una reflexió sobre la dialèctica entre el 
càstig i la impunitat. Caldrà fer una mica de context. 
Ara fa gairebé tres anys va esclatar el 15-M, la indig-
nació a places i carrers; el 27-M va haver-hi una càr-

rega policial contra una resistència pacífica que es va 
saldar amb cent vint persones ferides. Posteriorment, 
com és sabut., el 15 de juny va haver-hi un acte de pro-
testa al Parlament que va derivar en escenes de ten-
sió i de crispació, amb un dispositiu policial maldes-
tre, en el millor dels casos, perfectament planificat 
per posar una gola al llop i per tirar benzina al foc. 
I, com és sabut, també es va parlar durament aleshores 
de colpisme, de feixisme –ho dic per mirar el passat 
des del present–, i també, com és sabut, va haver-hi 
una resposta al carrer quatre dies després de 300.000 
persones contra aquell intent de criminalització del 
moviment dels indignats. Tres anys després, les cent 
persones que va resultar ferides a plaça Catalunya sa-
ben que allò que van partir acabarà absolutament im-
pune; en canvi les persones que protesten la setmana 
que ve s’enfronten a penes de fins a vuit anys de presó 
per participar en una protesta.

La pregunta és què en pensa, vostè, d’aquesta dia-
lèctica entre el càstig sever i la impunitat embogida, 
aquesta dualitat, i també què en pensa en un context 
de criminalització de la protesta que es demanin pe-
nes de vuit anys de presó, i que aquesta cambra i la 
Generalitat hi formin part al costat d’un sindicat com 
Manos Limpias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per respondre el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernàndez, si no-
més fossin protestes vostè tindria tota la raó; si les 
protestes van acompanyades de coacció i de violèn-
cia, aleshores el tema és completament diferent. Jo hi 
era present, vaig veure algunes escenes, vaig veure 
algunes diputades i alguns diputats, algun, fins i tot, 
discapacitat, passant-ho molt malament. Coacció i vi-
olència, això no és protesta, no confonguem els ter-
mes. Amb la protesta té raó vostè, seria absolutament 
sobredimensionat que només per protestar hi hagués 
aquesta resposta, amb la coacció i la violència estem 
en un terreny completament diferent.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per repreguntar el diputat David Fer-
nàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, president. I la coacció i la violència a què es 
refereix té una tipificació penal, senyor president, que 
no es mereix un tribunal d’excepció com l’Audiència 
Nacional, uns delictes de sedició i, sobretot, la con-
tradicció quan avui veiem com a l’Assembla Nacio-
nal se li diu «colpista», com veiem dos joves de Grà-
cia, bastoners, que els jutgen aquesta setmana davant 
l’Audièn cia Nacional, o com vostè mateix n’és vícti-
ma. Què fa vostè, que Manos Limpias l’acusa de se-
dició? Nosaltres ja vam dir, ja vam anunciar que ani-
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ríem com a testimonis a defensar-lo. Què fa vostè al 
costat dels que ens acusen de sedició compartint acu-
sació la setmana que ve amb Manos Limpias? I ho dic 
perquè el senyor Homs deia que Manos Limpias és un 
sindicat de neofranquistes. Què fa el Parlament i la 
Generalitat acusant conjuntament amb un sindicat de 
neofranquistes? 

Sempre hi som a temps, de desfer els disbarats. Nosal-
tres li demanem oficialment que retiri l’acusació per-
què els fets que vostè addueix penals no es poden 
jutjar al TOP dels nostres dies, al Tribunal d’Ordre 
Públic, sinó, en tot cas, a la justícia ordinària. Retiri 
l’acusació, com han demanat ahir vuitanta col·lectius.

La vicepresidenta primera

Senyor diputat... (Pausa.)

Té la paraula per respondre el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernàndez, sobre 
si ha d’intervenir l’Audiència Nacional o no és matè-
ria opinable. Jo tinc el meu pensament sobre el fet que 
existeixi l’Audiència Nacional tants i tants anys des-
prés de la seva creació pels motius pels quals es va 
crear; deixem-ho córrer, segurament no és l’objecte de 
debat d’avui. 

Ningú ha acusat..., vaja, ningú, nosaltres no hem acusat 
mai, les institucions catalanes, aquestes persones que 
van coaccionar i que es van comportar violentament, 
de sedició, tampoc confonguem els termes, simple-
ment estem dient: «Els legítims representants elegits 
pel conjunt del poble de Catalunya» –no per vuitanta 
entitats; pel conjunt del poble de Catalunya, milions de 
persones– «tenen dret a exercir la seva funció parla-
mentària d’acord amb el marc legal i en funció de com 
s’han de comportar civilitzadament dintre d’una soci-
etat a on es pot protestar de la manera que es vulgui 
si no és violentament? Sí.» Si la resposta és que tenim 
dret a fer-ho, doncs, aquell dia es va impedir de mane-
ra molt greu aquest dret, ho torno a dir, i ho vaig veure 
jo, no m’ho ha d’explicar ningú, amb coacció i violèn-
cia afegida. 

I això és el que es denuncia, res més que això –res 
més que això. I crec que això ho hauríem de compar-
tir tots, perquè la coacció i la violència, feta per qui 
sigui, tingui la força que tingui, crec que no es justi-
fica en el nostre sistema i concretament en el nostre 
país, que es distingeix sempre –a Catalunya, em refe-
reixo– per aquest esperit de civilitat i per aquest es-
perit pacífic.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre la 
ratificació de les seves manifestacions 
amb relació a una declaració 
unilateral d’independència i un cop 
contra l’Estatut d’autonomia i la 
Constitució (tram. 317-00148/10)

La formula el diputat Albert Rivera, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president de la 
Generalitat..., hace unos días usted declaró, en una en-
trevista con ciudadanos que hizo en El Periódico de 
Catalunya, que no descartaba una declaración unilate-
ral de independencia; decía usted que era un mecanis-
mo de fuerza y que no podía descartarlo; en definitiva, 
que usted no descartaba un golpe contra la Constitu-
ción y el Estatuto de Cataluña.

Yo le pregunto aquí, en esta cámara, señor Mas: ¿rati-
fica usted sus palabras en esa entrevista?, ¿usted, como 
demócrata, no descarta un golpe contra la Constitu-
ción y el Estatuto de Cataluña?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera,  llegeixi’s 
l’entrevista sencera, no només el titular. Vostè és una 
persona que només funciona a través de titulars; li 
agrada fer-ne i només es fixa en el titular. I, com que 
només es fixa en el titular, gairebé..., s’equivoca mol-
tes vegades. Aquest és el seu problema.

I la segona cosa que li he de dir és que nosaltres el que 
defensarem en aquest moment i de forma molt immi-
nent és una cosa tan senzilla com la següent: 8 d’a bril, 
Parlament de Catalunya, iniciativa a les Corts espa-
nyoles –Congrés dels Diputats–, d’acord amb un ar-
ticle de la Constitució –espanyola– que permet trans-
ferir la capacitat d’organitzar referèndums a altres 
institucions del conjunt de l’Estat, en aquest cas al 
Parlament de Catalunya. Això és el que estem plante-
jant. I veurem quina és la resposta de l’Estat.

I a partir de la resposta de l’Estat anirem trobant les 
solucions per als esculls que es vagin produint.

La vicepresident primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Señor Mas, el que se equi-
vocó de titular y de declaración fue usted, no el perio-
dista. Se equivocó usted diciendo que iba a dar un golpe 
contra la Constitución y el Estatuto, y que no lo descar-
taba si era el plan B... Porque le voy a leer lo que usted 
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dijo, literalmente: «La declaración unilateral de indepen-
dencia no es nuestro marco ideal» –un golpe contra la 
Constitución «no es nuestro marco ideal», dice–, «ni el 
que queremos, pero no podemos descartarla al cien por 
cien porque sería una renuncia tan evidente que nos haría 
perder fuerza.» ¿Perder fuerza de qué, señor Mas? Un de-
mócrata no puede ser compatible con alguien que ame-
naza con romper las leyes democráticas. Es incompatible 
ser presidente de la Generalitat con amenazar con dar 
un golpe contra el Estatut de Cataluña. ¡Parece evidente!

Señor Mas, le pido que recuperen el norte, si es que al-
gún día lo tuvieron. Señor Mas, usted le decía el otro 
día…, le decía al rey, quién le ha visto y quién le ve. 
Yo se lo digo hoy a usted: quién le ha visto y quién le 
ve, a usted y a Convergència i Unió; quién le ha visto 
a ustedes trabajar por la autonomía de Cataluña y por 
unir a los españoles, y quién les ve a usted hoy dividir 
a los catalanes para separarnos del resto de españoles; 
quién les ha visto a usted y quién les ve, trabajando 
por una constitución de todos, una España plural pe-
ro unida, y hoy trabajando para romper un país de la 
Unión Europea. Eso es lo que le digo yo a usted, señor 
Mas: quién les ha visto a ustedes y quién les ve.

Y le digo otra cosa, señor Mas: usted viene diciendo 
hace tiempo que no nos dejan votar, que no se puede 
votar, que no hay manera de votar en Cataluña. Mire, 
qué paradoja: la única persona de Cataluña que tiene 
la potestad de convocar a las urnas a los catalanes se 
llama Artur Mas i Gavarró; es usted, señor Mas. El 
único catalán que puede llamarnos a las urnas.

Así que le digo una cosa, señor Mas: si usted no des-
carta un golpe contra el Estatut de Cataluña y la Cons-
titución; si usted no se ve capaz de gobernar Cataluña 
pensando en todos los catalanes; si usted trabaja ca-
da día para dividir a los catalanes y no para unirnos, 
le digo lo que usted le dice en algunos artículos –no 
sé pagados por quién–, en algunos diarios, al mun-
do mundial: señor Mas, let us vote; let us vote en las 
próximas elecciones autonómicas, para que Cataluña 
tenga un gobierno digno, demócrata, constitucional y 
para todos los catalanes.

Gracias.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, deixi’m 
dir-li que em sorprèn que avui, vostè, amb un fet tan 
real com és una sentència del Tribunal Constitucional, 
ni l’esmenti, i es dediqui només a parlar de declara-
cions. Curiós, molt curiós. Perquè, parlant de fets, avui 
n’hi ha un d’important, que és una sentència del Tri-
bunal Constitucional. Suposo que en algun altre mo-
ment d’aquesta sessió aquest tema sortirà.

Segona cosa que li volia dir. Suposo que vostè estarà 
d’acord amb mi –i vostè n’és un exponent ben evident– 

que en una democràcia la llibertat d’expressió té mires 
molt amples. I suposo que parlar de la independència 
de Catalunya..., a vostè li pot no agradar, però supo-
so que cap dintre de la llibertat d’expressió. Pretendre 
que Catalunya sigui un dia un país independent cau 
dintre de la llibertat d’expressió, m’imagino, encara 
que vostè, doncs, això ho converteix en una espècie 
d’atemptat contra no se sap exactament què. I resulta 
que això és el que tenen molts altres països del món 
i moltes altres nacions. Després, això, evidentment, 
no depèn de la meva voluntat, senyor Rivera, es pot 
quedar tranquil; això dependrà de la voluntat del con-
junt dels ciutadans de Catalunya. Per això volem que 
es voti en una consulta o en un referèndum.

I, finalment, simplement dir-li que no es preocupi. Jo 
ja cridaré a les urnes. I vostè tindrà ocasió de demos-
trar si aquell cop mereix la confiança dels ciutadans 
per governar aquest país. Fins ara, no l’ha merescuda.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política. 

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre la 
sentència del Tribunal Constitucional amb 
relació a la Resolució 5/X, per la qual s’aprova 
la Declaració de sobirania i del dret a decidir 
del poble de Catalunya (tram. 317-00151/10)

Formula la pregunta el diputat Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria començar 
traslladant el condol pels quatre nens que han mort al 
Vendrell. El conseller d’Interior ha visitat avui mateix 
el Vendrell. I m’agradaria que el Govern tingués a bé 
presentar-nos un informe sobre els fets que s’han pro-
duït al Vendrell, amb aquesta família que ha reocupat 
un pis del qual van ser desnonats.

Dit això, avui, en la sessió de control, tenia previst 
fer un seguiment del Ple passat, entorn de la pobre-
sa, traslladant-li la necessitat de crear una comissió de 
seguiment entorn dels acords que vam assolir, i una 
comissió participada pel Parlament, pels grups parla-
mentaris, pel Govern i també per les entitats. Però és 
obvi que avui pertoca fer una valoració de la sentèn-
cia, aquesta sentència que sorprenentment el senyor 
Rivera avui no ha valorat.

Ahir vam tenir una decisió insòlita. I una decisió insò-
lita ja que és el primer cop que un tribunal el que fa és 
valorar una declaració política. De fet, és sorprenent 
que tinguem un tribunal que valora declaracions que 
no tenen efectes jurídics. Però és el nou temps en què 
dotze homes i dotze dones, doncs, el que fan és valo-
rar una declaració sense efectes jurídics, en una espè-
cie de democràcia vigilada.
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Hi ha una mala notícia, que és que la sentència nega 
una evidència: que som una nació. Però hi ha una bona 
notícia, des del meu punt de vista, que afirma una altra 
evidència –una altra evidència–: que la consulta no es 
fa perquè el PP no vol, no perquè el PP, i el Govern de 
l’Estat, no pot. Crec que aquest és l’element positiu en 
la sentència d’ahir.

Dit d’una altra manera: el dret a decidir és legítim i 
és legal. Abans i després ens diran que Catalunya no és 
una nació, abans i després ens diran que ens hem d’atu-
rar. La sentència el que marca és un abans i un després, 
a aquells que diuen que no existeix el dret a decidir i a 
aquells que ens hem d’aturar. Qui ha de canviar el seu 
full de ruta és el «no puc» d’en Rajoy. I l’oportunitat la 
tenim el proper 8 d’abril, al Congrés, perquè hi ha una 
majoria en aquest país i en aquest Parlament que de-
mana el dret a decidir i perquè tenen l’oportunitat de 
fer possible allò que el Constitucional diu que és legal i 
legítim: poder exercir el dret a decidir.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, compar-
tim tots, òbviament, el condol a la família del Ven-
drell. Jo començo a tenir algunes dades –n’estava par-
lant ara, en el transcurs del Ple, amb el conseller Vila. 
Estem en contacte amb l’ajuntament i amb l’alcalde, 
perquè és el que té més informació sobre tot el procés 
que va seguir aquesta família, que en el seu moment 
va, a més a més, doncs, dir que es traslladava de mu-
nicipi, després sembla que va tornar al Vendrell. Això 
ho anirem sabent, i òbviament proporcionarem tota la 
informació, la de l’ajuntament i la nostra, en el Parla-
ment de Catalunya.

Dit això, doncs, m’afegeixo a la seva valoració; la tro-
bo clarament, doncs, «atinada» i pertinent. Em sembla 
que efectivament el més greu d’aquesta sentència no 
és el que diu..., o el més favorable d’aquesta sentència 
no és el que diu, ni el més greu ni el més favorable, se-
gons la posició que es tingui, sinó el fet que s’hagi pro-
duït. Aquest és el fet realment greu. Perquè la reflexió 
que ens fem molts és: «Què fa un tribunal constitucio-
nal anul·lant amb una resolució una declaració política 
d’un parlament?» Quantes declaracions polítiques han 
fet els parlaments del conjunt de l’Estat espanyol du-
rant aquests darrers trenta o trenta-cinc anys? N’hi ha 
de tota mena. Quants programes electorals en aquests 
darrers anys han parlat de coses que no eren estricta-
ment constitucionals com a aspiració política? Dese-
nes, centenars i milers. I la realitat és que és el primer 
cop que el Tribunal Constitucional actua en aquest 
sentit, el primer. I això és el que realment és greu. Per-
què la pregunta que ens fem tots plegats és què fa el 
Tribunal Constitucional, precisament, dictant aquesta 
resolució i anul·lant una declaració política.

Una altra cosa és que el Tribunal Constitucional, fent 
la seva feina, hagi de vetllar perquè tot s’ajusti a la 
Constitució. És la seva feina. Però el Tribunal Cons-
titucional és un àrbitre al servei de tots. I alguns ens 
preguntem si, amb aquesta resolució, no pel seu con-
tingut sinó pel fet de fer-la, realment, doncs, fa d’àrbi-
tre del conjunt del poble, en aquest cas de tot l’ Estat. 
I, segurament, alguns tenim la sensació que no és 
exactament així.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política. 

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre la 
valoració política i les conseqüències de la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Resolució 5/X, per la qual s’aprova la 
Declaració de sobirania i del dret a decidir 
del poble de Catalunya (tram. 317-00154/10)

Formula la pregunta la diputada Alícia Sánchez-Ca-
macho, del Grup Parlamentari del Partit Popular.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. En primer 
lloc, el condol a les famílies i a tot el Vendrell per la 
mort d’aquests quatre nens al Vendrell.

Vull, senyor president, preguntar-li avui..., ho acaba 
vostè de contestar una mica, però vull preguntar-li 
quina és no solament la seva valoració política de la 
sentència del Tribunal Constitucional d’ahir, sinó qui-
nes són les conseqüències que pensa emprendre des-
prés de la sentència que s’ha produït en el dia d’ahir.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, miri, simplement, 
faré cas, encara que jo crec que no s’hauria hagut de 
pronunciar, d’una frase que diu el Tribunal Constitu-
cional, que diu literalment: «Cabe, pues, una interpre-
tación constitucional de las referencias “al dere cho a 
decidir de los ciudadanos de Cataluña”, y así de be hacer-
se constar en el fallo» –pàgina 33. Farem cas d’això.

I la primera prova per posar a prova l’Estat, si té volun-
tat d’actuar en aquest sentit, és que el dia 8 d’abril ens 
transfereixi la competència constitucional per organit-
zar el referèndum el dia 9 de novembre a Catalunya.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, la diputada Alícia Sán-
chez-Camacho.
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Sí, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor presi-
dent, perquè vostè ha interpretat la sentència del Tri-
bunal Constitucional. Miri, en primer lloc, li demano 
que, com a demòcrata i com a president d’un grup par-
lamentari, respecti el Tribunal Constitucional.  Sentíem 
l’altre dia el senyor Homs que deia que ells respecten 
les decisions de tots; aquesta és la gran diferència en-
tre Convergència i la resta dels humans. Doncs, resul-
ta que ahir se’ns diu que no té credibilitat, aquest tri-
bunal, i que són uns agitadors de catalanofòbia. Els 
respecte es perd en qüestió de minuts. 

Però, escolti’m, hi han membres d’aquest tribunal pro-
posats a instàncies del seu grup. Vostès han presen-
tat més de trenta recursos d’inconstitucionalitat davant 
aquest tribunal que es veu que no té credibilitat, da-
vant dels vuit que ha presentat el Govern. Fins i tot, 
senyor president, presenten vostès recursos i donen su-
port a recursos contra lleis, com la de la reforma elèc-
trica, que vostès mateixos han aprovat al Congrés dels 
Diputats. Això sí que és contradicció i això sí que és 
pèrdua de credibilitat.

Però, escolti’m, senyor president, la declaració del Tri-
bunal Constitucional d’ahir té conseqüències molt im-
portants. La primera, que Catalunya no és un subjecte 
sobirà i polític de dret, que hi han conseqüències ju-
rídiques, i les diu la pàgina 27: les conseqüències jurí-
diques de la declaració de sobirania són que en el pro-
cés es poden tenir després conseqüències superiors a 
l’àmbit de la seva competència.

Vostès tenen legitimitat per tenir aspiracions políti-
ques, com les ha tingut Esquerra Republicana, les as-
piracions polítiques dins el marc de la llei. Per això 
li demano, senyor president: si és tan important, per 
què vostè no té la valentia de defensar-ho en el Con-
grés dels Diputats el dia 8 (remor de veus) i reclamar 
aquestes competències constitucionals?

Senyor president, jo avui sí que faré i recuperaré l’es-
perit de la Transició. Senyor president, crec... (Re
mor de veus i rialles.) Que és de vostès, l’esperit de la 
Constitució, que tant la qüestionen, o és de tots –o és 
de tots? Senyor president, l’esperit de la reconcilia-
ció..., i li demano...

La vicepresidenta primera

Senyors diputats...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...que construeixi i que dialogui en el marc del políti-
cament correcte i democràtic i que aturi aquest pro-
cés, que el Tribunal Constitucional li ha dit que no té 
cabuda i que no es pot dur a terme... 

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...perquè suposaria la ruptura.... (La vicepresidenta pri
mera retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-
Camacho, li vull recordar que aquest Parlament, de 
manera majoritària, ha decidit recusar tres membres 
d’aquest Tribunal Constitucional. Sap per què? Entre 
altres coses, perquè alguns d’aquests membres han 
fet declaracions absolutament ofensives contra deter-
minats processos polítics impulsats per la majoria del 
poble català. N’hi esmentaré un.

Article..., no declaracions, article publicat a l’ABC l’any 
2006 –Pedro González Trevijano, actual membre del 
Tribunal Constitucional–: «L’elixir “nazionalista”», 
amb zeta, és a dir, dels nazis. Vostè creu que una per-
sona que escriu això en un article està capacitat per 
jutjar el que fa Catalunya des d’un punt de vista de la 
seva iniciativa política?

Per tant, senyora Sánchez-Camacho, aquest Parlament 
té tot el dret del món a recusar aquests membres del 
Tribunal Constitucional, que efectivament, en el seu 
moment almenys, es van comportar d’aquesta manera 
que li acabo de llegir. 

Segona cosa. Jo no aniré el dia 8 d’abril a Madrid, per-
què he pres la decisió de no anar-hi (remor de veus), i 
tinc tot el dret del món de no anar-hi... 

La vicepresidenta primera

Els demano silenci... President, un moment, si us 
plau. Els demano silenci en totes les intervencions del 
president de la Generalitat, com demanaré silenci en 
les intervencions dels diputats i presidents de grup par-
lamentari.

Pot continuar, president.

El president de la Generalitat

Tinc tot el dret d’anar-hi o de no anar-hi; és una de-
cisió política i és una decisió institucional. Vostès la 
poden criticar, critiquin el que vulguin; jo aquesta de-
cisió l’he presa, i és aquesta.

Per cert, senyora Sánchez-Camacho, des del punt de 
vista d’assistir als parlaments, vostè és la menys auto-
ritzada... Perquè li recordo una vegada més que encara 
estan pendents que vostè vagi a la comissió per infor-
mar del tema de Método 3, que vostè refusa anar-hi, 
malgrat la seva condició de diputada en el Parlament 
de Catalunya. Quan parli d’assistència als parlaments, 
revisi el seu propi currículum.

(Remor de veus i aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat, a respondre 
oralment en el Ple, sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
sentència del Tribunal Constitucional amb 
relació a la Resolució 5/X, per la qual 
s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya, i 
les accions previstes per a una solució 
acordada (tram. 317-00153/10)

Formula la pregunta el diputat Pere Navarro, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Pere Navarro i Morera

Gràcies, presidenta. Senyor president, li torno a pre-
guntar quina opinió li mereix la sentència unànime del 
Tribunal Constitucional, coneguda ahir, sobre la De-
claració de sobirania del Parlament de Catalunya. Però 
el que és més important: una vegada llegida i apuntat el 
camí que cal seguir per arribar a una consulta legal i 
acordada, quines passes pensa donar, president?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, l’opinió 
que em mereix jo ja l’he expressada; la puc tornar a 
repetir. Seria bo saber quina opinió li mereix a vostè 
també, aquesta sentència del Tribunal Constitucional; 
espero que ara ens la comentarà.

I, després, els passos a seguir són els que també he co-
mentat. Crec que ara el primer pas és: 8 d’abril, Ma-
drid, Congrés dels Diputats, petició del Parlament de 
Catalunya de transferència de la competència per or-
ganitzar un referèndum, i a veure quines majories hi 
ha i a veure què vota cadascú. Estarem molt atents, 
aquell dia, a veure què vota cada diputada i cada dipu-
tat. Perquè, segons com es voti el dia 8 d’abril, d’acord 
amb l’Estat, que és el que vostès reclamen, podrem or-
ganitzar el referèndum el dia 9 de novembre.

Miri si és senzill. O difícil. Però depèn de la posició de 
cadascú. Ja li ho dic, la mirarem amb lupa, perquè, 
de cara al que hagi de passar a partir d’ara, la posició de 
cadascú és especialment important.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Pere Navarro.

Pere Navarro i Morera

Gràcies, presidenta. President, hi ha altres camins, i ara 
els hi explicaré. Senyor president, el que ha passat jo ja 
li ho vaig dir; no una vegada ni dues: li ho vaig dir, li 

ho dic cada dia, cada setmana, cada mes. I li vaig dir 
que aquella declaració no resoldria res, excepte que 
perquè algun grup tingués un grapadet més de vots. Li 
vaig dir que per aconseguir una consulta legal i acor-
dada calia i cal reformar la Constitució, i li ho dic avui 
i aquí. Que tot això vostè ja ho sap, però ho amaga, 
president, ho amaga als catalans. Vostè sap que sense 
acord no hi ha consulta, però ho amaga, no ho vol re-
conèixer, perquè vostè, president, està atrapat.

I el PSC està disposat a ajudar-lo. Canviï de rumb, uti-
litzi la porta que li ha deixat oberta el Tribunal Consti-
tucional, pugi a l’autobús del PSC i reformem junts la 
Constitució. (Rialles i remor de veus.) Què passa? Es 
posen nerviosos, perquè...

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats... Un moment, se-
nyor Navarro...

Pere Navarro i Morera

...no accepten altres camins? Reformem junts la Cons-
titució, senyor president. Si es vol la consulta, no hi ha 
un altre camí. I estic segur que vostè acabarà pujant a 
l’autobús, més d’hora que tard; per tant, no perdi ni un 
sol dia.

El Tribunal Constitucional li ha dit «consulta legal i 
acordada». Li sona? Li sona molt, perquè jo li ho dic 
des de fa molt temps, des de fa mesos. Alguns reien; 
ara callen. I alguns criden per tapar la necessària auto-
crítica. Aquesta sentència provocarà grans proclames, 
grans proclames patriòtiques de l’un i de l’altre costat, 
que, ja li ho avanço, no resoldran absolutament res.

El que avui necessiten Catalunya i Espanya és te-
nir més Tarradellas i més Suárez, més intel·ligència i 
menys testosterona. Ja n’hi ha prou. Si volem canviar 
la relació entre Catalunya i Espanya, l’únic camí pos-
sible és un canvi de la Constitució, un camí que ja fa 
temps que ha marcat el PSC. I l’estem esperant, senyor 
president.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, en algunes 
coses no li trauré la raó. Vostè diu: «Ha de ser acordada, 
aquesta consulta.» És el que nosaltres volem, li ho torno 
a dir per enèsima vegada, ho volem acordat –ho volem 
acordat. Però vostè també entendrà una cosa: oi que és 
impossible que quan un ho vol acordat i l’altre no en 
vol ni sentir parlar, es pugui arribar a acordar? Vostè 
ens posa exactament en el mateix pla i en el mateix ni-
vell a aquells que volem acordar-ho i als que no volen 
acordar re. Perquè l’única cosa que vol acordar el Go-
vern espanyol és que no es faci re, senyor Navarro; és 
l’única cosa que volen acordar. Vostès hi estan d’acord, 
que no es faci absolutament re? Jo entenc que no, per-
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què vostès també fan alguna proposta –vostès també 
fan alguna proposta. Per tant, escolti’m, és impossible 
acordar alguna cosa amb algú que no vol acordar abso-
lutament re. Perquè té dret a no voler-ho, a més a més. 
Una altra cosa és si té intel·ligència de no voler-ho; però 
dret en té, i ja està. Doncs, escolti’m, estem en aquest 
punt, no? Per tant, jo no li trec la raó en això, no?

I després, sobre algunes comparacions que vostè  feia, 
és molt significatiu que quan parla de Suárez i de Tar-
radellas no hagi esmentat cap socialista. (Remor de 
veus.) Sí, és clar, bastant significatiu per dir el que fa 
falta ara, no?

I quan parlem de l’autobús, doncs, deixem-nos de 
comparacions, senyor Navarro, perquè l’autobús en 
aquest moment és l’autobús de la majoria. Vostès tam-
bé hi poden pujar, si volen.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat, a respondre 
oralment en el Ple, sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la voluntat 
del Govern i les mesures concretes de 
coordinació entre administracions per a la 
lluita contra la pobresa (tram. 317-00150/10)

Formula la pregunta el diputat Oriol Junqueras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Oriol Junqueras i Vies

Bon dia, presidenta. Avui molts ciutadans de Catalu-
nya dediquen els seus pensaments i les seves oracions 
als quatre nens morts al Vendrell. A nosaltres, repre-
sentants institucionals de tots els ciutadans, ens cor-
respon destinar-los el nostre condol, i també el nostre 
compromís i els nostres esforços, la informació neces-
sària i les mesures perquè aquest tipus de situacions 
no es produeixin.

Senyor president, tal com va posar de manifest el dar-
rer Ple extraordinari, a Catalunya hi ha molta gent que 
pateix, i molta gent que pateix molt. També és veritat, 
perquè la realitat és complexa i permet sostenir mol-
tes evidències simultàniament, que, tal com ha afirmat 
el col·legi oficial i el consell general del treball soci-
al, aquell mateix Ple extraordinari també va posar de 
manifest que hi ha noves mesures que constitueixen 
una oportunitat en la lluita contra la pobresa en àm-
bits com la PIRMI –la més alta de la història–, be-
ques menjador, polítiques d’habitatge, i també la lluita 
contra la pobresa energètica. Òbviament, estem molt 
lluny del que seria ideal, però també és igualment ob-
vi que molts dels que ara més critiquen són els matei-
xos que quan han tingut l’oportunitat de governar, o 
la tenen ara, han fet molt menys o fan molt menys del 
que ara aquí exigeixen. 

En tot cas, també és evident que les majories institucio-
nals són fruit dels vots dels ciutadans, i els ciutadans 

esperen la millor coordinació entre les administracions 
que lluiten contra la pobresa. I en aquest sentit cal po-
sar en relleu la feina ingent que fan molts dels nostres 
municipis i que inclouen en una de les seves deriva-
des la decisió de l’Àrea Metropolitana sobre el consum 
d’aigua d’ahir mateix.

Quina serà la voluntat del seu Govern i quines mesu-
res concretes desenvoluparà en aquesta coordinació 
entre administracions en la lluita contra la pobresa?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Sí, gràcies, senyora presidenta. Efectivament, vam tenir 
tot el Ple monogràfic sobre el tema de la lluita contra la 
pobresa, es van acordar algunes coses –no moltes, però 
algunes se’n van acordar, algunes de significatives–, i 
entenc que, des del punt de vista del que ha de ser no 
només el seguiment, sinó l’evolució, el desenvolupa-
ment de totes les polítiques per lluitar contra la pobre-
sa i per aconseguir treure de la pobresa determinada 
gent, doncs, que en aquest moment desgraciadament 
o hi és o és en risc de caure-hi, la millor manera per 
evolucionar i per desenvolupar tot aquest procés és el 
Pacte contra la pobresa. En tenim un per a la infàn-
cia, ara necessitem aquest, i espero que tots plegats en 
aquesta ocasió tindrem l’alçada de mires suficient per 
no deixar de banda un pacte que és absolutament ne-
cessari.

Estic convençut que amb vostès hi podrem comptar, i 
espero que també podrem comptar amb altres grups 
parlamentaris que s’hi afegeixin, a més a més, òbvia-
ment, de moltes altres entitats i, no cal dir-ho, també 
del món local.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Oriol Jun-
queras.

Oriol Junqueras i Vies

Els ciutadans de Catalunya també esperen que ens 
dotem de les millors eines per defensar els seus drets 
i per cobrir les seves necessitats. Avui sabem que el 
Govern espanyol destinarà milers de milions al rescat 
de les autopistes radials, en defensa dels interessos i 
els privilegis de molt pocs, i en contra de les neces-
sitats de la immensa majoria. I els ciutadans de Cata-
lunya volen saber, necessiten saber que, diguin el que 
diguin els òrgans de l’Estat nomenats a dit pels diri-
gents d’un parell de partits polítics espanyols, doncs, 
aquest Parlament, les nostres institucions, la Generali-
tat de Catalunya, no ens resignarem, no ens rendirem 
en la defensa dels drets i de les necessitats dels nostres 
ciutadans i que farem tot el possible per posar el futur 
del nostre país en mans de la nostra gent.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Sí, gràcies, senyora presidenta. Efectivament, vostè 
feia esment d’una cosa que és rellevant: ara han sortit 
o sortiran entre 2 i 3.000 milions d’euros de l’Estat per 
rescatar el tema de les autopistes, que vol dir allò que 
van finançar els bancs i determinades constructores; 
per a això sortiran diners, entre 2 i 3.000 milions d’eu-
ros. Per pagar els deutes amb Catalunya de les infra-
estructures, que són equivalents, no hi ha ni un euro; i 
això sí que permetria lluitar eficaçment contra el tema 
de la pobresa.

També comentar-li, senyor Junqueras, que el pro-
cés continua, el procés polític de Catalunya continua. 
Aquesta sentència del Tribunal Constitucional estava, 
poc o molt, prevista, encara que jo crec que és abso-
lutament innecessària, i bastant descomptada. I ho he 
dit abans i ho repeteixo ara: a cada escull que es vagi 
trobant en aquest camí, trobarem la solució per esqui-
var-lo, i per sobrepassar-lo, i per actuar d’acord amb 
allò que sempre he dit: democràticament, pacífica-
ment i d’acord amb els marcs de legalitat vigents, que 
són molts i molt amplis.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre els 
darrers pronunciaments de diferents 
institucions de l’Estat amb relació a la 
sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya (tram. 317-00152/10)

Formula la pregunta el diputat Jordi Turull, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, presidenta. Primer, també, com a 
grup parlamentari, sumar-nos al condol i l’afecte per 
a tots els familiars i amics dels quatre nois que han 
mort, els quatre nanos que han mort avui al Vendrell.

Ahir el Tribunal Constitucional va escapçar, va anul-
lar parcialment la declaració de sobirania que va apro-
var aquest Parlament per amplíssima majoria. Ens diu 
el que segons ell no som, no ens aclareix el que som, 
però el més interessant és que diu que el dret a decidir 
pot cabre a la Constitució.

En primer lloc, com a grup parlamentari, el que volem 
fer és ratificar, fil per randa, lletra a lletra, la voluntat 
expressada a la declaració de sobirania. Els ciutadans 
de Catalunya han de saber que ens mantindrem lleials 
i fidels al que va ser el seu mandat, al que ens vam 

comprometre i de la manera que ens hi vam compro-
metre. 

L’anul·lació parcial de la declaració de sobirania és 
inaudita. Ara resulta que aquest Parlament podrà fer 
declaracions polítiques sobre qualsevol qüestió i cau-
sa que es debati o succeeixi arreu del planeta, excepte 
aquelles qüestions que afecten les il·lusions i les ambi-
cions del poble de Catalunya. Ara resulta que tindran 
més capacitat de pronunciament polític els ciutadans 
que els seus representants, quan hauria de ser exacta-
ment la mateixa.

Però, a més a més, president, veiem amb certa perple-
xitat cada vegada més com estem assistint a una mena 
d’olla barrejada de les institucions de l’Estat. Tenim 
un govern que diu i sentencia sobre allò que és cons-
titucional i allò que no és constitucional; un tribunal 
constitucional que opina sobre allò que podem dir i 
allò que no podem dir, més que allò que podem fer i no 
podem fer; una fiscalia que avui opina i demà desopi-
na sobre el procés sobre el mateix tema, i, com vos-
tè s’hi ha referit, membres del Tribunal Constitucional 
que escriuen i opinen, doncs, sense cap mena de dissi-
mulació, la seva animadversió sobre el procés que viu 
Catalunya. Sols ens faltava –sols ens faltava– sentir 
aquest darrer cap de setmana el portaveu del principal 
grup parlamentari al Congrés dels Diputats dient que 
violència i urnes és el mateix.

Nosaltres, president, no ens apartarem del camí mar-
cat, no ens deixarem arrossegar, ni canviarem les nos-
tres posicions, ni caurem en provocacions, per grossa 
que la diguin; serenitat, rigor, transversalitat, legali-
tat, voluntat d’acord, perquè el 9 de novembre puguem 
exercir la democràcia.

És per tot això, president, que li preguntem quina va-
loració en fa dels darrers pronunciaments, en aques-
ta mena de papers barrejats, del Govern, del Tribunal 
Constitucional, de la fiscalia, etcètera.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. La meva opinió l’he ex-
pressada abans, la reitero un cop més; hi afegeixo un 
altre concepte, potser. Catalunya està plantejant un 
repte democràtic. Catalunya està plantejant un repte 
democràtic amb majúscules. I, davant d’un repte de-
mocràtic i polític amb majúscules, s’ha de contestar 
des de la via de la política, no des de la via de les sen-
tències del Tribunal Constitucional. Quan aquests dar-
rers dies s’ha invocat l’esperit de la Transició i la figu-
ra del president Suárez, jo mateix he manifestat això. 
El que es troba a faltar és que davant de reptes polítics 
immensos hi hagi respostes polítiques –polítiques– de 
primer nivell, que segurament comportaran un nivell 
de risc important per a tothom.

Però aquest no és un procés, aquest repte democràtic 
i polític que està plantejant Catalunya no és un procés 
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que s’hagi de contestar amb les vísceres o amb l’es-
tómac; s’hi ha de posar cervell, s’hi ha de posar intel-
ligència política. Del que més es sorprenen els manda-
taris estrangers quan parlem d’aquest tema, del tema 
del procés polític català, és que quan es parla de la 
posició de les institucions de l’Estat l’única cosa a què 
fan referència és al marc estrictament legal, i diuen: 
«Escoltin, però si a tot arreu del món quan es planteja 
un repte polític de grans dimensions es contesta des 
de la política, es respon des de la política, no des d’un 
marc legal estricte, tancat o mal interpretat.» Aquest 
és el tema.

I a això és el que en aquest moment no trobem respos-
ta en l’Estat. Abans el senyor Navarro m’interpel·lava 
en aquest sentit. Tant de bo poguéssim trobar aquesta 
resposta, li ho asseguro, tant de bo la poguéssim tro-
bar, però no la trobem. Piquem a la porta del diàleg, no 
hi ha ningú darrere de la porta, ningú l’obre. Piquem a 
la porta de la negociació, no hi ha ningú per negociar. 
Piquem a la porta del pacte, no hi ha ningú darrere.

I vostè, senyor Navarro, i permeti’m que ara faci una 
referència a aquella intervenció, adreçant-me també al 
senyor Turull i al grup de Convergència i Unió, per-
què crec que no li he pogut contestar aleshores també, 
vostè sap perfectament que estan plantejant una refor-
ma constitucional i quan toquen a la porta del Partit 
Popular no hi ha resposta. Doncs, miri, toquem tots a 
la porta. Però, a més a més de paciència, que en por-
tem molta acumulada, des de fa molts anys, eh?, a més 
a més de paciència, doncs, caminem. Caminem, se-
nyor Turull, que és el que estem fent: caminar. Ho tor-
no a repetir: a cada escull que trobem en el camí hi tro-
barem també una solució. Ara en tenim una: 8 d’abril, 
transferència de la competència perquè els catalans i 
les catalanes puguin votar el seu futur polític.

La vicepresidenta primera

Acabada la sessió de control, passem ara al punt se-
güent de l’ordre del dia, que és el debat i votació del 
Dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost sobre el Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits a les entitats de crèdit. 

Projecte de llei
de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (tram. 200-00001/10)

D’acord amb els articles 109.4 i 112.1 del Reglament, 
té la paraula per presentar els treballs de la comissió 
la diputada Montserrat Ribera, que en fou designada 
relatora.

(Pausa llarga.)

El vicepresident segon

Senyora diputada, quan vulgui.

Montserrat Ribera i Puig

Moltes gràcies, president. Consellera, senyores i se-
nyors diputats, membres del departament i públic que 

avui ens acompanya, en primer lloc, també el nostre 
condol i suport a la família i amics dels quatre infants 
del Vendrell.

Surto a aquesta tribuna com a relatora de l’impost so-
bre dipòsits d’entitats de crèdit, la qual cosa per mi és 
un plaer i és un orgull, pel grup que represento i tam-
bé per mi, perquè és la meva primera intervenció en 
aquest sentit en una llei del Parlament de Catalunya. 

En primer lloc, donar les gràcies a tots els diputats i 
diputades de tots els grups polítics que han intervingut 
en la confecció d’aquesta llei, que m’agradaria anome-
nar: el senyor Pere Aragonès, d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; la senyora Alícia Romero, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya; el senyor José Antonio 
Coto, del Partit Popular de Catalunya; el senyor Josep 
Vendrell, d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; el senyor Jordi Cañas, del par-
tit dels Ciutadans, i la senyora Isabel Vallet, del Grup 
Mixt, la CUP; una satisfacció perquè s’ha fet un bon 
treball, creiem, amb respecte, amb diàleg, i també per 
agrair totes les aportacions fetes per tots els grups. 

També donar les gràcies molt sincerament al lletrat, el 
senyor Pere Sol, que ens ha orientat i assessorat en tot 
aquest procés; al gestor, el senyor Àngel Zardoya, que 
ens ha fet la feina més fàcil i més ordenada, i també 
a la correctora lingüística de la llei, la senyora Mar-
ta Payà. A tots ells el nostre agraïment..., i sense els 
quals la feina dels diputats esdevindria complexa, difí-
cil i complicada per poder-ho portar a terme.

Aquest projecte de llei va començar amb l’aprovació 
el 18 de desembre d’un decret llei per part del Govern 
de la Generalitat, el Decret llei 5/2012, i la seva trami-
tació posterior com a projecte de llei en el Parlament 
de Catalunya. 

Després del debat a la totalitat es van presentar a 
aquest projecte de llei vint-i-nou esmenes per part dels 
grups d’Esquerra Republicana, del PSC, del PP, d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i també per Convergència i Unió, de les quals 
han quedat vives per a aquest debat d’avui unes vuit 
esmenes.

I per tal d’elaborar l’informe per a la ponència de la 
llei i contrastar diferents opinions i punts de vista di-
ferents durant el mes de maig i el mes de juny de 2013 
es van tenir més de deu compareixences, formades per 
experts tributaris, sindicats del sector, assessors fiscals, 
professors universitaris, un ponent de la llei andalusa 
i també el d’associacions d’usuaris i plataformes. 

A tots els compareixents des d’aquí, avui, el nostre 
més sincer agraïment per totes les aportacions fetes, 
algunes d’elles amb posicions totalment oposades, pe-
rò que ens han permès tenir una visió i fer una valora-
ció més clara de la llei que avui presentem. 

Després es va fer la ponència, en una sola reunió, que 
va permetre acostar posicions, acceptar i introduir es-
menes de la majoria dels grups parlamentaris. I aquí 
voldria fer ressaltar el bon to i la bona predisposi-
ció de la majoria dels grups d’aquesta cambra per tal 
d’elaborar l’informe que va ser sotmès a la Comissió 
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d’Economia, Finances i Pressupost, i que va ser apro-
vat per àmplia majoria. 

Aquesta no és una llei llarga; consta d’un preàmbul, 
tretze articles, dues disposicions addicionals i una fi-
nal. I tot estava a punt per aprovar la llei el desem-
bre de l’any 2013, si no fos perquè el Partit Popular de 
Catalunya va presentar o va demanar un dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries –pensem que per tal 
d’alentir la llei–, cosa que ha fet que s’hagi demorat 
gairebé uns tres mesos la seva presentació en aquest 
Ple per fer l’aprovació definitiva.

I l’objectiu bàsic d’aquesta llei és que, d’acord amb 
l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té la capacitat per 
determinar el volum i la composició dels seus ingres-
sos en l’àmbit de les seves competències financeres i 
per tant d’establir tributs propis.

I aquest és un tribut propi que grava les entitats de crè-
dit sobre el volum de dipòsits que tenen en la seva car-
tera de clients i que aportarà a la Generalitat de Catalu-
nya uns recursos de tributació que permetran millorar 
la situació d’ofec econòmic que pateix el nostre Go-
vern i que va, evidentment, en detriment del benestar 
de tots els catalans i les catalanes, i que sens dubte 
permetrà poder restituir alguns drets dels treballadors 
públics que han quedat minvats per la forta crisi eco-
nòmica que patim, i, per tant, tots hi guanyarem.

Per aquest motiu, igual que en la votació de la comis-
sió de l’informe de la ponència, el meu desig i el desig 
del meu grup, al qual represento, Convergència i Unió, 
és que aquesta llei es pugui aprovar per àmplia majo-
ria en aquesta cambra.

I a partir d’ara començarem, doncs, aquest debat de 
tots els grups parlamentaris en el qual, en la meva 
part, tindré una segona intervenció.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per a la defensa de les esmenes reservades; 
posteriorment, intervindran els altres grups per posi-
cionar-se sobre el text del dictamen.

En primer lloc, té la paraula, per defensar les esme-
nes reservades del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el di-
putat Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies. Molt bon dia. Una primera qüestió, no? 
Com vostès saben perfectament, el Grup d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida és partidari de l’impost de di-
pòsits bancaris; vam votar a favor de la convalidació 
del decret llei, i, si no vaig errat, aquesta deu ser la se-
tena vegada que en una forma o altra debatem aquesta 
llei d’impostos bancaris, no?, de dipòsits bancaris; una 
altra va ser, com deia, la convalidació del decret, i és 
veritat que una altra també va ser el recurs, la presen-
tació del recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de 
l’Estat que va aprovar l’Estat, no? 

Per tant, la nostra posició és sobradament coneguda. 
Nosaltres vam plantejar la creació d’aquest impost en 
les esmenes a les lleis de mesures de 2011 i 2012, i 
com a proposició de llei la legislatura anterior. Avui, 
finalment, sembla que aquesta llei de dipòsits banca-
ris, d’impost de dipòsits bancaris, s’aprovarà.

Però també els vull dir que no podem expressar satis-
facció. El titular d’avui hauria pogut ser «El Parlament 
aprova finalment la llei sobre els dipòsits en entitats 
de crèdit». Però també hi ha un altre titular possible: 
«Es constata que el Govern va renunciar a ingressar 
1.000 milions d’euros», 500 milions corresponents a 
l’exercici de 2011 i 500 milions corresponents a l’exer-
cici de 2012, que és el que hauria passat si s’haguessin 
aprovat en les diferents ocasions en què el nostre grup 
–també el Grup d’Esquerra Republicana– va presen-
tar aquesta llei en la legislatura anterior. I ja veurem 
en quines condicions es podrà aplicar l’impost, ja que 
l’Estat també en va aprovar un, amb una llei, un im-
post bancari a tipus zero, per a impedir que Catalunya 
i les altres comunitats autònomes en poguessin aplicar 
un de propi, en un acte d’absoluta deslleialtat institu-
cional, que hem reiterat aquí, en seu parlamentària, un 
munt de vegades, no?

Malauradament és molt possible, a més a més, que la 
batalla judicial continue, ja veurem si impulsada per les 
mateixes entitats financeres. A Andalusia això ha pas-
sat: la Confederació d’Entitats d’Estalvis i l’Associació 
Espanyola de la Banca hi han recorregut, i la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a la 
Junta d’Andalusia, que aquest era un impost perfecta-
ment legítim. Per tant, segurament ens espera la con-
tinuació de la batalla judicial amb el Govern de l’Estat 
per defensar aquesta llei, aquest impost, i també pro-
bablement amb algunes de les entitats bancàries. En 
qualsevol cas, el nostre posicionament és molt clar a 
favor d’aquesta llei d’impost de dipòsits bancaris.

El ministre Montoro ja ha amenaçat amb una nova re-
gulació estatal en el marc de la contrareforma fiscal 
que el PP pretén impulsar enguany, una contrarefor-
ma que passi per cedir l’impost a les comunitats autò-
nomes, per a un tipus molt reduït –és una de les opci-
ons–, o crear un tipus reduït per a l’impost estatal que 
ara és a tipus zero, amb això que ara ens diuen tan 
sovint: per salvar la unitat de mercat, eh? Hem passat 
de la unidad de España de destino en lo universal a la 
unitat de mercat, que ara és el nou mantra, és la nova 
excusa recentralitzadora. La comissió Lagares va per 
aquí: vol eliminar la capacitat normativa de les comu-
nitats autònomes, vol recentralitzar les competènci-
es fiscals i vol eliminar la capacitat redistributiva que 
hauria de tenir tot sistema fiscal; es carreguem total-
ment el principi d’igualtat social, no?

S’ha parlat, doncs, d’un tipus reduït del 0,02 per cent, 
que suposaria només 300 milions d’euros de recapta-
ció per a tot l’Estat, que anul·laria el potencial recap-
tatori de l’impost, el deixaria en un impost simbòlic, 
pràcticament només per compensar les comunitats au-
tònomes que ja el tenien, eh? Aquesta és una de les co-
ses que hem pogut llegir que es planteja o que es pot 
plantejar el Govern de l’Estat.
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Es evident que si l’haguéssim aprovat en el seu mo-
ment ens hauríem estalviat molts maldecaps i hauríem 
disposat de més recursos per reduir l’efecte de la reta-
llada pressupostària.

Mirin, vostès, amb la política fiscal, el Govern de la 
Generalitat arriba tard i malament, perquè en el seu 
moment van preferir reduir la despesa a augmentar els 
ingressos; van optar per distribuir els costos de la crisi 
però cap avall, cap als treballadors públics i la majoria 
que té una major dependència dels serveis públics, de 
l’educació, de la cultura, de la sanitat o dels serveis so-
cials. Plana l’ombra de la sospita que el Govern no ha 
tingut massa interès a aprovar aquest nou impost, i no 
sé si ja els anava bé que ho regulés el Govern de l’Es-
tat per haver d’impulsar aquest impost. La intervenció 
del Grup de Convergència i Unió la passada legislatu-
ra va ser molt contundent; una posició errònia teòrica-
ment, políticament i socialment, segons va expressar 
el seu portaveu, fins a l’extrem de ridiculitzar la pro-
posta d’aquest impost.

Segona qüestió. Aquesta llei va tan lluny com nosal-
tres voldríem? Doncs, no –i aprofito per explicar les 
esmenes. Nosaltres creiem que és necessari anar tan 
enllà com sigui possible i aprofitar tot el marge que 
tenim. I és cert que s’hi han incorporat algunes esme-
nes, però hauríem volgut, volem que es vagi més en-
llà en el fet que, per exemple, les entitats de crèdit de 
naturalesa cooperativa quedin excloses de l’impost. 
És cert que algunes d’aquestes entitats de crèdit ja en 
quedaran excloses, o bé perquè no tenen dipòsits com 
a tals, definits jurídicament com a tals, o perquè no ac-
tuen en establiments físics a Catalunya; però d’altres 
sí, d’altres que tenen aquesta característica d’entitats 
cooperatives, sí. I creiem que cal emprar tots els me-
canismes per a afavorir, en aquest cas amb una dis-
criminació positiva, aquelles entitats de caràcter co-
operatiu que actuen sota els principis de les finances 
ètiques i que han resistit molt millor la crisi que el sis-
tema financer convencional. Es tracta, en el conjunt de 
l’Estat espanyol, de poc més del 6 per cent del volum 
total de les entitats de crèdit.

Estarem atents també als projectes de caràcter  social, 
ambiental i de promoció econòmica que es  consignin 
als pressupostos de la Generalitat, que comptaran amb 
finançament de les entitats de crèdit i que podran ser 
objecte de deducció; en aquest sentit, jo crec que ens 
serveixen l’experiència extremenya i l’experiència 
andalusa. I és positiu que s’hi hagin incorporat –era 
una de les nostres propostes– els projectes de caràc-
ter ambiental. I segurament potser hauria estat millor 
 acotar una definició de què entenem per «promoció 
econòmica»; nosaltres entenem que han de ser projec-
tes que clarament estiguin relacionats amb la creació 
de llocs de treball. Perquè, més enllà –i em remeto a 
l’experièn cia andalusa– de l’objecte recaptatori, les ex-
cepcions que es preveuen en el projecte de llei són im-
portants per a tenir un element de pressió i de negocia-
ció també amb les entitats financeres per a orientar els 
recursos cap a projectes determinats que siguin d’in-
terès públic, social o ambiental. Això ens ho explica-
va el representant del Parlament andalús que va com-
parèixer, no?, en la Comissió d’Economia, que en el 

seu cas ha servit per a promoure projectes econòmics 
de reactivació, per exemple, per a les comarques més 
desafavorides.

També hauríem volgut anar més enllà en la base im-
posable de l’impost; la nostra esmena va en el mateix 
sentit que l’emena que ha fet el Grup Socialista.

I també hauríem volgut, volem que es vagi més enllà 
en l’aplicació d’uns tipus una mica més elevats, que 
suposarien una major capacitat recaptatòria per part 
de l’impost. En els moments en què estem, creiem que 
cal aprofitar al màxim, que cal anar tan enllà com si-
gui possible en la capacitat també recaptatòria.

Però, més enllà de les esmenes que hem presentat amb 
la voluntat també de millorar el text, voldria també 
respondre a algunes preguntes que cal fer-se, algunes 
qüestions que giren la voltant del debat sobre aquest 
impost de dipòsits bancaris i que segurament no són 
noves aquí al Parlament, no?

Era i és, aquest, un impost necessari? Mirin, per nos-
altres parlar de fiscalitat és parlar de política social, 
parlar de fiscalitat és parlar de la capacitat de les ad-
ministracions per a reactivar l’economia. I, evident-
ment, hi ha una correlació entre el sistema fiscal equi-
tatiu i eficient i la capacitat de realitzar polítiques 
socials. I el problema és que tenim un sistema fiscal en 
el conjunt de l’Estat poc eficient, que té, és cert, uns ti-
pus molt elevats, però poca capacitat recaptatòria, per 
diferents raons: pel gran nombre d’excepcions i boni-
ficacions, pel frau fiscal, per l’economia submergida, 
per la manca d’eficàcia tributària... Tenim en realitat 
un tipus efectiu, per contra del que es sol dir, del 30 
per cent, molt per sota del tipus efectiu real de la mit-
jana europea, que està en el 46 per cent. És a dir, en 
realitat no tenim la pressió fiscal que normalment es 
repeteix, que es diu que tenim una excessiva pressió 
fiscal. Bé, si ho comparem amb els tipus efectius reals, 
això no és així.

Però, miri, en uns moments en què la vida de la gent, 
de la majoria, s’està devaluant a marxes forçades, en 
què les polítiques que haurien de garantir una  certa 
equitat i que són la xarxa de seguretat per a molta gent, 
que no caigui en la pobresa o l’exclusió en la sanitat, 
l’educació pública, els serveis socials, les prestacions 
socials, en uns moments en què a Catalunya hi ha 2,2 
milions de persones que viuen sota el llindar de la po-
bresa, no utilitzar tot el marge de la capacitat norma-
tiva de la capacitat fiscal de la Generalitat és irres-
ponsable i, jo hi afegiria, fins i tot, immoral. En uns 
moments de necessitat extrema de la Generalitat i de 
dependència de l’Estat per sobreviure econòmicament, 
hem d’utilitzar tota la capacitat normativa que tenim 
al nostre abast, tots els mecanismes fiscals que tenim.

Tercera qüestió. No estem fent res d’original: Extre-
madura, Andalusia, Canàries, Astúries, tenen aquest 
impost, per no parlar d’altres països com Bèlgica, Ho-
landa, el Regne Unit, Alemanya, França, Suècia, entre 
d’altres. Però mirin quina ha estat la sorpresa, que fins 
i tot el Govern valencià ha impulsat aquest impost. El 
PP es va negar l’any passat..., es va negar a aprovar-lo, 
amb l’argument que distorsionaria –el Govern valen-
cià– el mercat bancari entre comunitats autònomes i 
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repercutiria en un increment de les comissions dels 
usuaris. Doncs bé, el Govern valencià també l’ha im-
pulsat, aquest impost, amb l’objectiu de recaptar 250 
milions d’euros. El partit del Govern que va aprovar 
un impost estatal a corre-cuita, a través d’una esmena 
al Senat, amb nocturnitat, aprovada nou dies abans de 
la llei catalana a tipus zero, no amb l’objectiu de re-
captar res, sinó per impedir que ho facen les comuni-
tats autònomes, el partit que a Catalunya amb aquest 
impost i en altres temes ni fa ni deixa fer, resulta que 
a València impulsa també un impost de dipòsits ban-
caris. A veure si el Govern de l’Estat també presenta 
un recurs d’inconstitucionalitat contra aquest impost 
del País Valencià, i esperem que el Grup del Partit Po-
pular, el senyor Coto, els faci arribar la seva repulsa, 
als seus companys valencians, per haver-se plantejat 
aquest impost, en coherència amb tot el que hem sen-
tit dir sempre aquí sobre aquesta qüestió per part del 
Partit Popular, no? Jo crec que d’això se’n diu «cinis-
me», no?

Quarta qüestió. Ha de recaure sobre la banca un ma-
jor esforç fiscal? I està la banca en condicions de pa-
gar aquest impost? És evident que les entitats finance-
res ens han portat a la crisi i les entitats financeres han 
de contribuir més que ningú a fer front a la crisi. I hi 
han de contribuir i hi haurien de contribuir encara més 
perquè el sistema financer, que va guanyar 169.000 mi-
lions d’euros amb la bombolla immobiliària, ha rebut 
60.000 milions d’euros en ajuts de capital, 117.000 mi-
lions en avals i 313.000 milions ens préstecs tous del 
Banc Central Europeu. De moment, 37.000  milions 
d’euros aproximadament ja es donen per perduts, més 
de tres punts del PIB del conjunt de l’Estat. I tot ai-
xò sense cap tipus de condicionament ni de retorn en 
forma de millora del crèdit, de dacions en pagament o 
de solució real per als preferentistes. I el Banc Central 
Europeu ha proporcionat aquesta barra lliure a les en-
titats financeres a un tipus entre el 0,25 i l’1 per cent, 
que han destinat no a fomentar el crèdit, sinó a la com-
pra de deute sobirà, amb una rendibilitat del 4 per cent, 
i han obtingut uns beneficis de 12.000  milions d’eu-
ros entre 2012 i 2013. Es calculen en més de 14.000 
 milions d’euros les pèrdues dels petits estalviadors 
per les preferents i similars. Hi han de contribuir amb 
aquest impost i amb altres mecanismes, perquè les en-
titats financeres estan tornant a obtenir beneficis: 6.702 
milions d’euros el 2013, un 98 per cent més que l’any 
anterior. I hi poden contribuir sobradament, perquè el 
Banc d’Espanya va limitar el rendiment dels dipòsits 
a l’1,75 per cent a un any i al 2,25 per cent a dos anys. 
I és indignant que es digui que no poden pagar, perquè 
això dificultaria la recuperació del benefici i el crèdit, 
pagar aquest impost –ho deia el Govern del PP davant 
del Tribunal Constitucional. Els bancs –perquè cai-
xes ja no en queden– han de tornar els diners rebuts 
i hi han de contribuir fiscalment més que ningú, així 
també com les grans empreses, que són les que tenen 
més mecanismes en aquests moments per no pagar, en 
aquesta mena de sistema fiscal gruyère que tenim.

Mirin, el rebuig del PP a la llei de dipòsits bancaris, 
el rebuig també del Govern de l’Estat, no és per a pro-
tegir els clients i no és només per a protegir el mercat 
únic: és per a protegir els interessos del sistema finan-

cer. De què? De pagar un tipus a una quota del 0,3 o 
al 0,5 per cent? No poden fer aquest esforç? Nosaltres 
pensem que sí i que encara el podrien fer molt més... 
La mateixa Comissió Europea ho ha suggerit. Hauria 
de fer, el Govern de l’Estat, com França, i aprovar un 
impost, per exemple, sobre la compra d’accions d’em-
preses amb un alt volum de capitalització bancària, 
per exemple. Fins i tot la interlocutòria del Tribunal 
Constitucional els diu, al Govern de l’Estat: «No es 
poden posar els interessos privats de les entitats finan-
ceres per sobre dels interessos generals»; això ho diu 
la mateixa interlocutòria del Tribunal Constitucional, 
que aixeca la suspensió sobre el reial decret de la Ge-
neralitat.

Tindrà efectes perniciosos, aquest impost? Ho hem 
debatut moltes vegades, nosaltres pensem que no. 
L’experiència andalusa ens posa de manifest que no hi 
ha deslocalització d’aquest impost i que és evident que 
les entitats financeres tenen molts mecanismes per a 
traslladar la càrrega d’aquest impost als clients, i hau-
rà de ser responsabilitat de l’Agència Tributària –nos-
altres també pensem que hauria de ser responsabilitat 
de l’Agència Catalana de Consum, que hauria de jugar 
un paper en aquest sentit– evitar que es pugui pro-
duir un perjudici als clients de les entitats financeres.

Miri, nosaltres donarem suport, doncs, a aquest pro-
jecte de llei. Vetllarem perquè aquesta llei es complei-
xi; vetllarem perquè el Govern de la Generalitat doni 
la batalla judicial que continuarà amb el Govern de 
l’Estat; vetllarem i treballarem per una veritable refor-
ma fiscal a Catalunya i a l’Estat, per una fiscalitat més 
justa, social i ambiental, per impedir una contrarefor-
ma fiscal amb què ens amenaça el Govern de l’Estat, 
lesiva per a l’autogovern i lesiva per als drets socials.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació té la paraula, per a la defensa de les es-
menes reservades del Grup Parlamentari Socialista, la 
diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. 
Doncs sí, avui aprovem un projecte de llei, el de l’im-
post sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, que de-
mostra una vegada més que les retallades no són l’úni-
ca manera d’assolir l’objectiu de dèficit ni són l’única 
manera d’equilibrar les finances públiques.

El Govern de l’Estat i de la Generalitat, però, han basat 
la seva lluita contra el dèficit justament en la reducció 
de la despesa, justament a fer retallades indiscrimina-
des als serveis bàsics de l’estat del benestar, i ho han fet 
així amb l’educació, amb la salut –ja portem 1.600 mi-
lions d’euros retallats els darrers dos anys en l’àmbit 
de la salut–, i, per tant, aquesta ha estat i és la seva úni-
ca recepta per equilibrar les finances públiques. 

Però, lluny d’aconseguir-ho, haig de dir que el 40 per 
cent del deute acumulat de la Generalitat ve d’aquests 
dos darrers anys. Per tant, malgrat els esforços, doncs, 
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això no ho aconsegueixen. I, a més a més, no han tre-
ballat a fons, podríem dir, en l’assoliment de més in-
gressos per a la Generalitat. I, a més a més, ni ho han 
fet ni han aconseguit el que hauria de ser millorable, 
diguem-ne, que és la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. Al contrari: més atur, més pobresa i més 
desigualtats en aquests darrers temps.

Els socialistes sempre hem defensat en aquest sentit 
dues línies per equilibrar les finances públiques. Una, 
pel que fa a la despesa, la línia de despesa, que és fer 
una reforma profunda de l’Administració per millorar 
l’eficiència dels serveis. D’això tampoc n’hem vist res. 
I l’altra, la línia dels ingressos, fer realment una refor-
ma fiscal seriosa que ens aporti molts més ingressos. 
Això tampoc ho hem vist. Cap de les dues línies han 
estat apostes decidides d’aquest Govern.

I, a més a més, quan arriben les respostes, com seria el 
cas del que parlem avui, arriben tard, i així també ho 
ha dit el diputat que m’ha precedit en la paraula. Co-
munitats autònomes com Extremadura, per exemple, 
van plantejar aquest impost l’any 2001. Algunes altres, 
Andalusia o les Canàries, ho han fet una mica més 
tard, el 2010 o el 2011. Però, és clar, jo imagino que el 
Govern de la Generalitat, en anys anteriors al 2010 o 
el 2011, no podia presentar aquest impost que avui ens 
presenta perquè tenia el recolzament del Partit Popu-
lar, que sabem clarament que és contrari a aquest im-
post, com ho demostra en els darrers mesos interpo-
sant recursos d’inconstitucionalitat i aprovant impostos 
a nivell estatal amb un tipus de gravamen zero per tal 
que els bancs no hagin de pagar cap impost, pobrets, 
no fos cas que tinguin greus problemes en la seva situ-
ació financera. Per tant, el presenten avui, segurament, 
perquè tenen un pacte amb un altre partit polític, que 
és Esquerra Republicana, que els obliga a fer alguns 
gestos pel que fa a la millora dels ingressos de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Nosaltres, en tot cas, ens alegrem que arribi, final-
ment, com deia també el diputat Vendrell. Però, en tot 
cas, és veritat que arriba tard, que és una resposta que 
arriba tard. I, per tant, això a nosaltres ens sap greu.

Per què donem suport a aquest impost malgrat aquests 
aspectes que jo comentava abans? Home, doncs, com 
he dit, perquè és una manera d’aconseguir més ingres-
sos. I no ho diem els socialistes, eh? Ho diu el Tribu-
nal Constitucional a la sentència en què va manifestar 
el que diré exactament: argumentava que davant el dè-
ficit que té Catalunya, com altres comunitats autòno-
mes, és legítim que la Generalitat pretengui recaptar 
recursos, ja que són necessaris en un moment de for-
tes retallades pressupostàries. Per tant, és cert i és clar 
que nosaltres donem suport a aquest impost justament 
perquè pretén generar ingressos, esperem –esperem–, 
en detriment d’aquestes retallades indiscriminades 
que patim.

Després, perquè els esforços més importants que es 
fan durant aquesta crisi els fan les classes treballado-
res, d’una manera molt clara: ens ha augmentat en els 
darrers temps l’IVA, l’IRPF, i aquest tipus d’impostos 
a qui realment afecten és a les classes treballadores, 
que per contra no han vist millorar la qualitat dels ser-

veis públics. Tot el contrari. Per tant, ens sembla im-
portant que aquest impost tiri endavant.

I, a més a més, per donar alguna dada, vivim en un 
món de fiscalitat desigual: el 90 per cent de la pres-
sió fiscal recau en aquests moments sobre les classes 
mitjanes i baixes, mentre que el 10 per cent recau en 
la resta, bàsicament en el capital i la riquesa. Per tant, 
una desigualtat que nosaltres creiem que cal anar mi-
llorant i equilibrant. Per tant, aquest impost ens sem-
bla que pot anar en aquesta línia.

També perquè, com dèiem, no hem vist esforços du-
rant la crisi en les classes benestants, ni tampoc en el 
capital i la riquesa, ni, evidentment, en les grans cor-
poracions o les entitats financeres, que en aquests mo-
ments presenten beneficis, podríem dir, una mica im-
morals, en aquests moments en què vivim. I creiem 
que també han de fer un esforç important per mirar de 
sortir de la crisi o trobar-nos en una situació una mica 
millor de la que vivim en aquests moments. 

De fet, els magistrats, en aquesta sentència del Tribu-
nal Constitucional, ja en parlen, d’això. Fins i tot, da-
vant algunes al·legacions de l’advocat de l’Estat o de 
la mateixa patronal de la banca, ja diuen que rebutgen 
les seves al·legacions sobre les necessitats de finança-
ment que necessiten les entitats de crèdit i la possible 
afectació sobre la confiança del sector, perquè els ar-
guments estan desproveïts de qualsevol dada, diuen, 
que permeti una ponderació seriosa sobre aquests ar-
guments. Per tant, fins i tot el Tribunal Constitucional 
diu que, escolti’m, que aquesta defensa que fa el Partit 
Popular que les caixes veurien malmesa la seva situa-
ció a causa d’aquest impost evidentment no s’aguanta. 
No s’aguanta perquè, a més a més, la proposta, sem-
bla, que el ministre Montoro planteja per un impost 
d’aquest tipus a nivell estatal té uns tipus de gravà-
mens ridículs, molt reduïts, que al final implicarien 
un ingrés a la resta d’Espanya de 300 milions d’euros. 
En fi, no crec que els faci massa mal, a les entitats fi-
nanceres, aquest impost. Esperem que no acabi sent 
així, perquè aquí, almenys, a Catalunya, el gravamen 
és més alt i el que pretenem recaptar amb aquest im-
post està a l’entorn dels 500 milions d’euros, segons 
el que també va dir el conseller Mas-Colell. Aquest 
és el quart element pel qual nosaltres volem recolzar 
aquest impost, que és aquest augment de recaptació 
d’uns 500 milions d’euros.

És veritat que nosaltres hem fet esmenes que van una 
mica en la línia que això fos una mica més elevat, és 
a dir que poguéssim tenir un tipus de gravamen més 
alt, com han fet, per exemple, a Extremadura, que te-
nen gravàmens una mica més alts que els que plante-
ja Catalunya. En tot cas, hem fet aquestes propostes. 
Recolzarem les esmenes que van en aquesta línia per 
intentar que això pugui ser així. Però, en tot cas, com 
dèiem, estem a favor d’aquest impost.

El nostre vot, doncs, serà afirmatiu, però crític. Pel que 
els deia: perquè arriben tard, perquè potser és menys 
ambiciós del que nosaltres voldríem. Però cal recol-
zar-lo, perquè és veritat que aquesta crisi l’han pagat 
probablement les famílies, les persones, més vulnera-
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bles, i ens sembla que si la banca hi posés una mica de 
la seva part no estaria pas malament.

És veritat que tenim alguns dubtes, i també han sortit 
en el debat. Tenim alguns dubtes de si al final aquest 
impost no acabarà repercutint en els petits dipositants, 
en els estalviadors. Esperem que no. De fet, la compe-
tència en el mercat fa que això es pugui evitar, i espe-
rem que els bancs tinguin almenys aquest aspecte mo-
ral perquè això no acabi sent així.

I, per últim, voldria acabar fent una afirmació que, 
d’alguna manera, és conseqüència del que avui apro-
vem i del que he dit fins ara: que hi ha marge per a la 
política. Al final, no és cert que l’única opció és fer re-
tallades, que l’única opció és que pateixin les famílies 
més vulnerables. Això no és veritat. Alguns fa temps 
que ho diem. Hi ha marge per a la política. Avui ho 
demostrem. Tímidament, és veritat. Si hi hagués vo-
luntat, es podria veure d’una altra manera. Però, en tot 
cas, hi ha marge per a la política. I en aquest sentit ens 
felicitem de fer aquest tímid avenç i poder assolir al-
guns ingressos que probablement ens ajudaran a no fer 
aquestes retallades que patim en els últims temps. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Seguidament, té la paraula, per defensar les esmenes 
reservades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, el diputat José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, en pri-
mer lloc vull fer esment de les dues intervencions que 
m’han precedit, d’Iniciativa-Verds i del Partit Socialis-
ta, perquè, és clar, a mi, primer, que el PSOE em parli 
de la banca i doni lliçons de la banca, quan el PSOE ha 
governat vint-i-dos anys a Espanya i mai he vist una 
manifestació precisament de banquers queixant-se de 
la política amb relació al sistema financer del Partit So-
cialista Obrer Espanyol... Un Partit Socialista Obrer 
Espanyol, el PSC, que va governar la Generalitat de 
Catalunya durant set anys, amb Iniciativa-Verds i amb 
Esquerra Republicana, i no van ser capaços d’aprovar 
aquest impost. O un PSOE, amb el senyor Zapatero, 
que va deixar el tipus impositiu de les Sicav en l’1 per 
cent. O que, per exemple, l’última decisió del consell 
de ministres de l’últim Govern del senyor Zapatero, 
sent Govern en funcions, va ser indultar un dels direc-
tius més importants del Banco Santander, el senyor Al-
fredo Sáenz. Per tant, home, quan un socialista parla 
d’això donant lliçons jo li demanaria, com a mínim, 
que mirin el seu passat, el que han fet.

I, mirin, senyors d’Iniciativa-Verds: a mi em sorprèn 
que vostès aquí no demanin un augment de la pres-
sió fiscal amb relació als beneficis dels bancs. Dema-
nin un augment de l’impost de societats, que, per cert, 
amb el Partit Popular s’ha augmentat. Però no vinguin 
aquí a demanar que es gravin els dipòsits d’estalvi 
de la gent. Demanin que es gravin els beneficis dels 
bancs, però no, en aquest cas, els dipòsits d’estalvi de 
la gent, la qual cosa em sembla, certament, inclús hi-

pòcrita, no? Venir aquí a fer determinades  afirmacions 
quan el que es proposa és que al final s’encareixin els 
serveis financers per a les famílies catalanes, i per a 
les pimes catalanes, i per a les empreses catalanes, 
doncs em sembla certament desafortunat.

Mirin, avui, el Parlament de Catalunya, en aquest Ple, 
torna a aprovar un nou impost, en aquest cas amb re-
lació als dipòsits d’estalvi de la gent. Un govern de la 
Generalitat de Catalunya que avui decideix gravar els 
dipòsits d’estalvi, que d’aquí a poc decidirà gravar 
l’ADSL i inclús, també, l’energia elèctrica. Avui toca, 
com deia, als dipòsits d’estalvi dels catalans, els quals, 
segons aquesta llei, quedarien gravats, cosa que com-
portaria un augment per als seus dipositants en el que 
fa referència, com deia, a les comissions bancàries. És 
a dir, estem davant d’un impost encobert que acaba-
rien suportant el conjunt de catalans amb més despe-
ses financeres.

Al Govern d’Artur Mas se li ha de reconèixer que sap 
fer tres coses molt bé. Una, incrementar el deute com 
ningú. La Generalitat de Catalunya acabarà l’any 2014 
amb un deute per sobre dels 60.000 milions d’euros, 
7.565 euros per català, que hauran de pagar..., en deu-
te. Dos, posar impostos com ningú. No hi ha hagut 
cap president autonòmic de la història d’Espanya que 
hagi creat i augmentat més impostos en poc més de 
tres anys com ha fet el senyor Artur Mas com a pre-
sident de la Generalitat de Catalunya. I, tres, intentar 
fragmentar el mercat comú espanyol i, per tant, eu-
ropeu.

I això a què ha portat? Doncs ha portat a un empobri-
ment dels catalans, que es veuen obligats a suportar 
els impostos més elevats de tot Espanya per acabar pa-
gant la burocràcia més cara d’Europa, que és en el que 
s’ha convertit la Generalitat de Catalunya.

Senyores i senyors diputats, aquest impost que avui es 
sotmet a debat no serà efectiu. Estem davant d’un im-
post trampa, un impost que ja existeix a nivell nacio-
nal, un impost que si els catalans no l’hauran de pa-
gar és gràcies al fet que el Govern espanyol, el Govern 
d’Espanya, el Govern del Partit Popular, l’ha creat a ti-
pus zero. Un impost, el dels dipòsits d’estalvi, que de-
mostra la manca d’idees i d’iniciativa de l’actual Go-
vern del senyor Artur Mas amb Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Aquest impost, inicialment, va ser creat per un govern 
en funcions, el del senyor Artur Mas, el dia 18 de de-
sembre del 2012. I, posteriorment –per decret llei, per 
cert, com no hem fet amb cap impost–, avui es plante-
ja aprovar el projecte de llei. Per tant, intenten generar 
més victimisme. Intenten, en definitiva, crear un nou 
greuge de dir que el Govern d’Espanya no ens ha dei-
xat no sé què.

Senyores i senyors diputats, si avui Espanya crea ocu-
pació neta, després de molts anys de destrucció de mi-
lions i milions de llocs de treball; si avui a Espanya ex-
portem més que no pas importem; si avui Espanya es tà 
en creixement econòmic després de gairebé tres anys 
continuats en recessió, ha estat gràcies a un projecte re-
formista que ha permès, entre altres coses, unir de nou 
el mercat que conformem els 47 milions d’espanyols.
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Quin sentit tindria, senyores i senyors diputats, que, 
des prés d’haver creat la Llei d’unitat de mercat, que per-
met que qualsevol empresa catalana pugui operar al 
conjunt d’Espanya sense haver de fer cap tipus de trà-
mit, avui es fragmentés el mercat financer espanyol? 
Creuen que la Unió Europea, impulsora de la unió 
monetària i en el seu moment de la unió dels tipus de 
canvi, i que aspira a la unió bancària, entén el que vos-
tès, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergèn-
cia i Unió, plantegen avui, com és promoure la frag-
mentació, en aquest cas, del mercat financer espanyol, 
que d’aplicar-se l’impost que proposen només el paga-
rien els catalans i les empreses catalanes? 

Amb aquest impost sobre els dipòsits d’estalvi, junta-
ment amb la voluntat que tenien de convertir l’Institut 
Català de Finances en un banc públic, el que pretenen, 
en el fons, és crear un sistema bancari separat del sis-
tema bancari espanyol.

Vostès, en l’any i quatre mesos d’aquesta legislatura, 
tota decisió o acció que prenen va en la línia de  buscar 
posar una frontera, sigui en l’àmbit d’hisenda, sigui 
en l’àmbit exterior o ara en l’àmbit del sector financer. 
Vostès intenten posar les bases davant d’una sortida de 
l’euro en cas que Catalunya se separi de la resta d’Es-
panya i la Unió Europea, posant un impost als dipòsits 
o intentant, com deia, convertir l’Institut Català de Fi-
nances en un banc públic per convertir-lo en el que se-
ria el banc central d’una suposada Catalunya separada 
de la resta d’Espanya i, per tant, de la Unió Europea.

Senyors d’Esquerra Republicana i Convergència i 
Unió, el que necessiten les empreses i famílies cata-
lanes no són impostos sobre els dipòsits d’estalvi, sinó 
que el que necessiten les empreses i famílies catalanes 
és l’accés al crèdit, és poder finançar-se amb més fa-
cilitat, per crear un projecte d’emprenedoria, per am-
pliar un projecte empresarial o perquè una família pu-
gui accedir a una hipoteca per disposar d’un habitatge. 
Vostès, en lloc de portar una llei per afavorir el crèdit, 
el que porten és una llei per a tot el contrari: per per-
judicar l’accés al crèdit per part d’empreses i famílies 
catalanes, incrementant-los els costos financers.

Per tant, els emplaço a sortir del seu monotema de 
buscar separar-nos permanentment, que surtin del vic-
timisme del greuge permanent, que no pensin que hi 
ha una conspiració mundial contra la Generalitat de 
Catalunya i que tota aquesta energia la destinin, per 
una vegada, a buscar solucions perquè la gent, a Ca-
talunya, pugui viure millor, perquè la Generalitat de 
Catalunya no sigui un llast per al manteniment de les 
prestacions socials, com a conseqüència de la pèssima 
gestió pressupostària que ha portat que avui la Gene-
ralitat de Catalunya tingui el deute més elevat del con-
junt de comunitats autònomes d’Espanya, que acabarà 
l’any 2014 per sobre dels 60.000 milions d’euros.

Avui, vostès volen aprovar un impost que ja existeix; 
per tant, estem davant d’una llei inútil. I, com els deia, 
senyors d’Iniciativa Verds, si vostès volguessin gravar 
els bancs, el que demanarien seria un augment de la 
fiscalitat sobre els beneficis dels bancs, i no un impost 
sobre els dipòsits que té la gent –persones físiques o 
jurídiques, famílies o pimes o empreses– en els bancs. 

Després, amb propostes com aquestes, algú s’estranya 
que la Generalitat de Catalunya tingui absolutament 
tancat l’accés al crèdit per part de qualsevol entitat fi-
nancera a Catalunya, a la resta d’Espanya, a Europa i 
a tot el món.

Senyores i senyors diputats, a molta gent, quan escol-
ten Convergència i Unió aprovar una normativa sobre 
el sistema bancari, se’ls posen els pèls de punta, vist el 
seu historial pel que fa referència, en aquest àmbit, al 
sistema bancari. O és que s’han oblidat del que va ser 
Banca Catalana?, que va acabar havent de ser intervin-
guda pel Banc d’Espanya per evitar la seva fallida i que 
estava dirigida per un dels fundadors de Convergència 
Democràtica de Catalunya, el senyor Jordi Pujol i So-
ley, que l’any 1976, amb greus problemes per part de 
Banca Catalana, es dedicava a repartir-se dividends 
entre tots els accionistes de l’entitat. O no recorden els 
senyors de Convergència i Unió el cas Planasdemunt, 
exconseller d’Economia dels governs de Convergència 
i Unió, que va fer un frau de 6.000 milions de pessetes 
amb falsos pagarés? O, més recentment, la desapari-
ció de les caixes d’estalvi catalanes, les quals, moltes 
d’elles, estaven dirigides per expolítics de Convergèn-
cia i Unió? Operacions deplorables, com la privatit-
zació d’Aigües Ter Llobregat o l’aerolínia Spanair, on 
els catalans acabarem de pagar, haurem d’acabar pa-
gant molts i molts impostos com a conseqüència d’una 
deplorable gestió per part de la incompetència dels di-
ferents governs de Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Senyores i senyors diputats de Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana de Catalunya, per què tota com-
petència fiscal que vostès tenen només la utilitzen per 
incrementar impostos? Només amb el senyor Mas-Co-
lell de conseller d’Economia, s’ha incrementat l’impost 
d’actes jurídics documentats; s’ha incrementat un 25 
per cent l’impost de transmissions patrimonials; s’ha 
mantingut el tipus marginal màxim de l’IRPF en el 
56 per cent; s’ha incrementat l’impost sobre el patri-
moni; s’ha tret i s’ha tornat a introduir l’impost de suc-
cessions de pares a fills; s’ha mantingut l’impost so bre 
hidrocar burs en els 4,8 cèntims per litre i a dia d’avui 
es neguen, pel que es veu, a retornar-lo; s’ha creat un 
impost sobre les estades turístiques; a l’últim pressu-
post es van crear trenta noves taxes; avui es vol crear 
un impost sobre els dipòsits d’estalvi a la gent, i està 
previst un nou impost sobre l’energia elèctrica, les co-
ca-coles, els avions i l’ADSL.

I algú em dirà no sé què del Govern d’Espanya, però 
mentre el Govern d’Espanya ha reduït un 75 per cent 
les cotitzacions socials per a la contractació d’un tre-
ballador indefinit, mentre el Govern d’Espanya ja ha 
anunciat que l’1 de gener del 2015 hi haurà una rebai-
xa de l’IRPF que permetrà que 12 milions de contribu-
ents espanyols vegin reduït l’IRPF o, per exemple, que 
les persones que tenen un sou igual o inferior a dotze 
mil euros ni tan sols hauran de pagar l’IRPF, mentre el 
Govern d’Espanya fa aquests plantejaments, els porta 
a les Corts i estan en tràmit d’aprovació, el Govern del 
senyor Artur Mas i Esquerra Republicana de Catalu-
nya no han donat ni un sol senyal de voler abaixar ni 
que sigui un sol impost en tota aquesta legislatura.
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Però vostès, ERC i Convergència i Unió, no en tenen 
suficient amb aquesta escalada d’impostos, sinó que 
ara fins i tot han optat per crear impostos imaginaris, 
que ni tan sols els podran aplicar. La seva obsessió per 
crear i incrementar impostos els ha portat fins i tot a la 
creació d’impostos, com deia, ficticis, com és l’impost 
sobre els dipòsits d’estalvi que avui se sotmet a vota-
ció i que, com deia, no es podrà aplicar, perquè aquest 
impost ja existeix a nivell nacional.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Par-
tit Popular català votarem contràriament en aques-
ta llei, perquè entenem que una altra política fiscal, 
econòmica i pressupostària és possible, com ho està 
demostrant el Govern d’Espanya, aplicant dia sí, dia 
també, reformes que ens permeten recuperar el crei-
xement econòmic, crear ocupació neta i exportar més 
que no pas importar.

Els catalans, senyores i senyors diputats, no es merei-
xen l’actual Govern Artur Mas - ERC, que no és ca-
paç de sanejar les finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya; que no és capaç de presentar una agenda 
de reformes en l’àmbit de l’ocupació i l’emprenedoria; 
que, en lloc d’ajudar el crèdit, es dedica a castigar-lo, 
pro posant-nos impostos sobre els dipòsits d’estalvi de la 
gent; que, en lloc d’ajudar les famílies, es dedica, com 
deia, a castigar-les i, amb això també, castigar les pi-
mes i les empreses, que són les principals generadores 
de llocs de treball a Catalunya i en qualsevol societat.

Una altra política, com deia, econòmica és possible a 
Catalunya, i per això el Partit Popular català seguirem 
plantejant una alternativa a la política de malbarata-
ment, impostos, opacitat i amiguisme a què ens té acos-
tumats el Govern de Convergència i Unió i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que porten trenta anys, non
stop, junts –a vegades governant Esquerra Republicana 
amb el tripartit, a vegades governant Convergència i 
Unió en solitari–, governant la Generalitat de Catalunya 
i que, com deia, han convertit aquesta Administració en 
la burocràcia més cara d’Europa, que ens costa als cata-
lans pagar els impostos més cars de tot Espanya.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La vicepresidenta primera

A continuació, per fixar la seva posició, tenen la pa-
raula els representants dels grups que no tenen esme-
nes reservades. En primer lloc té la paraula, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
diputat Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Conseller, dipu-
tades, diputats, secretària d’Hisenda, que avui tam-
bé ens acompanya en aquest debat, el motiu que avui 
porta a fer el debat final d’aquest Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, 
el motiu de fons és la profunda crisi que viu el nos-
tre país; una crisi que s’ha traslladat en un ajust de la 
despesa pública per la caiguda d’ingressos, també per 
l’augment dels costos financers i també, doncs, per la 

necessitat, imposada per les institucions  comunitàries, 
d’anar reduint els dèficits pressupostaris de manera 
progressiva.

Els primers anys de la crisi, es va optar, i això va ser 
dels anys 2010 a 2012..., després d’un primer moment 
en què va haver-hi polítiques expansives, va haver-hi 
un canvi el maig de 2010 en el conjunt d’institucions 
comunitàries, en què es va fer un esforç en la consoli-
dació fiscal, és a dir, a reduir la despesa. I això es va 
traslladar al Govern de la Generalitat del 2010 fins a 
finals de 2012, el Govern de Convergència i Unió, que 
aleshores tenia el suport del Grup Parlamentari del 
Partit Popular, que sembla que d’això se n’han oblidat, 
perquè s’ha citat per part del diputat del Partit Popu-
lar tot un conjunt de mesures com a deplorables, a les 
quals ells o bé es van abstenir o van donar-hi suport 
entusiasta. Però, bé, ja sabem que a vegades es pateix 
d’amnèsia selectiva i de manca, fins i tot, d’empatia 
política per posar-se en el lloc de l’altre i poder enten-
dre per què es prenen determinades decisions.

Però, en tot cas, la via d’anar ajustant el pressupost per 
reduir només la despesa està esgotada, i, per tant, cal 
mirar de posar alternatives sobre la taula. I això és el 
que s’ha intentat fer i el que intenten fer molts governs; 
governs que no ho fan, suposo jo, per intentar trencar 
Espanya. Si no, al senyor Alberto Fabra potser l’hauran 
de portar..., haurien de suggerir a Manos Limpias que 
el denunciï també, perquè resulta que el Partit Popu-
lar al País Valencià ha presentat un impost com aquest, 
no? Per tant, crec que a vegades, una mica, s’intenta, 
doncs..., tothom intenta portar l’aigua al seu molí, però 
a vegades d’una manera una mica forçada.

Però, en tot cas, sí que s’han pres mesures en matè-
ria de fiscalitat, intentant centrar-ho en les rendes més 
elevades i en determinades activitats econòmiques 
on encara hi ha marge. I per això s’ha fet un impost 
a les entitats de crèdit, que avui aprovem el tràmit fi-
nal del projecte de llei però que està vigent des que 
es va aprovar com a decret llei. Per això s’ha fet una 
reforma de l’impost de patrimoni que afecta els patri-
monis de més de mig milió d’euros; per tant, no afec-
ta les classes mitjanes i populars, de la mateixa ma-
nera que l’impost de successions. I per això està en 
marxa fer l’impost de transmissions patrimonials, un 
canvi en les grans transaccions immobiliàries, que qui 
ho pot fer avui, doncs, evidentment, no són les classes 
mitjanes i populars. I per això s’estan portant a ter-
me mesures en matèria ambiental; fiscalitat ambiental 
que, per altra banda, també tenen moltes comunitats 
del Partit Popular.

El recorregut de la norma que avui aprovem va co-
mençar amb el decret llei del 18 de desembre del 
2012, com ha explicat molt bé la diputada Montserrat 
Ribera, de Convergència i Unió. Es va validar aquest 
decret llei en el Parlament, doncs, el gener de 2013, i 
es va acordar que, malgrat que ja s’havia validat –per 
tant, ja era vigent, per tant, l’impost ja està en marxa–, 
es tramités com a projecte de llei, i això es pot fer 
quan es valida un decret llei al Parlament, per fer mo-
dificacions; modificacions que eren de caràcter molt 
marginal, que no afecten l’essència de la figura impo-
sitiva, de cara a perfeccionar...
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I aquesta vigència i el fet que estigui vigent l’impost 
abans que el Govern de l’Estat, doncs, entrés en vigèn-
cia i aprovés definitivament el seu impost per intentar 
posar aquest tipus zero, per intentar, amb aquesta ar-
gúcia, impedir que es pogués aplicar aquest impost, 
doncs, això ho ha ratificat el Consell de Garanties Es-
tatutàries en els dos dictàmens que ha fet sobre la llei 
que avui acabem aprovant.

Els antecedents són clars. Existeixen impostos a la ban-
ca en altres llocs? Sí. A l’Estat espanyol, en comuni-
tats autònomes i a Europa. A Europa, com van diri-
gits, aquests impostos a la banca? Doncs, n’hi han de 
dos tipus: alguns que tenen forma d’impost i van di-
rigits a la creació d’alguns fons d’estabilitat –el cas 
de Suècia–, d’altres que van dirigits, com és el cas de 
França, a dotar les finances públiques d’uns ingres-
sos de cara a reduir l’impacte que té sobre les finances 
públiques el risc sistèmic que gestionen les entitats fi-
nanceres.

També hem de recordar que els serveis que presta la 
banca no estan subjectes a IVA i que, per tant, doncs, 
és lògic que en aquests àmbits es pensi alguna figura 
impositiva.

Per tant, té tot el sentit del món, en un moment en 
què hi ha hagut injecció de capital molt important a 
la banca. Recordar que les principals ajudes públiques 
en forma d’avals o crèdits fiscals no les han rebut les 
entitats nacionalitzades, sinó que les han rebut entitats 
privades que se les han acabat quedant, i per a això 
només fa falta mirar els informes del Fons Monetari 
Internacional. Per tant, en un moment com aquest, és 
lògic que es plantegi posar sobre la taula figures fis-
cals, perquè, si poguéssim tocar l’impost de societats, 
ja ho faríem, com ho hem proposat al Congrés dels 
Diputats, però aquí no ho podem fer; ja ho farem pot-
ser, doncs, en un temps no gaire llunyà. Però, en tot 
cas, avui podem fer-ho amb aquesta figura ratificada 
pel Tribunal Constitucional, fins i tot, doncs, de l’im-
post de dipòsits en entitats de crèdit, que ja s’aplica 
a Andalusia, a Extremadura, que s’ha aprovat  també a 
Astúries i a Canàries i que el senyor Montoro va acor-
dar cedir al País Basc. Allà els el cedeixen, fins i tot la 
capacitat normativa, però resulta que el fet que aquest 
impost existeixi al País Basc no trenca la unitat de 
mercat; que existeixi a Catalunya, sí. Perquè a vegades 
es confon la unitat de mercat amb la unitat de desti
no i s’oblida que el nostre mercat intern avui ja no és 
l’Estat espanyol: és la Unió Europea; el nostre mercat 
interior no és Espanya: és Europa. Espanya també, i 
és un client molt important, de la mateixa manera que 
Catalunya és un client molt important de la resta de 
l’Estat espanyol.

Per tant, els arguments aquests d’intentar limitar les 
competències dels governs subestatals en funció de la 
unitat de mercat, doncs, ja no serveixen, perquè avui 
el que és important és limitar i anar reduint les dife-
rències que hi han entre els nostres mercats i els nos-
tres competidors a nivell industrial, a nivell de serveis, 
que són les altres zones de la Unió Europea. 

Aquest impost el que fa, i ho hem explicat moltes ve-
gades, és gravar la tinença, per part de les entitats fi-

nanceres, de dipòsits de clients en totes les seves fór-
mules en un moment en què la inseguretat que genera 
l’evolució financera futura, per exemple l’evolució del 
sistema de pensions, per exemple, fa que molta part 
de l’estalvi es canalitzi a les entitats financeres, i no 
sigui per part de petits estalviadors, sinó de grans es-
talviadors, de grans inversors i, per tant, té tot el sentit 
del món que la tinença per part de les entitats finance-
res d’aquests fons, doncs, estigui, tributi d’una forma o 
d’una altra. Es fa amb un tipus que va del 0,3 al 0,5 en 
funció, doncs, del volum que tinguin les entitats finan-
ceres, en què hi ha una prohibició de repercussió, que 
si es repercutís i estigués provat hi hauria la correspo-
nent sanció fiscal aplicant la Llei general de tributs, 
per tant, doncs, és una figura necessària, una figura 
que hem d’aplicar.

Què passarà a partir d’ara, no? Bé, passaran algunes 
coses, i passaran, entre altres, que la realitat anirà des-
mentint algunes de les confusions que interessada-
ment se’ns intenten posar en aquesta cambra, confu-
sions interessades o directament l’amnèsia selectiva 
que alguns tenen, no? Avui s’ha tornat a intentar con-
fondre la figura d’un banc públic amb un banc central 
per part del diputat del Partit Popular; jo ja no sé com 
explicar-li-ho de més maneres; ja intentaré regalar-li 
algun manual que ho expliqui, però és que és diferent, 
no és el mateix l’ICO que el Banc d’Espanya, no és el 
mateix el Banc Central Europeu que l’Associació Eu-
ropea de Bancs Públics, vaja, és que no..., crec que no 
cal donar-hi més voltes, no?

En tot cas, què passarà ara? Doncs, el Tribunal Cons-
titucional està observant i està estudiant el decret llei 
que aprova aquest impost; en va aixecar la suspensió, 
per tant, és un impost absolutament vigent, i el que 
hem de fer, doncs, és aplicar-lo. Sabem que l’aplicació 
no serà fàcil perquè l’Estat també ha posat el seu; per 
tant, en el moment en què es vagi a cobrar el banc de-
manarà a quin impost, a quin dels dos impostos s’ha 
d’acollir; intentaran acollir-se al de l’Estat, que els 
ho regala, perquè és de tipus zero i, per tant, doncs, 
aquí haurem de fer el desplegament amb la màxima 
fortalesa jurídica i és això al que nosaltres instem 
el Govern. És veritat que aquest impost no arriba en el 
mo ment que nosaltres voldríem però arriba, i arriba 
perquè hi ha grups polítics que han tingut l’oportunitat 
de posar-ho sobre la taula i han tingut l’oportunitat de 
posar-ho també com a condició per a la política eco-
nòmica d’aquest Govern.

Gràcies senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans té la paraula el diputat Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidenta. Iba a decir conseller de Econo-
mía; no está. Conseller en la sombra Pere Aragonès, 
diputados, diputadas, ¿somos partidarios desde Ciuta-
dans del impuesto sobre los depósitos bancarios? Se lo 
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voy a decir muy sencillo, no. Y dirán ustedes, sorpren-
didos, ¿por qué? Pues porque lo acabarán pagando los 
ciudadanos, claro; es que no es un impuesto concep-
tualmente que pagarán las entidades financieras, es 
que lo pagarán los ciudadanos. Yo les escucho a us-
tedes aquí y pienso: «Qué ingenuidad.» Qué ingenui-
dad o qué maldad, porque ¿ustedes realmente creen 
que este impuesto no será repercutido por las entida-
des financieras a los ciudadanos y empresas? Claro, lo 
dice… ¿Lo digo yo, lo dice Jordi Cañas, portavoz de 
economía de Ciutadans? No, lo decía el señor Teixi-
dó, de Convergència. Hace cincuenta años podía ha-
berlo dicho…, no, 2011, en el año 2011, tratando de 
una forma muy paternal al señor Pere Aragonès, lo 
cual supongo que ahora les une íntimamente, un desti-
no común, ¿eh?, destino al precipicio, le decía: «Que-
rido Pere Aragonès, no se equivoque, no es un buen 
impuesto, es que lo acaban pagando los ciudadanos.»

¿Qué ha pasado en estos tres años? ¿Han cambiado 
el mundo y no nos hemos enterado? No, todo sigue 
igual ¿Qué cambia? Pues que han cambiado muchas 
cosas, de 62 a 50 y de 10 a 21, es así de claro, eso 
lo que ha cambiado. Ahora tenemos títeres y titirite-
ros, y por eso no está aquí el señor Mas-Colell, por-
que realmente quien ha diseñado este impuesto es 
Esquerra Republicana de Catalunya y hay que reco-
nocérselo. El cambio de mentalidad respecto al papel 
de los impuestos que ha sufrido Convergència tiene 
unos responsables, unos padres putativos, Esquerra 
Republicana de Catalunya y su portavoz, Pere Ara-
gonès, que sale aquí de una forma como muy formal, 
eh?, muy institucional, no sé si asumiendo ya, como 
siempre le digo, su futuro rol, y defiende un proyecto 
de ley que en teoría presenta el Gobierno. Qué cosa 
más curiosa, vaya, no, de curiosa no tiene nada, es la 
evidencia, la realidad, la comprobación empírica de 
quién manda aquí, quién manda aquí, en economía. 
Esquerra Republicana.

Claro, esta ley, pues, ¿con qué ADN nace? Pues del 
padre putativo, el ADN de Esquerra ¿Cuál es el ADN 
de Esquerra? El de más impuestos, más impuestos, la 
voracidad fiscal, que desde aquí a veces lo hemos di-
cho. Voracidad fiscal ilimitada, no tienen fin, son ca-
paces de inventarse figuras impositivas que segura-
mente acabarán siendo referentes globales. Yo un día 
les dije: «Les falta el impuesto por respirar», y creo 
que lo veremos, no tardará mucho. No les queda mu-
cho más –no les queda mucho más. Realmente, la ca-
pacidad de diseñar figuras impositivas no tiene lími-
tes. Y algunos dirán, y ese tal Pere Aragonès… Pero 
claro, esto no es nuevo, esto ya se hace en Andalucía y 
en Extremadura. Vaya, «modernidad fiscal» le llaman 
a esto ustedes también, o sea, ¿eso es modernidad fis-
cal? ¿Usted no cree que no sería más lógico que en vez 
de pagar la banca una media del 14 y medio por cien-
to de impuesto de sociedades pagase el 30? ¿No sería 
más fácil y aparte más justo? Lo que sería sobre, real-
mente, sus beneficios y no los ciudadanos y empresas 
que acabarán soportando este impuesto que ustedes 
van aquí a poner ahora en marcha. Bueno en marcha o 
darle, digamos, el último…, cerrar el lacito, ¿eh?, co-
mo ya proyecto de ley 

¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa, porque 
no les importa, porque como ustedes han decidido, en 
vez de recortar gasto público innecesario, seguir gas-
tando en lo innecesario e intentar cuadrar una deuda 
monstruosa de casi 60.000 millones de euros con unos 
intereses anuales de más de 2.000, que ustedes gene-
raron, ustedes, Esquerra Republicana, Partit dels So-
cialistes, Iniciativa per Catalunya, que ahora…, bue-
no. y Convergència la parte que le toca, pero, claro, 
es que ahora vienen aquí a cuadrar las cuentas. Ha-
berlas cuadrado, demonio, cuando ustedes estaban go-
bernando, y no dejando una deuda inasumible. ¿Sabe 
cuánta obra social se hace con 2.000 millones de eu-
ros al año? ¿Sabe cuánta? Muchísima; entre otras co-
sas, no tener que subir el ITP; entre otras cosas, no 
tener los mayores impuestos en el IRPF; entre otras 
cosas, no tener que poner este impuesto; entre otras co-
sas, eliminar todas las tasas e impuestos que ustedes 
han tenido que inventar para cuadrar unos presupues-
tos que ustedes dejaron quebrados, porque ustedes han 
dejado una administración en quiebra, y claro, ustedes 
tienen un problema, que cuando uno está desesperado 
toma decisiones equivocadas y, con su desespe ración, 
el cuadrar las cuentas sin tocar ni un ápice la cons-
trucción de estructuras fantasmales de estado lleva, 
por un lado, a desmontar el estado del bienestar y a 
gravar a los ciudadanos con más carga impositiva. 

Es que esto lo van a pagar los ciudadanos, no los gran-
des patrimonios. Pero ustedes ¿en qué mundo viven? 
¿Qué gran patrimonio va a pagar este impuesto? Lo 
van a pagar los ahorradores, aquellas personas que 
tienen diez, quince, veinte mil euros ahorrados, que 
les ha costado su sacrificio, su esfuerzo. Los otros 
lo deslocalizarán. ¿Lo digo yo? No, también lo decía 
Convergència i Unió; era un impuesto, es un impues-
to –y nosotros lo suscribimos, ¿eh?– contraproducen-
te, inadecuado, porque desincentiva el ahorro, e inefi-
caz, y puede provocar deslocalización de los ahorros. 
Y usted dirá: «No, eso no pasará.» No, hombre, uste-
des son muy listos, hombre; ustedes es que la cuadran 
siempre en sus proyecciones. Parece que son infalibles 
en el error, y como son infalibles en el error, yo les 
digo: «Se equivocarán.» ¿Por qué? Porque hay una li-
bertad de movimiento de capitales, y entonces noso-
tros, que creemos que hay que avanzar hacia una inte-
gración fiscal, una armonización fiscal, no nos parece 
mal que el Gobierno de España haya decidido dise-
ñar este impuesto. Lo que nos parece mal es que le ha 
puesto tasa cero, porque, de diseñarlo, intenta armo-
nizar y dotar con ese instrumento a las comunidades 
autónomas aunque sea un impuesto equivocado, pero 
entonces sí que habrán mecanismos de control y su-
pervisión que, de usarse, y digo «que de usarse», po-
drían ser eficientes, pero ustedes, con la Agencia Ca-
talana de Consumo, que no fue capaz de detectar las 
preferentes, no pueden dar lecciones. 

¿Usted cree que van a controlar el uso o la repercusión 
que hagan las entidades sobre los ciudadanos y las 
empresas? Este impuesto no lo tienen, y lo saben; les 
da igual; lo que quieren es ingresar esos también pro-
yectados 300 millones de euros en posibles ingresos. 
Y decía usted: «No hay alternativa.» Claro que hay al-
ternativa, lo que pasa es que esa alternativa ustedes no 
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la quieren poner en práctica, ustedes han decidido no 
recortar estructura administrativa, ustedes se niegan, 
repito, y que quiero que quede claro como idea, por-
que es fundamental: ustedes, para construir un estado, 
destruyen el estado del bienestar e hipotecan las gene-
raciones futuras de los catalanes, porque no tienen la 
valentía ni la voluntad –y las dos empiezan con uve, 
¿eh?– de recortar en aquello que solo les interesa a us-
tedes y a su proyecto. 

Es así, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas in-
ternacionales, que hablan de que uno de los problemas 
del conjunto de administraciones públicas de España, 
pero también la de Cataluña, es que no ha sido capaz 
de recortar su gasto público, es suficiente. Eso sí, no 
ha tenido ningún problema en gravar sistemáticamen-
te a las clases populares, a las clases medias con nue-
vos impuestos que van en contra de la reactivación 
económica porque lo que acaban haciendo es depri-
miendo el consumo, y con él la actividad económica, 
y repito, eso no solo lo dice Ciutadans, que lo decía, lo 
dice y lo dirá, que van ustedes en la dirección equivo-
cada, es que lo decía el partido que apoya al Gobier-
no, que era Convergència i Unió, ¿y qué les ha pasa-
do? Pues que están, yo no sé si secuestrados, yo no sé 
si abducidos, yo no sé si hipnotizados, yo no sé qué 
les pasa a ustedes, sí que lo sé, pero no lo voy a decir, 
¿eh?, no lo voy a decir con claridad, ¿eh? No lo digo, 
no lo digo, que después, ¿eh?, no lo digo, secuestrados, 
secuestrados o abducidos.

El problema es que su secuestro, su abducción, o que 
les puede interesar para seguir juntitos de la mano ha-
cia el precipicio, acaba llevando al conjunto de la so-
ciedad catalana y su capacidad de reactivarse econó-
micamente, y lo que es peor, acaban siempre gravando 
a aquellos que menos tienen, y lo hacen encima con la 
desfachatez de venir aquí e intentar justificarlo cuan-
do hace tres años ustedes mismos decían lo contrario. 
Con ello y sin muchas más palabras, decir no a este 
proyecto de ley, simplemente porque nosotros pensa-
mos que va en la dirección equivocada, que acabará 
repercutiendo en los ciudadanos de Cataluña y que se-
rá un nuevo palo en la rueda a la posible reactivación 
económica de nuestra comunidad.

Gracias, presidenta, no conseller de Economía, que no 
le tiene que importar mucho la aprobación de un pro-
yecto de ley sobre un ingreso fiscal, diputados, dipu-
tadas...

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició en nom del Grup Mixt, té la parau-
la el diputat David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, vicepresidenta. Està a favor la CUP - Alterna-
tiva d’Esquerres d’aquest impost? Sí, com a engruna 
–ara m’explicaré–; nosaltres votarem a favor. Sobre-
tot perquè quan parlem de definició dels impostos –ja 
s’han dit moltes coses–, estem parlant que és un im-
post sobre les entitats, no sobre els clients, i que, per 
tant, no pot ser transferit ni repercutit a tercers. 

Molts, sobretot els que han votat en contra, han dit una 
cosa..., que han confirmat un axioma, que és que la 
banca sempre fa trampa; en aquest país, la banca sem-
pre enganya. I en això amb el senyor Cañas estarem 
absolutament d’acord. Però és terrible que ja donin per 
fet que, encara que aprovem una llei, la banca tornarà 
a guanyar. Per tant, aleshores, caldria un canvi de llei 
per intentar, ni que sigui intentar-ho, que la banca no 
guanyi abans, durant i després.

La història d’aquest impost és la història de dues 
morts i una resurrecció. S’ha dit avui que es va apro-
var el 18 de desembre de 2012, que es va tramitar com 
a projecte de llei i avui se’n fa el debat final, després 
del dictamen positiu del Consell de Garanties Esta-
tutàries, i després també d’observar un nou tallafocs, 
una nova ofensiva contra la minsa i escarransida auto-
nomia que tenim, i una nova mostra de recentralitza-
ció i d’imposició.

És veritat que aquest impost ve de lluny: a Extremadu-
ra, 2001; a Andalusia, 2010, Castella - la Manxa, 2011; 
Canàries, 2012. I que va ser Aznar, per ordre directa 
de la patronal bancària, perquè governen a favor dels 
bancs, qui va induir un recurs d’inconstitucionalitat, 
que, per cert, va perdre. 

Però, tot i així, el Tribunal Constitucional amb aquella 
resolució no va aturar ni el PP ni el Govern espanyol 
i el 27 de desembre es va presentar la Llei 16/2012, 
per crear un impost estatal sobre dipòsits de clients en 
entitats de crèdit, i aquí ve la traca, a tipus zero, eh?, 
amb l’objectiu de blocar, d’entorpir i de torpedinar. És 
de traca que diguin que fan un impost sobre la banca 
i el posin a tipus zero, és a dir que no pagaran i que 
seguiran guanyant. És un autèntic insult, que demos-
tra blanc sobre negre que el PP està aquí per salvar els 
bancs i per fer la vida molt amable als bancs i molt di-
fícil a la gent. I aquesta és la millor prova, que li diuen 
que la banca, que ha guanyat abans, durant i després, 
pagarà a tipus zero. És de traca i mocador, una mena 
de LOAPA bancària, emparant-se en la LOFCA, que 
no preveu la doble imposició.

Després hi ha una altra doble traca, que és la compen-
sació; s’anuncia la compensació a tres de les cinc co-
munitats autònomes, i, feta la llei, feta la trama, exclo-
uen la comunitat autònoma catalana adduint que quan 
s’ha aprovat, quan no s’ha aprovat..., un debat sobre 
dates, de l’1 de desembre, del 27 de desembre, que 
era el seu decret, que, ja posats, el podien haver fet el 
28 de desembre, dia dels innocents. Ens deixen sense 
compensació malgrat que el Tribunal Constitucional 
dóna provisionalment la raó a la Generalitat, la Ge-
neralitat demana 886 milions de compensació i el PP, 
Govern central, no ha abonat res.

Però aquest no és el transfons; el transfons és l’informe 
Lagares, la reforma fiscal, que ja anuncia la defenes-
tració de la supressió d’aquest impost i, en cas que es 
mantingui, que sigui indelegable i exclusiu de l’Estat.

El context, com també s’ha dit, és d’una política tribu-
tària profundament regressiva durant tantes dècades; 
tothom pateix pagar més i viu la carestia de la vida, 
menys els banquers i els seus amigotes, alguns dels 
quals legislen a favor seu, que li fan la feina. L’apor-
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tació de l’oligarquia financera a aquesta crisi és avui 
ridícula, és vergonyant i és un escàndol democràtic. 
I això, el que avui aprovem aquí, és una engruna.

L’esquema de fons és que avui qui treballa i consu-
meix cada cop treballa més hores per cobrar menys, 
cada cop consumeix menys perquè té menys capaci-
tat, és qui més tributa i qui més paga, i que les rendes 
del capital paguen menys i cada cop menys de forma 
més radical. L’estadística és eloqüent: el 2006, un 23 
per cent és el que representava l’impost de societats, 
40.000 milions; el 2011, un 8 per cent, 13.000 milions 
–una caiguda del 68 per cent–, i, en paral·lel, la puja-
da de l’IVA i la pujada de l’IRPF, un 6 per cent. És a 
dir, la càrrega fiscal, sobre les rendes del treball i del 
consum.

És obvi que el capital contribueix de forma escanda-
losament baixa a l’esforç tributari i que uns i altres..., 
perquè abans el senyor Coto parlava de l’indult a l’Al-
fredo Sáenz, però l’Alfredo Sáenz..., aquell indult va 
tenir el beneplàcit directe del senyor Mariano Rajoy, 
com també ha indultat altres corruptes el Govern del 
PP; el més recent, si no me n’oblido, el cas Pallerols.

Subterfugis. Gracias, Zapatero, cal dir-ho, senyora 
Alícia Romero, que va aprovar les Sicav, el frau fis-
cal legalitzat: 30.000 milions d’euros que tributen 
un 1 per cent. Això és el que va dir Zapatero, que els 
qui més tenen pagaran menys. I més encara quan l’es-
tructura, com també ha dit, amb raó, l’Alícia Rome-
ro, és que el 74,6 per cent dels qui paguem els impos-
tos som rendes de menys de trenta mil euros. Després 
ve el mantra, no?: «Hi ha molts impostos, hi ha molts 
impostos, els rics paguen molt, els rics paguen molt.» 
I aquest és el mantra, que és una autèntica falsedat, 
és un dogma del sistema. Es diu que el 52 per cent 
d’IRPF a l’Estat, 56 per cent a Catalunya, però estem 
parlant de 5.612 contribuents sobre 20 milions de con-
tribuents a l’Estat espanyol. Aquesta és la realitat.

I el rerefons final, que és també el frau fiscal; dife-
rents fonts: 18 per cent, 27 per cent, 253.000 milions 
d’euros a l’Estat espanyol. Per tant, el que es farà amb 
aquest impost és una nimietat comparat amb la mag-
nitud del frau i, si se’m permet, de la tragèdia, una en-
gruna. El conseller, el senyor conseller, preveu una 
recaptació de 400 milions d’euros amb aquest impost, 
però si ho dimensionem, ho contraposem i ho contras-
tem i ho comparem amb la realitat, sabrem que la ban-
ca ha rebut 172.000 milions en ajudes; que ha guanyat 
especulant amb el frau fiscal, i això ho permet el Partit 
Popular; que comprin diner barat del BCE al 0,5 per 
cent i comprin deute públic espanyol al 4 per cent, i 
que especulant amb el deute la banca espanyola hagi 
guanyat 12.000 milions d’euros, uns diners que hau-
rien d’estar en la reactivació econòmica amb què tant 
s’omplen la boca; que durant el boom immobiliari la 
banca va guanyar la dolorosa de 169.000 milions d’eu-
ros; que els mil directius de banca espanyola guanyen 
ells solets 700 milions d’euros l’any amb les seves nò-
mines multimilionàries, o que la banca espanyola va 
guanyar només l’any passat 9.000 milions d’euros. 
Crisi de qui? Per a qui? Qui l’està pagant? Els de sem-
pre, els de baix contra els de dalt.

El que ens sap greu a nosaltres és que no es capgiri el 
model de política fiscal, que això per nosaltres és..., 
la política del Govern és sobreviure en una conjuntu-
ra pròxima a la fallida i de crisi profunda de liquidi-
tat. Si algun dia –no són les previsions de l’FMI pre-
cisament– es remunta el creixement econòmic, estem 
segurs que s’anul·larà l’impost de successions, que 
s’anul·larà aquest impost de dipòsits bancaris i que es 
rebaixarà l’impost de patrimoni. 

PP, PSOE i Convergència són els artífexs d’una políti-
ca fiscal maldestra, que s’ha carregat la progressivitat 
i que ha carregat les càrregues impositives en les ren-
des del treball. I aquí el que està clar és: avui el gran 
dilema, sempre ho hem dit, és entre el mercat i la gent, 
i del que es tracta és de fiscalitzar el capital. I això és 
prioritari quadrar-ho i disciplinar-ho. I en això el se-
nyor Cañas... Val la pena reflexionar-hi. Això és: com 
quadrem la banca; com evitem, si no és amb el dret 
de què ens hem dotat, el seu abús i el seu frau, no?, i 
com evitem aquest reconeixement implícit que han fet 
aquí, gairebé des de la impotència: «Oh, no, és que la 
banca ho transferirà, ho repercutirà, ho traslladarà als 
clients.» També és veritat que les classes populars no 
tenen 150.000 euros als comptes corrents, com a mí-
nim per les estadístiques que tenim nosaltres.

Finalment, aquesta és la reflexió, que és un impost 
conjuntural per pal·liar un desastre, però no hi ha un 
canvi de fons. És una política de bomber piròman; és 
a dir, també hi ha implícit, com s’ha dit també, citant 
el senyor Fernández Teixidó, doncs, que hi ha un re-
coneixement implícit..., dos reconeixements: el fracàs 
de la política d’austeritat i de les retallades –aquí te-
nim el bomber piròman, és a dir, qui va desregular fa 
tres anys ara regula–, i, dos, que ha caigut el mite que 
no hi ha alternatives. Avui posem un petit impost a 
la banca, per nosaltres hauria de ser molt més, però 
és veritat que s’obre una via d’aigua en el seu dogma 
neoliberal i que s’han fet enrere respecte a alguns dis-
cursos. Però en el rerefons també hi ha el dogma de 
l’austeritat.

Respecte a les esmenes reservades, votarem a favor 
dels supòsits de no-subjecció, d’Iniciativa per Catalu-
nya, en el sentit que les entitats de crèdit de base i na-
tura cooperativa, fonamentades en els principis de la 
banca ètica, no hi estiguin subjectes. És una mostra 
que no era inevitable la crisi, que hi ha gent que ha fet 
bé la feina els noranta, els dos mil i inclús ara, el 2014, 
que no ha jugat al casino financer ni ha jugat al pòquer 
amb la vida de la gent.

Respecte al tipus aplicable que va plantejar el PP, és 
que és un insult a la ciutadania. Dir que fa un impost 
als dipòsits de la banca però que el fan a tipus zero és 
una presa de pèl en si mateixa; se la podien haver es-
talviat, i més en un dia com avui, més encara en un dia 
com avui, quan ho fan per evitar la resolució del Tribu-
nal Constitucional, és a dir, per vulnerar allò que diu 
el Constitucional, que també té el seu punt de traca.

I, finalment, estarem a favor de les dues que planteja 
Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa respecte que 
s’augmenti el tipus aplicable i que el Codi de consum 
reculli precisament una cosa que denunciava el Grup 
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de Ciutadans, que és que la banca no enganyi, no esta-
fi i no transfereixi el que ha de pagar ella a una ciuta-
dania prou escaldada, prou castigada i prou asfixiada 
per una crisi que té tots els visos d’una estafa profun-
da i que cal revertir. La banca, hi insistim, cal qua-
drar-la i disciplinar-la, i no s’està fent.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. També per fixar posició, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té ara la 
paraula la il·lustríssima diputada senyora Montserrat 
Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Moltes gràcies, president. Honorable conseller, senyo-
res i senyors diputats, secretària d’Hisenda, ja ho he dit 
abans, aquest és un tribut propi que grava les entitats 
de crèdit sobre el volum de dipòsits que tenen en la se-
va cartera de clients i que aportarà a la Generalitat uns 
recursos de tributació que li permetran millorar aques-
ta situació d’ofec econòmic que pateix el nostre Go-
vern i que va en detriment dels catalans i catalanes, i 
que sens dubte permetrà restituir alguns drets dels tre-
balladors públics, que han quedat minvats per la forta 
crisi econòmica que patim, i també, sobretot –no ho he 
dit abans, però ara sí que ho dic en aquest torn–, per la 
nefasta política financera aplicada a la Generalitat de 
Catalunya per l’Estat espanyol, per exemple amb el 
límit de dèficit. Per tant, tots hi guanyarem.

Aquesta és una llei que espero i desitjo que sigui apro-
vada per àmplia majoria d’aquesta cambra, malgrat els 
endarreriments, torno a dir-ho, que ha sofert a causa 
de la petició per part del Grup del Partit Popular de 
demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutà-
ries.

La història comença –s’ha dit aquí ja moltes vegades– 
amb l’aprovació el 18 de desembre del Decret llei 
5/2012 per part del Govern de la Generalitat, i al cap 
d’uns dies, aproximadament uns deu dies, el Govern 
espanyol aprova una altra llei on crea aquest mateix 
impost a tipus impositiu zero, és a dir, sense cap ànim 
de recaptació. Llavors, la Generalitat de Catalunya, 
entenent que aquesta llei de l’Estat espanyol envaïa 
les seves competències, demana informe al Consell de 
Garanties Estatutàries.

I què diu el Consell de Garanties Estatutàries? Doncs, 
diu que la infracció del principi de lleialtat institucional 
està implícita en la forma en què l’Estat ha creat aquest 
impost, amb perjudici de l’autonomia financera de la 
Generalitat. Per dir-ho planer i ras, deslleialtat institu-
cional de l’Estat cap a la Generalitat de Catalunya. 

També recorda aquest dictamen que el Tribunal Cons-
titucional va fer una sentència el 14 de novembre del 
2012 sobre el tribut extremeny, que ja s’havia aprovat 
feia molts anys, i que va manifestar la seva legitimitat 
constitucional, d’una comunitat. També a Andalusia 
l’any 2010 es va crear aquest impost; a Canàries, l’any 
2012. Per tant, jo..., senyor Cañas, vostè diu que vol 

evidència empírica; doncs, demani-la als andalusos 
i als extremenys, perquè vostè diu que són antiquats. 
Escolti, deuen ser molt antiquats, però «tontos» no ho 
són. Vull dir que, per tant, demani’ls-ho a ells i vegi 
l’evidència empírica. Més endavant també ho crea As-
túries, ho crea la Comunitat Valenciana.

I, de fet, el resultat d’aquest dictamen ja el sabíem tots, 
perquè l’Estat espanyol des de fa temps fa una polí-
tica totalment recentralitzadora per tal de minvar les 
competències de les comunitats autònomes i especial-
ment, i molt especialment, les de Catalunya. Això ho 
hem vist amb la llei Wert d’ensenyament, ho hem vist 
amb la Llei de garantia d’unitat de mercat, ho hem 
vist amb la Llei d’horaris comercials de l’Estat espa-
nyol i avui ho veiem també amb aquesta de l’impost 
de dipòsits d’entitats de crèdit.

Només cal tenir en compte que uns quants dies des-
prés de l’aprovació del decret llei que va fer el Govern 
de la Generalitat de Catalunya s’aprova aquesta llei es-
tatal i el crea a tipus zero. Per què el crea a tipus zero, 
l’Estat espanyol, per recaptar més? No. Per poder des-
tinar més ingressos a la salut? Tampoc. A educació? 
No. A serveis socials? Tampoc. A la creació d’em-
preses? Tampoc. A polítiques actives per als aturats? 
–que, per cert, n’hi ha molts en aquest país. Tampoc. 
A afavorir el crèdit per a les empreses, com algú ha dit 
que s’havia de fer? Tampoc. A les famílies? Tampoc. 
I tipus zero vol dir no recaptar re.

Doncs, per què ho fa? Doncs, la resposta és molt fàcil: 
per limitar la facultat normativa de la Generalitat i de 
totes les comunitats autònomes i per recentralitzar el po-
der de l’Estat espanyol –recentralitzar el poder de l’Es-
tat espanyol. De fet, tot això, la creació d’aquest impost, 
ja ha sigut una argúcia jurídica aprovada d’una manera 
molt poc convencional, a través d’una esmena en el Se-
nat, en el tràmit parlamentari d’una llei tributària, una 
cosa molt estranya i que té... Bé, ho deixem aquí.

I què fa el Govern de la Generalitat? Doncs, el Govern 
de la Generalitat demana informe al Consell de Ga-
ranties Estatutàries, i, vist tot el que deia, interposa re-
curs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Cons-
titucional, dient: «Home, hi tinc dret», eh? I aquest 
recurs encara en aquests moments està pendent de re-
soldre’s. Va recórrer contra el decret llei de la Genera-
litat el Govern central. Això és un pim-pam-pum, no? 
O sigui, un recorre per aquí, l’altre recorre per allà. 
Però, a dia d’avui, la suspensió del nostre decret llei 
està aixecada; per tant, està vigent. 

I, com que el projecte de llei va continuar endavant, 
què va fer el PP de Catalunya? Doncs, demanar dic-
tamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el 
projecte de llei. Bé. I què ha dictaminat el Consell de 
Garanties Estatutàries? Per unanimitat –unanimitat–, 
tots, que els apartats impugnats no són contraris ni a 
la Constitució, ni a l’Estatut, i, per tant, reconeix el 
poder tributari autonòmic i també l’autonomia finan-
cera de la Generalitat de Catalunya.

I què en vol fer la Generalitat de Catalunya, d’aquests 
recursos? Doncs, escolti, vol dedicar-ho íntegrament 
a pagar la paga extra dels funcionaris públics que no 
han pogut cobrar-la durant aquests darrers anys, di-
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rectament a això. Perquè això algú ho ha dit també. 
O sigui, quin problema té aquest país? Aquest país té 
el consum intern..., el té enfonsat. Si el consum intern 
d’aquest país està enfonsat, què hem de fer? Doncs, 
posar més recursos en el sistema. Aquesta és una ma-
nera. Probablement molts d’aquests funcionaris esta-
rien consumint, cosa que no han pogut fer. Però, clar, 
llavors Madrid es vanagloria que ells sí que paguen la 
paga extra. I a Catalunya és igual que es pagui o no es 
pagui la paga extra. Aquí no cal, aquí no cal que reac-
tivem res; tot i que tenen l’atur més elevat allà. Escol-
tin, això aquí no cal resoldre-ho, no cal crear confian-
ça, no cal crear seguretat i no cal reactivar l’economia.

I, escoltin, senyors del PP, l’informe que ha fet el grup 
d’experts no l’exhibeixin massa, eh?, perquè aquest in-
forme Lagares, encarregat pel Govern central a uns 
savis, que n’ha parlat el conseller aquest matí, Déu 
n’hi do!, eh?, perquè dedica tot un apartat a aquest im-
post que avui estem discutint i diu que sigui no regiona-
litzable, i recomana que la competència recaigui exclu-
sivament en l’Administració central de l’Estat, i que és 
un impost pertorbador, i que és un impost indelegable 
de competència exclusiva de l’Administració central.

Però resulta que el professor Lagares no esmenta en 
cap moment el dret que tenen les comunitats autòno-
mes, emparades per la Constitució i pels seus estatuts; 
o sigui, això s’ho salta a la torera. I tampoc parla que 
hi ha hagut una sentència del Tribunal Constitucio-
nal a favor de la comunitat autònoma extremenya di-
ent-los que el poden aplicar i el poden cobrar.

I l’informe assenyalada també experiències d’aquests 
tipus d’impostos que són, diu, que en els països euro-
peus aquest impost no existeix. 

Escoltin, al senyor Lagares, al savi senyor Lagares, i a 
tots els altres, els recomanaria que s’informessin una 
miqueta, perquè és que jo penso que és que no és que 
no ho sàpiguen, és que la recentralització i l’aplana-
ment de les competències autonòmiques ha començat, 
està desbocada. I tant que ho saben!

Què ha passat? A dinou països europeus s’han im-
plantat mesures d’aquest tipus, i ho ha dit també el 
company d’Esquerra Republicana, en dos, tres grups: 
algunes graven el passiu, o l’actiu, o temes del pres-
supost; altres els fons propis; altres el que graven és 
l’impost sobre les transaccions financeres, una espècie 
de taxa Tobin, i altres, sobre les activitats financeres.

Tot això –tot això– es destina després, en aquests dinou 
països europeus... –i els els puc anomenar, tinc molt poc 
temps però els puc anomenar, per exemple, Alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, els Països Baixos, Portu-
gal, el Regne Unit, Romania, Letònia, Xipre, Suècia, 
França, Eslovènia, Hongria, etcètera–, alguns van per 
a la protecció dels dipòsits bancaris, altres van per rees-
tructurar el sistema bancari, que aquí l’estem pagant en-
tre tots, i després també n’hi ha d’altres que van a fons 
especials de compensació per a afectats pels problemes 
de les entitats de crèdit, que aquí en tenim una bona re-
presentació, n’hem tingut, amb les preferents.

Per tant, entenem que l’impost que avui proposem 
aprovar amb aquest projecte de llei està en línia amb 

la majoria dels països de la Unió Europea i d’Europa, 
i és evident que estem en contra d’aquesta recentralit-
zació de l’Estat espanyol i dels seus assessors o altra-
ment anomenats «savis».

Nosaltres el que pretenem és que d’impostos propis 
n’hi hagin més; aspirem a poder tenir tots els impostos 
propis i a poder-nos-els gestionar nosaltres mateixos. 
I, per tant, demanaria als senyors del PP i al senyor 
Cañas, que segurament si governés faria el mateix que 
estan fent, que reconeguin la mala fe que hi ha hagut 
en tot aquest procés. I dic «mala fe» perquè l’Estat ha 
pres mesures que semblen anar dirigides a torpedinar 
directament el procés pressupostari de la Generalitat 
i és un sabotatge, és un sabotatge a les finances cata-
lanes, perquè minva la capacitat normativa i bloqueja 
les mesures que afecten el compliment de l’objectiu de 
dèficit. Em sembla que tots hauríem d’anar en la línia 
de millorar en l’estabilitat econòmica, en la recupera-
ció econòmica i en la creació d’ocupació, i aquí em 
dóna la sensació que tot això algú s’ho passa per on li 
cap i tira endavant.

Per acabar només dir que esperem que el Govern espa-
nyol no reculli les recomanacions del grup d’experts, i 
que les comunitats autònomes no estiguin escapçades 
de nou, i que avui es pugui aprovar per àmplia majoria 
aquest impost que pensem que serà beneficiós per a 
tots els catalans i les catalanes.

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Un cop acabat el debat, cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Un cop ja hem cridat a votació, votem, en primer lloc, 
les esmenes reservades números 1, 2, 6, 8, 22 i 23, pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Comença la votació.

Les esmenes han estat rebutjades per 35 vots a favor, 
86 en contra i 9 abstencions.

A continuació, votarem l’esmena número 4, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Comença la votació.

L’esmena ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 86 en 
contra i 9 abstencions.

Votem ara l’esmena número 7, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Comença la votació.

L’esmena ha estat rebutjada per 17 vots a favor, 104 en 
contra i 9 abstencions.

I, finalment, votem ara el text del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit ha estat aprovat per 104 vots a favor, 
26 en contra.



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  40

Procediment
per a elegir els diputats que han de 
defensar davant el Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei orgànica de delegació 
a la Generalitat de Catalunya de la 
competència per a autoritzar, convocar 
i celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya (tram. 271-00002/10)

El tercer punt de l’ordre del dia és el procediment per 
elegir els diputats que han de defensar davant del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de de-
legació a la Generalitat de Catalunya de la competèn-
cia per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya. 

D’acord amb l’article 154 del Reglament, cal designar 
fins a un màxim de tres diputats que han de defensar 
davant del Congrés dels Diputats la proposició de llei 
orgànica esmentada.

Els candidats que han estat proposats pels grups parla-
mentaris, tant els titulars com els suplents, són els se-
güents: pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
el titular és el diputat Jordi Turull i Negre i la suplent, 
la diputada Maria Mercè Jou i Torras; pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la ti-
tular és la senyora diputada Marta Rovira i Vergés i 
el suplent, el diputat Oriol Junqueras i Vies; pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el titular és el diputat  Joan 
Herrera i Torres i la suplent, la diputada Dolors Ca-
mats i Luis.

Els grups parlamentaris disposen, si volen, d’uns tres 
minuts..., tres, tres minuts, per intervenció. Volen fer 
ús d’aquest dret d’intervenció? Sí? (Pausa.)

Doncs, si tots els grups volen fer ús del dret d’inter-
venció, si els sembla, disposarem l’ordre de major a 
menor i Convergència i Unió al final.

De manera que dono la paraula, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, al diputat 
Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, presidenta. Bé, avui aquest Ple designarà els 
tres diputats que, en representació d’este Parlament, 
faran arribar el clam majoritari dels ciutadans de Ca-
talunya al Congrés dels Diputats; un clam que l’hem 
sentit en diverses ocasions, en moltes manifestacions, 
organitzades per Òmnium Cultural o per l’Assemblea 
Nacio nal Catalana; un clam de democràcia, de civis-
me, de llibertat, de confiança, en uns ciutadans que te-
nim el dret a decidir el nostre futur com a principi de-
mocràtic –el futur de Catalunya només està i només 
pertany als catalans i a les catalanes–; un clam que al-
guns pretenen fer callar a cop de sentència, a cop de 
Constitució, il·legalitzant l’Assemblea Nacional o bé 
suspenent la resolució de sobirania; un clam que no 
aturarà ni el Congrés, ni cap tribunal per molt consti-
tucional que siga, perquè en democràcia la majoria mai 
pot estar sotmesa a un marc polític que no accepta.

La terna que representarà el Parlament i també Cata-
lunya representa una àmplia majoria parlamentària, 
aquella majoria que el 25 de novembre del 2012 va re-
bre, vam rebre el mandat democràtic de donar el dret 
als catalans de decidir el nostre futur polític col·lectiu 
mitjançant una consulta; una terna plural, formada 
pels màxims representants parlamentaris, pels princi-
pals líders polítics que estan impulsant el procés de la 
consulta per la independència; una terna que anirà a 
Madrid a oferir pacte, a oferir diàleg, a oferir afrontar 
de forma responsable la inviabilitat evident de la rela-
ció entre Catalunya i l’Estat espanyol.

Hi aniran amb l’esperança de trobar una resposta a la 
britànica, a la canadenca, una resposta pròpia dels paï-
sos democràticament avançats. Malauradament sabem 
avui, i ahir ens ho recordava el Tribunal Constitucio-
nal, que al diàleg es trobaran un no, que al pacte es 
trobaran un no i que a la proposta de solucionar els pro-
blemes de forma democràtica es trobaran una cons-
titució fent de presó de la voluntat i dels anhels del 
nostre país.

Per tot això fem aquest pas amb la convicció que el 
mandat electoral que tenim només té una resposta 
possible: que el 9 de novembre, democràcia. A Madrid 
només anem a proposar un camí per a fer possible el 
9 de novembre, anem a debatre sobre les vies legals, 
que són moltes, com saben, i que podrien, si hi hagués 
voluntat política, possibilitar dins del marc legal espa-
nyol el referèndum que pretenem.

Al Congrés no hi anem ni a demanar permís ni a retre 
vassallatge. Al Congrés hi anem a oferir una mà estesa 
per a resoldre aquest conflicte com a països civilitzats. 
Els partits espanyols, tots, tant el Partit Popular com el 
PSOE, hauran de decidir si prioritzen barallar-se pels 
vots de l’anticatalanisme que han sembrat durant dè-
cades o prefereixen fer una aposta valenta per millorar 
la democràcia espanyola. 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana estem 
convençuts que els tres diputats que ens representaran 
donaran una lliçó de democràcia, que s’explicaran mi-
rant al món i que convenceran els ciutadans que enca-
ra esperen alternatives per part de Madrid que l’única 
via possible és la catalana.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el di-
putat Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Ho faré des de l’escó estant. No 
consumiré els tres minuts. Vull simplement recordar 
que el Grup Parlamentari Socialista va expressar, jo 
crec que de manera molt transparent, la seva posició 
respecte a aquesta matèria en el debat que es va pro-
duir en aquesta mateixa cambra el 16 de gener. Avui 
hem tingut una nova expressió de la nostra posició per 
part del president del nostre grup parlamentari, i ente-
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nem que correspon als quatre grups parlamentaris que 
van proposar i van recolzar, amb l’abstenció crítica fi-
nal de la CUP, designar els tres representants... I, per 
tant, nosaltres ens abstindrem. 

Sí volia acabar la meva intervenció fent notar que 
m’ha semblat, i ho dic amb tot el respecte, que aquesta 
amenaça velada del president Mas sobre el fet que es-
tarem molt atents als vots que es produiran a la cam-
bra simplement em sembla que és sobrera i que, fran-
cament, em sembla que és poc apropiada per part del 
president de la Generalitat de Catalunya.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, també per expressar el nostre posicionament amb 
relació a aquesta votació, i ho faré amb tres conside-
racions. 

Una primera: el Partit Popular de Catalunya, que no 
vam estar d’acord amb la proposta que es va votar en 
aquest Parlament de Catalunya, estarà també repre-
sentat en el Congrés dels Diputats i tindrà la seva veu 
en el Congrés dels Diputats. Per tant, no tot el Par-
lament de Catalunya va donar suport a aquesta pro-
posta, i aquesta expressió de la diversitat de Catalunya 
també tindrà el seu reflex en el Congrés dels Diputats 
a través de l’expressió, com a mínim, dels diputats que 
intervinguin del Partit Popular.

La segona qüestió. Nosaltres enteníem, i continuem 
entenent, i de fet encara hi ha temps, que aquest és el 
tema que ha ocupat el Govern de la Generalitat durant 
els darrers dotze, tretze, catorze, quinze, mesos. És 
un tema que ha monopolitzat també molts dels debats 
parlamentaris que hem tingut en aquest hemicicle. 
I, per tant, entenem que, atesa la transcendència que 
el Govern i la majoria parlamentària dóna a aquest te-
ma..., crèiem, i creiem, que seria oportú que el grup 
majoritari designés el seu màxim representant perquè 
anés a explicar al Congrés dels Diputats quina és la 
seva voluntat. I ens referim al fet que nosaltres desit-
jaríem que fos el president de la Generalitat el que as-
sumís també la responsabilitat d’anar a defensar allò 
que defensa en aquest Parlament i des del Govern a 
la seu de la democràcia espanyola, que és el Congrés 
dels Diputats.

I, finalment, la tercera reflexió. Jo no sé si la resposta 
que obtindran alguns en el Congrés dels Diputats serà 
una resposta a la britànica, a la canadenca, a la russa o 
a la somali. El que sí que els puc assegurar és que la 
resposta que tindran en el Congrés dels Diputats serà 
una resposta democràtica. I els demanem que l’ac-
ceptin.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Per intervenir, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, té la paraula la diputada Dolors Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Per donar suport a la proposta que 
ha fet el nostre grup parlamentari perquè sigui la terna 
del Grup de Convergència i Unió, Esquerra Republi-
cana i el Grup d’Iniciativa amb aquests tres candidats 
qui defensi el posicionament majoritari del Parlament 
en el debat que es tindrà el dia 8 d’abril al Congrés. 

El nostre grup ja ha proposat el seu president de grup, 
però el nostre grup parlamentari se sent representat 
amb aquesta terna i vol avalar-la, i votarà, per tant, a 
favor d’aquesta terna, que, hi insistim, i creiem, és qui 
millor pot representar la majoria del Parlament, és 
qui millor pot representar també la majoria no només 
política que en aquest Parlament es va expressar en 
avalar aquesta proposició per demanar la transferèn-
cia de la competència per celebrar un referèndum, si-
nó també..., per expressar la majoria del que la pobla-
ció catalana, la majoria de la societat catalana..., que és 
que vol votar. I sobretot perquè entenem que és aques-
ta proposta i aquests tres noms els que millor poden 
representar també tots aquells que van donar suport a 
aquesta proposició de llei, a aquest traspàs, a aquesta 
iniciativa, siguin o no d’aquests tres grups parlamenta-
ris. Perquè recordem que la majoria política que va do-
nar suport a aquesta proposició transcendeix aquests 
tres grups i transcendeix també, fins i tot, aquest Par-
lament.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. En primer lloc, des del nostre 
grup volem manifestar aquí davant, i que ho coneguin 
tots els ciutadans de Catalunya, que els criteris per de-
signar les persones a defensar aquest tipus d’iniciativa 
en el Congrés dels Diputats canvia en funció de l’inte-
rès del Govern i dels grups que ho proposen. 

En aquesta mateixa cambra, Ciutadans, Iniciativa i 
Esquerra Republicana vam fer una proposta per fer la 
Llei de la dació en pagament que anava al Congrés, 
i Ciutadans va ser exclòs expressament, quan era un 
dels tres grups proposants d’aquella iniciativa. Aquell 
criteri era vàlid. Avui el criteri és que els proposants 
han d’anar a defensar-ho. Bé, doncs suposo que és un 
criteri ad hoc perquè Ciutadans o altres grups no hi 
siguin. Per tant, ens agradaria que aquesta cambra re-
ivindiqués clarament que els grups que proposem co-
ses puguem anar a defensar-ho allà on toca i no ens 
excloguin per por a no sé què. Per tant, dir aquí públi-
cament aquesta contradicció evident per intentar ex-
cloure un grup parlamentari d’iniciatives legislatives, 
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que, per cert, parlen de la dació en pagament i no de 
declaracions de sobirania. 

Segon punt que volíem deixar clar. Evidentment, ens 
agradaria que el senyor Mas, com ja li han dit avui, 
tingués la valentia, el coratge, el mateix que demos-
tra aquí responent..., també anant al Congrés dels Di-
putats. Jo no sé si li fa por ser l’Ibarretxe català, o ja 
s’ha convertit de fet en l’Ibarretxe català, o li fa por 
anar a defensar això al Congrés dels Diputats i veure 
que la majoria del poble espanyol vol seguir convivint 
en democràcia, no? Però, en qualsevol cas, és bastant 
contradictori que el president no s’atreveixi i no tingui 
el coratge i la valentia d’anar-hi a defensar allò que 
defensa en seu parlamentària, o fent declaracions fins 
i tot en una capella ardent amb el senyor Suárez, no? 
Per tant, allò que diuen amb micròfons ho podria dir, i 
té l’oportunitat de dir-ho, en el Congrés de Diputats, 
i no s’atreveix a fer-ho.

I en tercera..., ocasió, home, ens agradaria que fos plu-
ral, la representació. No sé qui deia que era molt plural. 
Sí, molt plural. Entre separatistes i molt separatistes. 
Aquesta és la pluralitat dels representants que van a 
parlar d’això. Ens agradaria que el 40 per cent, gaire-
bé, de catalans que han votat tres grups parlamentaris 
que no tindran veu..., si us plau, no sé si el senyor Tu-
rull, la senyora Rovira..., parlin vostès també del 40 
per cent de catalans que volem seguir en convivència 
amb la resta d’Espanya, perquè sembla que no exis-
tim. Si us plau, ja que no tenim minuts per parlar a la 
tribuna, demano a la senyora Rovira, que és molt de-
mòcrata, o al senyor Turull, que defensin també la po-
sició de quasi un 40 per cent de catalans que han votat 
Ciutadans, o el PP, o el PSC. Per tant, si us plau, uti-
litzin el torn també per representar tot Catalunya i no 
parlin en nom de Catalunya només vostès.

I, finalment, acceptin les regles de joc. És molt senzill. 
El dia 8 d’abril –alguns ho haurem de veure des de la 
tribuna, suposo– les regles democràtiques també esta-
ran vigents, com aquí. I, per tant, les majories hauran 
de ser acceptades. I la majoria d’espanyols, ja els ho 
vaticino, no serà cap novetat, volem seguir convivint 
en democràcia. No volem cops d’estat contra la demo-
cràcia, no volem gent que se salti les regles de joc i 
no volem persones que amenacin, com fa el president, 
amb saltar-se les lleis democràtiques que ens han do-
nat trenta-cinc anys de pau, llibertat i prosperitat.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Mixt, té la paraula el diputat Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, nosaltres, com a grup signant però que en cohe-
rència amb el que proposàvem ens vam abstenir a la 
votació, perquè entenem que no és la nostra partida, 
que és una partida, com ja vam explicar, comença-
da en una certa època per uns certs actors i que s’ha 
de tancar, o esperem que es tanqui, en aquest viatge, 
trobem com més lògic i més encertat que hi vagin els 

tres grups que hi van votar a favor, i a més a més que 
són, per ordre d’importància i de percentatge, els més 
grans dels quatre que vam signar aquella proposta que 
va venir aquí al Parlament.

No hem entès des del principi la polèmica generada 
per Ciutadans, aquesta reductio ad absurdum que con-
sisteix a demanar que també volen ser representants 
d’aquesta iniciativa al Congrés. Vull dir, per lògica, 
eh? (Remor de veus.) Parlo jo. 

I el que sí que sabem nosaltres és la resposta, que no 
serà ni de democràcia quebequesa, ni de democràcia 
ucraïnesa, ni de democràcia russa, sinó que serà se-
gurament la resposta espanyola, que serà una variant 
tres punt zero, quatre punt zero o cinc punt zero, ja ens 
hem perdut, del «¡Santiago y cierra, España!», carpe
tazo i torneu-vos-en a casa. Que això ho sabem, nos-
altres. Per tant, coratge als que hi vagin. Aguanteu els 
previsibles insults, aguanteu les previsibles escopina-
des, i tranquil·litat... (Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Eh...

Quim Arrufat Ibáñez

Tranquil·litat i bons aliments.

La vicepresidenta primera

Pot continuar. (Pausa.) D’acord. Pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, té la paraula el diputat 
Pere Vila.

Pere Vila i Fulcarà

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, conse-
llers, diputades, diputats i públic en general, bé, avui 
aprovarem presentar a la Mesa del Congrés el que rei-
teradament s’ha explicat en els darrers minuts. Perquè 
el Parlament de Catalunya, el 16 de gener del 2014, ja 
va acordar presentar a la Mesa del Congrés aquesta 
proposició de llei orgànica. 

La sentència del Tribunal Constitucional d’ahir, evi-
dentment, ens crea més indefensió. Però això, i ho vull 
dir clar i alt, no ens traurà ni la decisió, ni la deter-
minació, ni l’acció, ni sobretot la il·lusió, de continuar 
el camí. Perquè el poble de Catalunya, al llarg de la 
seva història, ja ha demostrat sobradament que es vol 
autogovernar. Aquesta voluntat s’ha expressat en l’ac-
tual període democràtic d’acord amb el marc constitu-
cional, d’acord amb el marc democràtic. Perquè tenim 
moltes causes per a aquest desencís..., la sentència con-
tra l’Estatut, les manifestacions massives, la Via Cata-
lana, i, finalment, el 27 de setembre del 2012, aquest 
Parlament, mitjançant una resolució, constatà la ne-
cessitat que el poble de Catalunya volia votar..., perquè 
l’Estat espanyol reiteradament ha dit que no: ha dit 
que no a l’Estatut, a la consulta, al referèndum, a mo-
dificar la Constitució, a la declaració de sobirania, al 
diàleg, al procés. Ha dit «no» a votar. I l’Estat espa-
nyol, curiosament, ha dit «sí». Ha dit «sí» a les sentèn-
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cies contràries al procés, ha dit «sí» a reduir l’autono-
mia, ha dit «sí» a no votar, ha dit «sí» a no consultar, a 
reduir competències. Finalment, a ignorar-nos. 

Perquè, tornant al que aprovem avui, la representació 
que anirà al Congrés és legislativa; per tant, del Parla-
ment. I no executiva; per tant, del Govern. Perquè, de 
fet, el president de la Generalitat diàriament defensa el 
procés. No en tingueu cap dubte. 

La Constitució i l’Estatut consagren aquest principi 
democràtic. La convocatòria d’una consulta s’ha de 
considerar un escenari normal i plenament vigent, i 
fins i tot el Consell d’Europa ho avala. La convoca-
tòria i celebració d’un referèndum sobre el futur po-
lític, en la mesura que no exclou la possibilitat d’un 
referèndum consultiu, és possible. Una modificació de 
la Constitució, segons també diu la sentència que ahir 
vàrem tenir a les mans, ho faria possible. Perquè tam-
bé aquesta sentència avala el dret a decidir, malgrat, 
hi insisteixo, les darreres declaracions de les darreres 
setmanes de certs diputats, que el que fan és envalen-
tir les més radicals de les dues parts. 

Per això presentem aquest article únic, on demanem 
simplement poder delegar en la Generalitat de Catalu-
nya aquest exercici democràtic i de justícia.

Gràcies, presidenta, honorable president, conselleres, 
diputades, diputats..., i consellers.

La vicepresidenta primera

D’acord amb l’article 90.3 del Reglament, aquesta de-
signació es pot fer per assentiment o bé pel sistema de 
votació electrònica i secreta. 

Atès que és evident que no es pot fer per assentiment, 
procedirem a la votació electrònica i secreta, que es 
farà conjuntament. 

Prego als serveis de la cambra que adoptin les mesu-
res necessàries per garantir el secret de la votació.

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedirem a votar.

Comença la votació.

Per 84 vots a favor, 16 en contra i 31 abstencions, que-
den designats els diputats Jordi Turull, Marta Rovira i 
Joan Herrera, com a titulars, i els diputats Maria Mer-
cè Jou, Oriol Junqueras i Dolors Camats, com a su-
plents, per defensar davant del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei orgànica de delegació a la Gene-
ralitat de Catalunya de la competència per autoritzar, 
convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polí-
tic de Catalunya.

Projecte de llei
pel qual s’aproven determinades 
mesures relatives al Fons de cooperació 
local de Catalunya dels anys 2013 
i 2014 (tram. 200-00018/10)

Iniciarem el quart punt de l’ordre del dia, i suspen-
drem la sessió després de la primera votació.

El quart punt de l’ordre del dia és el Projecte de llei pel 
qual s’aproven determinades mesures relatives al Fons 
de cooperació local de Catalunya dels anys 2013 i 2014.

La primera votació és la següent. D’acord amb l’article 
126 del Reglament, el Govern ha sol·licitat la tramita-
ció d’aquest projecte de llei en lectura única; per tant, 
ara hem de procedir a la votació sobre la tramitació 
en lectura única d’aquest projecte. S’entén que els vots 
afirmatius són a favor de la tramitació en lectura úni-
ca, i els negatius, en contra.

Per tant, sense cridar a votació, ja, comença la votació 
a favor o en contra de la tramitació en lectura única 
d’aquest projecte de llei.

Comença la votació.

Queda aprovada per 121 vots a favor i 9 en contra la 
tramitació en lectura única d’aquest projecte de llei.

Un cop realitzada aquesta votació, suspenem la sessió, 
que reprendrem puntualment a les quatre de la tarda 
amb la substanciació del debat i votació d’aquest pro-
jecte de llei.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia 
i cinc minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i cinc 
minuts. Presideix la vicepresidenta primera, acompanya-
da del vicepresident segon i els secretaris primer, segon, 
tercer i quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i el 
lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

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’Ensenyament, d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Ben-
estar Social i Família i d’Empresa i Ocupació.

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats, reprenem la sessió.

Projecte de llei
pel qual s’aproven determinades mesures 
relatives al Fons de cooperació local 
de Catalunya dels anys 2013 i 2014 
(tram. 200-00018/10) (continuació)

I procedirem ara al debat que, d’acord amb l’article 
126.3 del Reglament, s’ha de substanciar segons les 
normes establertes per als debats a la totalitat. En aca-
bar el debat, el conjunt del projecte de llei se sotmetrà 
a una sola votació.

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta la 
iniciativa l’honorable senyora Joana Ortega, vicepre-
sidenta del Govern i consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals.
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La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies, presidenta. Permeti’m abans de tot que també 
transmeti el meu condol per l’accident que hi ha hagut 
aquesta nit al Vendrell, amb la mort d’aquests quatre 
infants, que ho transmeti també a tota la comunitat i a 
tota la corporació local.

Voldria, abans de tot, saludar el nou secretari de Co-
operació i Coordinació d’Administració Local, el se-
nyor Marc Prat, que avui ens acompanya; el director 
general d’Administració Local, el senyor Souto; el se-
cretari general del departament, el senyor Lluís Ber-
tran; senyores, senyors diputats... Primer de tot volia 
agrair, volia donar les gràcies d’una manera especial a 
tota la cambra, però especialment a tots els grups par-
lamentaris que han posat totes les facilitats per tal que 
puguem agilitzar la tramitació d’aquest Projecte de 
llei per tal que s’aprovin les mesures relatives al Fons 
de cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i 14. 

Aquesta, com saben vostès, és una tramitació que hem 
demanat des del Govern que fos pel procediment de 
lectura única per tal de donar compliment, com molt 
bé hem parlat amb molts de vostès, amb la major bre-
vetat possible, al compromís de compensar en les pro-
peres tres anualitats els imports del Fons de coopera-
ció local del 2013. Un compromís que, si ho recorden, 
vaig adoptar en aquest mateix faristol el passat 23 de 
gener i que va ser acordat amb les entitats municipa-
listes –l’Associació Catalana de Municipis, la Federa-
ció catalana de Municipis–, a les quals, si m’ho per-
meten, també vull agrair tot el treball, tota la voluntat 
de recolzament i la comprensió que han tingut vers la 
necessitat d’elaborar aquesta llei. La tramitació, com 
els deia, de lectura única era totalment justificada, es-
tà totalment justificada per la senzillesa d’aquest pro-
jecte de llei, que consta, com vostès saben, únicament 
de tres articles. Però deixin-me abans poder contex-
tualitzar la situació.

Vostès saben que les tensions i les dificultats de treso-
reria de la Generalitat ens van dur a publicar, el mes 
de desembre, una resolució que distribuïa 37 milions i 
mig d’euros, que eren els que teníem disponibles. Su-
poso que no se sorprendran si els dic que a tots, però 
especialment a mi, doncs, ens hauria agradat distribu-
ir inicialment els 90 milions d’euros de què ara dispo-
sem, però només en teníem 37, cosa que significava, 
com vostès saben, quasi una rebaixa del 60 per cent de 
la dotació del fons. I és evident i entendran que el que 
no podíem realitzar aquesta rebaixa era d’una manera 
lineal, perquè gairebé era una supressió de dos terços 
i, per tant, de manera lineal hauria tingut una reper-
cussió molt diferent en els diferents municipis. I per 
això vam fer la distribució que vàrem fer, i per això 
vam aplicar els criteris de distribució que vàrem apli-
car, que com vostès saben tenien en compte especi-
alment l’existència d’altres ingressos provinents de la 
participació en els ingressos de l’Estat. Perquè la vo-
luntat, l’única voluntat era garantir que cap municipi 
–que cap municipi– català entrés en una situació de 
desequilibri pressupostari per una insuficient dotació 
dels Fons de cooperació local.

Saben que, posteriorment i amb un gran esforç per part 
del Govern i del departament que presideixo i amb el 
recolzament i la complicitat –ho torno a agrair– de les 
entitats municipalistes, vàrem arribar a l’acord de do-
tar un fons complementari que possibilités que els ma-
teixos pagaments que havíem fet en l’anualitat del 2012 
els poguéssim fer per a l’anualitat del 2013, per al Fons 
de cooperació del 2013. I aquest acord, en definitiva, 
ens emplaça els propers tres anys a compensar aquells 
ajuntaments que hagin vist minvada la seva percep-
ció del Fons de cooperació local del 2013. I tot això 
amb la ferma voluntat per part del Govern de donar-hi 
compliment en el termini més breu possible, no?, sem-
pre que la situació de tresoreria de la Generalitat i la 
situació econòmica ens ho permetin. Però el text el 
que vol és donar el màxim de garanties jurídiques i le-
gals a la distribució d’aquests 52,6 milions d’euros ad-
dicionals, necessaris per fer efectiva la diferència en-
tre els 37,5 milions distribuïts inicialment i els 90 que 
finalment conformaran el Fons de cooperació local per 
a l’any 2013.

Permetin-me també que faci un apunt pel que fa re-
ferència als consells comarcals. Com vostès saben, el 
passat 2013 el Fons de cooperació local va tenir una re-
ducció per als consells comarcals d’aproximadament 
un 10 per cent. Mitjançant aquesta llei i també en cohe-
rència amb les mesures aplicades pel que fa als munici-
pis, recuperem aquest 10 per cent, també en el mateix 
període de tres anys pel qual hem acordat compensar 
els ens locals.

I permetin-me que acabi amb una darrera reflexió. 
Vostès saben que aquest any commemorem –de fet, 
el 6 d’abril– els cent anys de la Mancomunitat de Ca-
talunya. Prat de la Riba i Puig i Cadafalch, malgrat 
les dificultats, totes les dificultats que es van trobar, 
van ser constructors de la primera institució d’autogo-
vern que recuperava el país des del 1714. Una institu-
ció que va prioritzar la construcció de camins per unir 
els municipis, que va prioritzar també telèfons per tal 
de comunicar-los, que va prioritzar també la construc-
ció de biblioteques, convençuts que l’ensenyament i la 
formació de les futures generacions eren el futur, eren 
la pervivència d’un país, especialment per fer un país 
millor. Una priorització que, com els deia, anava mar-
cada per les greus situacions econòmiques en què es 
trobaven. I deixin-me que els digui que des del Go-
vern ens sentim plenament hereus dels constructors de 
la Mancomunitat i especialment per aquesta necessitat 
i pel seu caràcter enterament vocacional, però també 
per la nostra necessitat, per la seva necessitat, de prio-
rització. I així com la Mancomunitat prioritzava les 
infraestructures per tal de construir un país intercon-
nectat, conscients, a més a més, del país asimètric que 
tenim..., i avui tenim un país on hi ha –vostès ho saben 
perfectament– des d’un municipi de vint-i-cinc habi-
tants fins a un municipi de més d’1.600.000 habitants.

Per tant, al Govern ens pertoca precisament garantir 
aquesta suficiència pressupostària a cada una de les 
947 viles que hi ha en aquest rang. I, per tant, les res-
triccions pressupostàries, les tensions de tresoreria i 
els límits imposats pel Govern central que pateix la 
Generalitat ens suposen un greuge afegit. Però nosal-
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tres hem volgut trobar solucions, i així ho hem fet amb 
aquest projecte de llei, i crec que entre tots podem fe-
licitar-nos perquè hem acomplert aquest objectiu. In-
sisteixo en el fet que hem donat prioritat –i crec que 
això és prou important– als ajuntaments en què la seva 
capacitat per arribar a altres vies de finançament és 
més difícil, en què l’impacte de l’aportació del Fons de 
cooperació local és més important i, per tant, és més 
necessària, i, per tant, hem fet la distribució més justa 
possible amb els recursos de què disposem. És veritat 
que hi ha gent, doncs, que li agrada buscar excuses 
o buscar sempre culpables; jo prefereixo esmerçar el 
temps a buscar solucions.

Acabo ja i deixin-me que ho faci anunciant-los també 
el que en virtut de la cooperació i la coordinació amb 
els ens locals, amb les entitats municipalistes, amb les 
diputacions, els consells comarcals..., abans de Setma-
na Santa tindrem disponible a través de la pàgina web 
de Municat, que vostès coneixen –una pàgina web del 
Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals, de la web del Govern i, per tant, a l’abast de tots 
i tots els ajuntaments–, una guia pràctica, una guia 
d’aplicació de l’ARSAL. Respectant en tot moment el 
principi d’autonomia local ens posem a disposició de 
tots i cadascun dels ajuntaments del país, com ha estat 
sempre, i ho fem amb aquesta voluntat de facilitar el 
seu dia a dia, d’intentar cercar solucions als problemes 
i d’acompanyar-los en les seves preocupacions. Des-
prés de setmanes de reunions amb els diferents depar-
taments de la Generalitat hem pogut elaborar aques-
ta guia d’aplicació insistentment demanada, per altra 
banda, pel món local català.

Crec que –i acabo amb això– avui l’aprovació d’aquest 
projecte de llei és un pas important per veure com amb 
la complicitat de tothom hem estat capaços, enmig de 
les dificultats, que són moltes, com hi feia referència, 
d’articular un mecanisme que doni resposta a les ne-
cessitats, als problemes, a les dificultats i a la reivin-
dicació legítima que en aquest sentit ens feia el món 
local.

Gràcies novament per la seva col·laboració i bona tarda.

La vicepresidenta primera

Per fixar la seva posició en nom del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula 
el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Bona tarda, presidenta, vicepresidenta, membres del 
Govern... En tot cas, per marcar el posicionament 
d’Esquerra Republicana, que no pot ser altre que favo-
rable a aquest projecte de llei, perquè entenem, doncs, 
que el món local estava esperant no sé si amb candele-
tes..., però el món local espera amb candeletes aquest 
projecte de llei i també, per desgràcia, els deutes que 
en aquests moments té pendents el Govern de la Gene-
ralitat amb els ajuntaments.

Però, en tot cas, ens n’alegrem; sincerament ens ale-
grem que la vicepresidenta ja anunciés fa un parell de 
mesos, aproximadament, la voluntat de posar solució 

al tema del Fons de cooperació local de l’any 2013. 
Perquè ens sembla, sobretot, que en aquest àmbit 
els ajuntaments són conscients de quines són les di-
ficultats financeres de la Generalitat, i que, per tant, 
diguem-ne, són els primers perquè viuen la crisi en 
pròpia pell i, per tant, també saben quines són les ne-
cessitats dels seus ciutadans i les dificultats que hi ha 
poden semblar importants, sobretot recuperar una cer-
ta confiança institucional entre el Govern de la Gene-
ralitat i els ens locals. Confiança que ens ha semblat 
que en algun moment es podia haver perdut en la tra-
mitació del Fons de cooperació local del 2012.

Per tant, des d’aquest punt de vista, el fet que hi ha-
gués un compromís públic i en un temps..., amb una 
certa celeritat, podríem dir, tenint en compte els diver-
sos tràmits previs al parlamentari que havia de succeir 
en aquest projecte de llei..., ens sembla, doncs, que hi 
ha hagut una celeritat per part del Govern i una bona 
voluntat. Per tant, hi insistim, bàsic per recuperar la 
confiança institucional.

Igualment, voldríem des d’aquesta tribuna fer un re-
coneixement als ajuntaments, a la feina que fan els 
ajuntaments arreu del territori. Són les administraci-
ons que paren el cop, el primer cop als ciutadans; són 
aquelles administracions que, malgrat la mancança de 
recursos, intenten donar sortida a les necessitats bàsi-
ques dels seus ciutadans, i que, per tant, des d’aquest 
punt de vista, fan mans i mànigues. Són els primers 
que van detectar el context de crisi, i, per tant, ja van 
tendir a mesures reductores.

Però, a més a més, amb un element claríssim. En 
aquests moments plana –i, en tot cas, demà tindrem 
ocasió de parlar-ne molt més a bastament, aquests dies 
se n’ha fet ressò també la premsa– la recollida d’avals, 
la recollida d’acords municipals per presentar un re-
curs d’inconstitucionalitat. Una cosa, diguem-ne, ex-
traordinària, però que, en tot cas, ha aconseguit unir 
una gran part del món municipal català. I, per tant, 
molts –molts– ajuntaments, inclús ajuntaments gover-
nats pel Partit Popular, han acordat presentar un re-
curs d’inconstitucionalitat.

Per tant, aquesta llei és un botxí per a les competèn-
cies municipals. I, per tant, des d’aquest punt de vista, 
quan el Govern de l’Estat intenta justificar una llei per 
intentar la reducció administrativa, les despeses admi-
nistratives, tenint en compte que els ajuntaments són 
l’administració menys endeutada de totes les admi-
nistracions, em sembla que és vergonyant. I, per tant, 
també volem reconèixer la tasca ingent d’aquests ajun-
taments, que intenten sortir el dia a dia de la crisi i, 
per tant, diguem-ne, aporten, malgrat que des del Go-
vern central, en aquest cas, no els ho posen absoluta-
ment gens fàcil. Dificultats, però, que no fan que els 
nostres alcaldes i alcaldesses no busquin, s’encoratgin 
de qualsevol manera, per intentar donar aquesta solu-
ció als seus conveïns.

Per tant, en aquest context, i ho apuntava la vicepresi-
denta, i, per tant, també volem fer èmfasi, diguem- ne..., 
la reducció inicial del Fons de cooperació local del 
2013, en quin context es fa? Des del nostre punt de 
vista no es fa amb una voluntat, diguem-ne, del Go-
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vern de la Generalitat d’escatimar els seus compromi-
sos amb el món local, sinó que, en tot cas, intenta do-
nar sortida a una situació financera complicada, com 
apuntava la vicepresidenta, de la tresoreria de la Ge-
neralitat, intenta buscar una fórmula que intenti com-
pensar els efectes d’aquesta reducció. I, per tant, tot i 
no ser la solució ideal inicialment, ens sembla que des 
d’aquest punt de vista es va intentar plantejar una solu-
ció amb una certa lògica, tenint en compte perjudicar 
menys els interessos municipals.

Malgrat això, ens alegrem, hi insistim, que hi hagi la 
voluntat del Govern. I, en tot cas, des d’Esquerra Re-
publicana trobarà tot el nostre suport per intentar bus-
car els recursos i fer aquelles mesures que tendeixin a 
buscar aquests 53, gairebé, milions d’euros necessaris 
per aportar al món local.

Hi insistim, algunes forces parlamentàries –i segur que 
després sortirà algú– ens acusen, a Esquerra Republi-
cana, sempre de queixar-nos del dèficit fiscal. Però és 
que és veritat, eh? Senyor Cañas, és veritat. Els 16.000 
milions de dèficit fiscal que patim constantment –cons-
tantment– cada any, això és el que acaba gravant els 
nostres recursos, les nostres capacitats financeres. 

Fixin-s’hi, ahir el Govern de l’Estat ens «alegrava», 
entre cometes, si em permeten l’expressió; ens dona-
va una altra notícia d’aquestes a què estan tan acostu-
mats, no?: 2.300 milions dedicats al rescat d’autopis-
tes concessionàries, bàsicament situades a les radials 
de Madrid. Per tant, des d’aquest punt de vista, hi han 
diners per a quan interessen i, en tot cas, s’escatimen 
també quan interessen, aquests diners.

Per tant, no deixarem de denunciar des d’aquesta tri-
buna aquesta situació. Sí, senyor Cañas, sí, no em miri 
d’aquesta manera. En tot cas, vostè sap que tinc raó. 
Ens dificulta l’acció, tot es pot gestionar d’una manera 
millor. Però que, en tot cas, la manca de recursos amb 
què ens escatima el Govern de Madrid és evident.

Entenem, doncs, que amb aquesta llei, amb aquest 
projecte de llei, que esperem que avui s’aprovi, garan-
tim que la quantitat en matèria del Fons de coopera-
ció local per als ajuntaments del 2013 sigui la matei-
xa quantitat que la que van rebre el 2012, i, per tant, 
tanquem, de totes totes, aquesta situació.

Ens alegrem, per tant, des d’aquest punt de vista, que 
anem en la línia correcta. I, per tant, quan hem hagut 
de dir que les coses no es feien del tot bé, ho hem dit, 
i quan les coses es fan bé, ens sembla que també és de 
justícia reconèixer-ho.

Però m’agradaria també, i en aquest context, que po-
séssim una mica..., més enllà, diguem-ne, de la visió 
sobre aquest tema concret del Fons de cooperació, ens 
sembla –i és el que volem posar també sobre la taula 
des d’Esquerra Republicana– que del que estem par-
lant, en definitiva també, és d’una part del problema 
dels ajuntaments. La gran problemàtica dels ajunta-
ments en aquest moment es diu «finançament local», 
i d’aquí plora la criatura, com es diu habitualment. 
I, per tant, mentre no aconseguim dotar-nos d’una llei, 
a nivell estatal inicial, però també d’una llei de finan-
çament dels ens locals de Catalunya –que esperem i 

ens consta que el Govern hi està treballant, i que, per 
tant, des d’aquest punt de vista, esperem que ben aviat 
vegi la llum i entri en aquest Parlament–, ens sembla 
que és important que posem el focus en aquest tema.

La Llei de finances locals, inicialment la llei espanyola, 
ha sigut una llei des de molt antic, amb algunes mo-
dificacions, però que, en tot cas, s’ha d’adaptar al dia. 
Necessitem una llei posada al dia, no podem seguir 
permetent que els ingressos dels governs locals es 
basin tant, bàsicament, en àmbits com el tema de la 
construcció. Perquè la dependència de molts ajunta-
ments d’aquest impost ha acabat fent i ha acabat com-
portant a vegades autèntiques barrabassades en alguns 
municipis, bàsicament per generar plusvàlues que per-
metessin finançar un seguit de serveis. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, ens sembla que cal anar a bus-
car una altra tipologia de finançament dels ens locals.

Per tant, hem de tendir al màxim a replantejar el que 
sigui la cistella impositiva dels ajuntaments, i, en tot 
cas, facilitar també la participació de tots els ajunta-
ments en els impostos que en aquests moments pugui 
estar cobrant el Govern de l’Estat. Per tant, parlem 
d’augment de la cistella impositiva, no parlem d’aug-
ment de la pressió fiscal sobre els ciutadans, sinó que, 
en tot cas, el que demanem és un replantejament del 
repartiment dels ingressos que els ciutadans fan sobre 
les administracions, que, en tot cas, permeti als ajun-
taments recaptar, recaptar més, sobretot amb recur-
sos destinats a partides no finalistes. Hem de dotar els 
ajuntaments de prou eines per fer-les i per evitar que 
siguin excessivament dependents de les convocatòries 
de subvencions de les administracions públiques. Per-
què, en tot cas, això fa un mal servei i fa un mal favor 
als ajuntaments. Creiem en l’autonomia local, i, per 
tant, des d’aquest punt de vista, ens sembla que cal do-
tar els ajuntaments d’eines que els permetin marcar a 
ells mateixos aquestes polítiques, en funció també de 
quina sigui la seva pròpia realitat. La realitat del país 
és diversa, i, per tant, diguem-ne, les mateixes tipolo-
gies de municipis no es donen a tot arreu. I, per tant, 
centrar en una tipologia d’impostos els ingressos ens 
sembla un mal favor.

Des d’aquest punt de vista, demanem –perquè, a més 
a més, la pràctica també ho ha portat així– que re-
plantegem tots els mecanismes de cooperació en for-
ma d’inversió que en aquests moments fan el Govern 
de la Generalitat i altres administracions supralocals. 
S’ha vist..., i almenys les administracions s’han hagut 
d’anar reorganitzant i acabar dotant de contingut, per-
què la necessitat dels ajuntaments està a cobrir el dia a 
dia de les seves competències més bàsiques, més enllà 
de la inversió.

Per tant, des d’aquest punt de vista, ens sembla també 
que en el context del debat del finançament local cal 
replantejar aquestes fórmules, i tendir a fórmules que 
permetin enfortir, engruixir els finançaments locals, 
partint d’una base que permeti als ajuntaments dispo-
sar de major autonomia a l’hora de repartir els béns, 
a l’hora de repartir els serveis, i que, en tot cas, no se 
centri tant en el tema de la inversió.

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista 
té la paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies, presidenta. Vicepresidenta, diputats, dipu-
tades, membres de l’equip, en aquest cas, de la vice-
presidència, de Relacions Institucionals i Governació... 
Com hem de dir que no? –com hem de dir que no? No 
podem dir que no, precisament, des de la responsabi-
litat i la lleialtat des de la qual treballem al món local, 
el conjunt de municipis i entitats supramunicipals, que 
en moments de dificultat i de crisi econòmica estem 
garantint, doncs, la cobertura d’aquells serveis que són 
bàsics i fonamentals a les nostres ciutats, treballant 
en benefici dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

Per tant, no podem dir que no a un exercici que, en 
aquest cas, fa la vicepresidència. I li vull agrair en aquest 
cas especialment a vostè, senyora Joana Ortega, l’im-
puls que ha fet per rescabalar un error, però un error 
que era un error del Govern. I dic que és un error del 
Govern i no seu perquè sé que hi ha hagut un impuls 
molt important per part seva i del seu equip per res-
cabalar aquest error, perquè no ha deixat de ser, fins 
al moment en què hem trobat la solució, un exercici, 
forçat, probablement, per la situació econòmica, però sí 
de deslleialtat cap al món municipal. No és agradable 
que ens hàgim trobat, doncs, molts municipis davant de 
la possibilitat –i de tots els colors polítics– d’ha ver 
de plantejar un contenciós administratiu davant d’uns 
drets que ens pertocaven.

I tampoc estem d’acord o des del nostre grup no com-
partim el criteri que es va emprar. És a dir, aquells 
ajuntaments que resulta que han rebut més recursos 
per la participació en els ingressos de l’Estat, que sa-
bem que això és un càlcul aproximat, que tenim l’ex-
periència, la mala experiència, de l’any 2008 i 2009 
d’haver de retornar diners perquè el càlcul no es va fer 
bé..., home, justificar aquest criteri o que aquest fos el 
criteri amb el qual això se’ns comunica a finals d’any 
sense el diàleg necessari..., doncs, evidentment, agra-
ïm que s’hagi rectificat, però és un error.

I és un error que ens porta, des de la lleialtat amb 
què treballem..., perquè vostè sap perfectament, vi-
cepresidenta, que no hem cobrat, molts ajuntaments, 
encara el Fons de cooperació local de 2012. I, per 
tant, això ja ens ha suposat una sèrie de tensions de 
tresoreria, que acumulem, perquè això vostè també 
sap que és una despesa de caràcter corrent, i que ja 
fa temps que acumulem massa tensions de tresoreria. 
I no estem fallant a l’hora de prestar els serveis als 
nostres veïns i veïnes en aspectes clau, o amb dificul-
tats pressupostàries, tal com ja s’ha apuntat per part 
del portaveu, en aquest cas, d’Esquerra Republicana, 
pel deute acumulat també que tenim per part de la 
Generalitat amb programes bàsics, com Llei de bar-
ris i altres.

Per tant, en tot moment els ajuntaments hem treballat 
des de la lleialtat, cobrim els serveis, i, fins i tot, a 
vegades aportem una mica més enllà del que ens per-

tocaria, per necessitat. Podem parlar de beques men-
jador, podem parlar de suport al pagament de rebuts 
d’aigua i llum de persones que viuen en els nostres 
municipis i que s’ho passen malament, i complemen-
tem aquesta funció essencial i bàsica de l’Adminis-
tració pública de garantir la qualitat de vida dels 
veïns.

Per tant, ens alegrem de la rectificació. Ens agradaria 
que s’hagués canviat el criteri, perquè s’ha mantingut 
el criteri, o la validesa del criteri, en el marc de la llei, 
i ens hauria agradat que es canviés el criteri de l’ordre, 
que es va aprovar a finals de l’any passat. Però, tot i 
així, doncs, esperem que es pugui complir en l’esce-
nari en què vostès es comprometen, tot i que no s’han 
recollit les aportacions que feien tant la Federació de 
Municipis com l’Associació de Municipis, amb relació 
a quantificar quina seria l’aportació que rebríem, apro-
ximadament, o orientativament, en aquests tres anys, 
no?, o en aquestes tres anualitats. Creiem que vostès 
els arguments que fan servir de dir: «Dependrà de les 
disposicions o de la liquiditat pressupostària que tin-
guem en cada moment», doncs, a nosaltres ens conti-
nuen situant en un marc d’incertesa, que no és que ens 
incomodi perquè sí, sinó que ens incomoda perquè és 
despesa corrent, i la nostra tresoreria es tensiona amb 
aquestes situacions, no?

Per tant, considerem, doncs, que seria molt important, 
ja que s’ha fet aquest esforç de rescabalar un error..., 
un error que, bàsicament, el que fa no és garantir la 
suficiència financera dels ajuntaments, sinó no empit-
jorar-la fins al punt de fer-la insostenible, que és el que 
es produïa amb la decisió que ara s’ha corregit. Perquè, 
evidentment, la situació financera dels ajuntaments, 
doncs, requereix..., i aquí podem aprofitar el marc de 
debat que tenim obert a dia d’avui amb la Llei de go-
verns locals per també encetar la necessitat de resoldre 
el problema de finançament real que tenim els ajunta-
ments. No només des del punt de vista de la clarifica-
ció d’aquelles competències que sempre acabaran sent 
compartides, perquè els serveis, si es presten des de la 
proximitat, doncs, és molt millor, i són més eficaços i 
alhora més eficients també des del punt de vista econò-
mic..., però requerim un finançament que faci possible 
mantenir aquests serveis públics, que la millor garantia 
de prestar-los és des del sector públic.

I aquest seria un altre debat que a dia d’avui tenim 
obert en un context clarament advers per la legislació 
estatal, que ja s’ha comentat també anteriorment que 
ens perjudica clarament per la lapidació de l’autono-
mia local, però en definitiva dels serveis que rebran 
els ciutadans i les ciutadanes.

Per tant, el tema que avui tractem: celebrem que es 
rectifiqui l’error. Ens hauria agradat que s’hagués rec-
tificat també el criteri, perquè creiem que no és un cri-
teri vàlid utilitzar per garantir l’estabilitat global que 
cent set ajuntaments hagin rebut una quantitat per so-
bre de la prevista amb la PIE. Perquè aquest és un 
càlcul, és un càlcul aproximat. I tampoc creiem que 
els cent set municipis que aglutinem la majoria de la 
població que viu a Catalunya hàgim d’estar penalit-
zats per rebre més recursos, de l’Estat en aquest cas. 
És a dir, no creiem que aquest sigui un criteri de pes, 
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tot i que podem entendre que en aquell moment, atesa 
la situació..., perquè, clar, tot això passa perquè venim 
d’una pròrroga pressupostària que no garanteix els re-
cursos necessaris per poder fer front al cobrament de 
quelcom que ens toca en el marc de la legislació prò-
pia, i que no té res a veure o que no s’hauria de lligar 
amb els recursos que hem rebut per part de l’Estat, te-
nint en compte –i ho reitero– que aquest és un càlcul 
orientatiu i que, per tant, ens podem trobar que d’aquí 
a uns anys hàgim de retornar aquests diners, amb el 
greuge acumulat que ja portem del deute de la Gene-
ralitat de tota una sèrie de programes que és vigent, 
i podem repassar-lo i que sabem quin és, més el que 
ens trobem amb el que passava amb la situació que ens 
pro vocava no cobrar aquests diners; com he dit, cent 
set ajuntaments que aglutinen la majoria de la població 
de Catalunya.

Tot i així, com he dit, doncs, creiem que és positiu que 
s’hagi rescabalat l’error. Creiem que s’han tingut en 
compte l’aportació i les garanties que demanaven les 
entitats municipalistes, tant pel que fa a recollir el 
compromís en un període en aquest cas de tres anys... 
També la incorporació que s’ha fet de l’esmena de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació als 
consells comarcals creiem que és prou encertada.

I ara així sí que li demanem que, igual que ha tingut 
l’empenta per poder rescabalar l’error, doncs, que no 
quedi condicionat a les capacitats pressupostàries, 
sinó que sigui un compromís de lleialtat cap al món 
local. Perquè a dia d’avui els ajuntaments –i això jo 
crec que s’ha de posar de manifest en aquest hemici-
cle– estem fent una tasca al servei dels ciutadans i les 
ciutadanes que garanteix la cohesió social i evita els 
conflictes socials, en un moment de crisi econòmica, 
a molts dels nostres barris. I com a mínim ens merei-
xem el respecte institucional de no haver-nos de trobar 
a fi d’any sense uns recursos que teníem previstos, que 
són importants, que ens generen tensions molt greus 
de tresoreria, perquè al cap i a la fi són recursos que 
ja ens hem gastat i hem esmerçat a prestar serveis als 
ciutadans i les ciutadanes.

D’aquí que demanem el compromís que es compleixin 
aquests tres anys, que hi hagi suficient capacitat pres-
supostària i que això no hagi de ser quelcom que ha-
gi de perseguir en aquest cas el Departament de Go-
vernació, sinó que sigui un compromís del seu Govern 
des de la lleialtat que crec que ens mereixem el con-
junt d’ajuntaments de Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari del Partit 
Po pular de Catalunya té la paraula el diputat Manuel 
Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, señora presidenta. Vicepresidenta, señoras y 
señores diputados... Hoy volvemos otra vez aquí a ha-
blar del Fondo de cooperación local, que, como sa-
ben, son recursos importantes, más necesarios hoy que 

nunca, que los ayuntamientos destinan a políticas so-
ciales, a ayudas, a subvenciones a mucha gente que 
desgraciadamente lo está pasando mal, muy mal, du-
rante este período tan prolongado de crisis económica 
que vive nuestro país.

Pero, antes de entrar en materia del anteproyecto de 
ley, yo quiero recapitular un poco cómo han ido su-
cediendo los hechos hasta encontrarnos en el día de 
hoy. Y comenzábamos con esa publicación sorpren-
dente que se hizo en el Diario Oficial de la Generalitat 
de la resolución de Governació i Relacions Institucio-
nals, que de manera pues sorprendente para el munici-
palismo catalán recortaba la aportación del Fondo de 
cooperación de 92 millones de euros a 37 millones y 
medio de euros. Un recorte significativo, que además 
dejaba a ciento siete municipios de toda Cataluña a ce-
ro, con la partida a cero, y a 5,6 millones de catalanes 
que no iban a recibir ni un solo euro de la aportación 
del Fons de cooperació local.

Pero además esta decisión que se tomaba por parte 
del Gobierno se realizaba de espaldas al municipalis-
mo catalán. No se había consensuado con la Federa-
ció de Municipis, no se había hablado con la Asso ciació 
Ca talana de Municipis, ni con los ayuntamientos, sino 
que era una medida que unilateralmente tomaba el Go-
vern de la Generalitat de espaldas totalmente al muni-
cipalismo catalán. Pero además no solo había falta de 
diálogo, sino también había falta de legalidad, incum-
pliendo esa resolución un sinfín de normativas, como 
la Ley de administraciones públicas, el Estatuto de au-
tonomía, la Ley de presupuestos o la Llei municipal. 
Por lo tanto, no había diálogo y no había legalidad en 
esa resolución que realizó el departament.

No solo eso, sino que además nos sorprendió muchísi-
mo el cambio de criterio que se utilizaba, diferente al 
de los años anteriores. Un nuevo criterio, innovador, 
que de alguna manera pretendía que aquellos ayunta-
mientos que habíamos recibido, que habían recibido 
más ingresos por parte del Estado, anticipos –antici-
pos, no liquidaciones–, pues se iban a quedar con la 
partida a cero. O sea, unos anticipos que, como se ha 
comentado previamente, en años anteriores a veces 
han tenido que los ayuntamientos devolverlos a la Ad-
ministración del Estado. Por lo tanto, unos anticipos 
que no se podían justificar de ninguna manera como 
manera para no otorgar el Fondo de cooperación local 
a los ayuntamientos que habían recibido más ingresos 
del Estado.

Y además sorprende la decisión del Gobierno del cri-
terio; sorprende sobre todo cuando estamos escuchan-
do, día sí día también, que España nos roba y que, por 
lo tanto, el criterio sea que como España nos da más, 
a los ayuntamientos catalanes, por lo tanto, la Genera-
litat deja de darles recursos, a esos ayuntamientos que 
reciben más por parte del Estado, ¿no? Sorprende mu-
cho, ese criterio.

Un criterio que además no tenía en cuenta pues crite-
rios racionales, como podría ser la población, como 
podría ser la superficie, como podría ser si un munici-
pio es capital de comarca o si un municipio tiene más 
de un núcleo. Esos criterios, que se hubieran utiliza-
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do previamente, en épocas incluso del tripartito..., el 
Govern decide que no, que ese criterio no es bueno, 
que es mejor el criterio de «si España nos quiere pues 
Cataluña no»; ese es el criterio del Govern de la Ge-
neralitat.

Por lo tanto, ¿con eso qué ha conseguido? El absolu-
to rechazo del municipalismo catalán. Más de ciento 
cincuenta municipios de Cataluña han presentado ale-
gaciones, han preparado incluso contenciosos admi-
nistrativos. Y nos encontramos en una situación un 
poco..., es una situación complicada por parte del de
partament. Una gran metedura de pata, señora vice-
presidenta. No sé si culpa suya o culpa del Govern, 
pero la verdad, una gran metedura de pata, sobre to-
do delante del municipalismo que afecta a todos los 
ayuntamientos catalanes.

Pero además nosotros, desde el Partido Popular, le 
indicábamos en la interpelación que le hicimos en el 
mes de enero las consecuencias que iba a tener si no 
cambiaba el criterio. Le explicamos la situación en la 
que se encontraban los ayuntamientos catalanes, y que 
no se podía permitir que cuatro días antes de terminar 
el ejercicio económico, el año, esos ingresos que es-
taban previstos, esos ingresos que iban a llegar a los 
ayuntamientos se dejasen de percibir. Eso no era ló-
gico, no tenía ningún sentido, porque ese dinero ya se 
había gastado en ayudas, en subvenciones, en políticas 
sociales. Y nosotros, los ayuntamientos, no podíamos 
pedirles a los ciudadanos que devolviesen esas ayu-
das, ¿no?

Por tanto, un criterio y una forma de comunicarse con 
el municipalismo totalmente desleales. Una medida, 
además..., que usted anunciaba en esa interpelación 
parlamentaria que pagaría –la Generalitat pagaría– en 
tres años. Bueno, es deseable cobrar en tres años, eso 
es correcto, pero también es mucho más deseable co-
brar cuando toca, señora vicepresidenta. Y cuando to-
ca no es en el año 2014, 15 y 16; era cobrar en el año 
2013, tocaba en 2013. Por lo tanto, esos recursos hu-
biesen sido adecuados en el año 2013, ¿no?

Porque los ayuntamientos en el fondo se están con-
virtiendo en prestamistas de la Generalitat de Cata-
lunya. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el Fon-
do de cooperación local y tantos y tantos convenios 
que los ayuntamientos tienen suscritos con la Gene-
ralitat y que la Generalitat no cumple. Pero, sin em-
bargo, la Generalitat de Catalunya sí que tiene dine-
ro para financiar simposios, para subvencionar a los 
medios de comunicación afines, para las estructuras 
de estado, para las consultas; para todo esto, para es-
to sí que hay dinero, esto no se preocupen, aquí sí 
que encontramos... En esos 36.000 millones del pre-
supuesto –36.000 millones de presupuesto– siempre 
hay alguna partida para el dret a decidir, para la tau
la. Para eso sí; para los ayuntamientos, no. Para el 
Pla de barris –para el Pla de barris– este año 37 mi-
llones en el presupuesto de la Generalitat –37–, cuan-
do deben 1.000 millones de euros a los ayuntamien-
tos. Solo ponen 37, y con eso van a pagar parte de la 
deuda del año 2011, pero quedará pendiente la del 
12, la del 13.

Y el otro día el conseller Vila lo decía muy claramen-
te: «Aquellos ayuntamientos que quieran seguir con 
el Pla de barris lo tienen que hacer a pulmón propio.» 
Palabras textuales del conseller Vila en el pasado Ple-
no del Parlament de Catalunya a una pregunta del 
Partido Popular. A pulmón propio. ¿Esa es la manera 
de colaborar con los ayuntamientos que tiene la Ge-
neralitat?

Mire, es que ustedes al final, el Gobierno de Esquerra 
Republicana y de CiU, son el Gobierno del «sí, sí»: sí 
hay dinero, sí hay proyecto independentista –sí hay di-
nero, sí hay proyecto independentista. Pero son los del 
«no, no» también, ¿eh? También se han convertido en 
los del «no, no». No hay dinero para..., si no hay pa-
ra los ayuntamientos. Para eso sí que son los del «no, 
no»: no para las políticas sociales, no para los ayunta-
mientos.

Pero, mire, nosotros también, el Partido Popular, les 
presentamos una moción en el pasado Pleno de febre-
ro, en el mes de febrero, con enmiendas de Iniciati-
va por Cataluña y enmiendas del Partido Socialista, y 
le pedíamos exactamente lo mismo que hoy nos pre-
sentan en el anteproyecto –lo mismo. Hemos perdido, 
señora vicepresidenta, un mes y medio, porque uste-
des votaron «no, no» a la moción que presentaba el 
Partido Popular. O sea, cuando la propuesta la hace 
la oposición, cuando las propuestas son de la oposi-
ción, el Gobierno se enroca y dice «no». Y votaron 
«no» textualmente tanto Esquerra Republicana como 
Convergencia y Unió a una moción que viene a decir 
exactamente lo mismo que el anteproyecto de ley que 
se presenta hoy aquí.

Por lo tanto, nos encontramos en una situación en que, 
efectivamente, no podemos decir que no a esos ingre-
sos para los ayuntamientos, a esos ingresos necesarios, 
que se necesitan para hacer políticas sociales, para po-
líticas de foment de l’ocupació, para ayudar a muchas 
personas que lo están pasando mal. Pero una desleal-
tad absoluta del Gobierno, que vota en contra de mo-
ciones cuando vienen de la oposición.

Mire, desde el Partido Popular no vamos a caer en ese 
juego de ustedes de decir sistemáticamente «no» a lo 
que venga de otro partido. No, esa no va a ser nuestra 
posición. Y nosotros votaremos favorablemente a es-
te anteproyecto de ley, porque creemos que es bueno 
para los municipios, que es bueno para los catalanes. 
Y, por lo tanto, desde el Partido Popular daremos so-
porte a este anteproyecto de ley, porque no queremos 
que se sigan deteriorando los servicios públicos, no 
queremos que los ayuntamientos tengan problemas de 
tesorería, que puedan seguir pagando a los proveedo-
res cuando toca, a menos de treinta días, que se pueda 
generar actividad económica, que se tiren adelante las 
políticas sociales. Vamos a seguir trabajando e impul-
sando para que esos proyectos tan importantes como 
son los planes de barrio sigan adelante, mal que le pe-
se al Govern de la Generalitat, aunque sea a pulmón 
propio por parte de los ayuntamientos.

Y nuestro voto favorable no significa que comparta-
mos las decisiones del departament. No las compar-
timos, ni convalidamos las actuaciones que han reali-

Fascicle segon
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zado hasta ahora; no las convalidamos. No aprobamos 
la falta de diálogo, que ahora han subsanado, pero que 
inicialmente no tuvieron, ni la falta de legalidad en 
esa resolución del 27 de diciembre. Le daremos el vo-
to favorable, pero, como le digo, no será un cheque en 
blanco. Y sí que le pedimos, le exigimos que si pue-
de pagar en menos de tres años, que lo pague, porque 
los ayuntamientos necesitan esos ingresos para poder 
continuar dando servicios a los ciudadanos como ad-
ministración más próxima y que está teniendo el im-
pacto mayor de la crisis económica. Los ciudadanos 
cuando tienen problemas, cuando lo están pasando mal, 
están acudiendo a las puertas del ayuntamiento y no 
vienen aquí, a la puerta de la conselleria, señora vice-
presidenta. Por lo tanto, tendrá nuestro voto favorable, 
pero también le exigiremos que cumpla con los com-
promisos y que pague a los ayuntamientos.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa té 
la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Estic sencera –estic sencera. Bona tarda. Gràcies, pre-
sidenta. Vicepresidenta... Saludar el nou secretari de 
Cooperació i Coordinació de les administracions lo-
cals, el director general, diputats, diputades. Mirin, ens 
felicitem que rectifiquin. Ens felicitem que ens portin 
aquest projecte de llei avui, perquè ens felicitem que 
per fi, com a mínim, posem solució al que els hem es-
tat reclamant per activa i per passiva des del desembre 
com a Iniciativa i Esquerra Unida.

Els ho hem reclamat, doncs, tant amb resolucions en el 
Parlament com amb preguntes, com amb declaracions 
públiques, com amb declaracions privades, com amb 
mocions des dels ajuntaments, com a partir dels nos-
tres alcaldes i de la seva feina. Ho hem fet també apro-
vant, votant a favor de la moció del Partit Popular. Bé, 
per fi rectifiquen. Rectifiquen un nyap enorme, vice-
presidenta, un nyap de menyspreu absolut al món lo-
cal i a les mateixes lleis que van fer vostès amb aquell 
canvi de criteris en l’atorgament del Fons de coopera-
ció local, que incomplia la pròpia legislació, incomplia 
l’Estatut, incomplia la Llei municipal de règim local 
de Catalunya. Ho feien reduint a menys de la meitat 
–un 60 per cent, com vostè mateixa abans explica-
va, no?, de 90 milions a 37,7– la dotació del Fons de 
cooperació local. Ho feien..., menyspreaven els ajun-
taments deixant cent set municipis sense el Fons de 
cooperació local, o sigui, un 75 per cent de la pobla-
ció de Catalunya. Ho feien aprovant aquestes mesures 
–i els ho dèiem, els ho hem anat dient reiteradament– 
amb nocturnitat i amb traïdoria. Amb nocturnitat per-
què ho feien a finals d’any; el 27 de desembre es pu-
blicava, sense previ avís, amb efecte retroactiu per als 
ajuntaments, en un moment, com ara abans els deien, 
en què s’estaven tancant els pressupostos, en què ja no 
hi havia marge per part dels governs locals per cobrir 
aquell forat que els quedava als pressupostos de l’any 

2013, en què se’ls provocava, per tant, una desviació 
pressupostària important i una tensió extra de tresore-
ria, als ajuntaments, en un moment difícil, de conjun-
tura econòmica difícil i de deute acumulat per part de 
la Generalitat, que tot plegat suma aquesta dificultat 
que tenen els nostres ajuntaments de Catalunya.

Però, a més, un nyap que ha arribat a «sublevar» el 
món local fins al punt d’iniciar, com bé saben, con-
tenciosos administratius o processos per arribar cap a 
contenciosos administratius contra el Govern. Tema 
que, per cert, suposo que és, entre d’altres, la causa que 
avui ens portin aquest projecte de llei com a projecte 
de llei, perquè bé han de fer front a tota aquesta ame-
naça de contenciosos que se li venien al damunt, al 
Govern de la Generalitat, per part d’ajuntaments de tot 
Catalunya.

Un nyap enorme que fins i tot s’ha endut per davant 
el responsable d’aquests temes del Govern. El número 
dos, el seu número dos, vicepresidenta, en temes de 
món local, el secretari de Cooperació i Coordinació de 
les Administracions Locals, el senyor Joan Cañada, 
mentre no ens ho expliquin clarament, nosaltres con-
tinuarem pensant que ha dimitit o que l’han fet dimi-
tir, entre d’altres, per aquest nyap –entre d’altres, per 
aquest nyap. (Pausa.) No, li han donat la possibilitat, 
vicepresidenta, que vingui a la Comissió d’Afers Ins-
titucionals a explicar-ho directament, per què ha ple-
gat el senyor Joan Cañada, però resulta que els seus 
companys de Convergència i Unió i els seus socis 
d’Esquerra Republicana van votar en contra que vos-
tè comparegués a la Comissió d’Afers Institucionals 
per explicar-ho. Per tant, mentre no ens ho expliquin 
clarament, nosaltres pensarem que, entre d’altres, se-
rà segurament per aquest nyap. O, vaja, que li han fet 
pagar els plats trencats al senyor Cañada pel desgavell 
que existeix en el seu departament, vicepresidenta, co-
sa que..., normalment un desgavell no és causat només 
per una persona, però n’hi ha una que, doncs, ha ple-
gat o l’han fet plegar.

Mirin, ara rectifiquen. Ens n’alegrem, de debò, però 
rectifiquen parcialment. També permetin-nos explicar 
algun detall del que avui aprovarem, però rectifiquen 
parcialment.

En el primer punt d’aquest projecte de llei que avui 
ens porten a aprovació, ens colen –per dir-ho així, 
allò, popularment– una justificació de la retallada i 
del canvi de criteris que vostès van fer aquest any pas-
sat en el Fons de cooperació local. No hi estem gens 
d’acord, ni amb la retallada que van fer ni amb el can-
vi de criteris. I aquí ens vénen a refermar amb un text 
de projecte de llei el canvi que han fet. L’aprovarem, 
però, vaja, deixem clar que no hi estem gens d’acord.

Enlloc fan autocrítica –en aquest primer punt, enlloc 
del text, però és que tampoc en la seva intervenció, vi-
cepresidenta– sobre com –les formes– ho van gestio-
nar tot plegat. No reconeixen que ho han fet fatal, com 
els deia, amb nocturnitat i amb traïdoria respecte del 
món local.

Rectifiquen el nyap, sí, reconeixent que és de dret i 
que és de llei que es pagui el que pertoca als ajunta-
ments, però ajornen el pagament a tres anualitats. Per 
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cert, no ens aclareixen ni en el projecte de llei, ni en 
la seva intervenció –de fet, encara ens ha generat més 
dubtes–, d’on sortiran aquests diners. D’on sortiran? 
Perquè no s’està preveient cap partida nova o cap in-
crement de cap partida ja existent, excepte el que és 
el que s’ha de pagar de consells comarcals o d’extra 
per als consells comarcals per a aquest any 2014. On 
són aquests diners? Hi seran? Quan? Els ho reclamem 
nosaltres, els ho reclama la Federació de Municipis, 
l’Associació Catalana de Municipis...

I amb la seva explicació, vicepresidenta, que quan la 
tresoreria de la Generalitat ho permeti ho pagaran, 
doncs, encara ens genera molta més intranquil·litat. 
Perquè és que amb aquest tipus d’afirmacions resulta 
que vostès han estat utilitzant els ens locals –no no-
més els ajuntaments– de banca durant aquests últims 
temps i generant i augmentant i multiplicant el deute 
que tenen amb el món local. Vostès han centrifugat el 
seu problema de tresoreria cap al món local constant-
ment i ho continuen fent. I la justificació és la treso-
reria de la Generalitat, que no ho permet. És cert –és 
cert– i coincidim amb el senyor Sanglas i amb vostès 
que tenim un problema per part del finançament de 
l’Estat que ens arriba a Catalunya i que això és una 
de les causes. Sí, és una de les causes, però no només 
aquesta –no només aquesta. I, a més, escolti’m, vostès 
fan el mateix cap als ajuntaments que el que ens fa el 
Govern de l’Estat cap al Govern de la Generalitat.

Per cert, senyor Sanglas, quin exemple més mal tro-
bat, parlar sobre el tema de les autopistes, que precisa-
ment el company de la vicepresidenta al Congrés dels 
Diputats, el senyor Duran, és el que ha facilitat que 
si de cas se’ls paguin aquests milions a les concessio-
nàries d’autopistes a Madrid i no pas vinguin cap a 
Catalunya.

Mirin, ho reiterem, aprovarem evidentment aquesta 
mesura, tot i la nostra insatisfacció total amb el plan-
tejament que es pagui en tres anys, i els reclamem que 
parlin. Un prec, vicepresidenta: paguin el deute als 
ajuntaments i parlin amb un diàleg sincer amb el mu-
nicipalisme. Perquè no només hem d’estar parlant del 
Fons de cooperació local, al qual li posem solució ara, 
sinó que obrim una mica el focus. El Fons de coope-
ració local el 2012 ja el van retallar 6 milions respecte 
al que deia el pressupost que s’havia d’haver pagat. Si 
tirem més enrere, respecte a 2010 fins a 2012 ja l’ha-
vien retallat 26 milions d’euros. El PUOSC, doncs, 
mirin, en els pressupostos de 2014 també els vam ex-
plicar amb les dades que l’han reduït un 79 per cent 
respecte de 2012. A tot això, sumem-hi els incompli-
ments constants que estan tenint amb convenis lligats 
a lleis sectorials, a competències sectorials... Parlem 
d’escoles bressol, vull dir, és que, si no, sembla que es-
tiguem parlant de totxo. No, no, parlem d’escoles bres-
sol, d’escoles de música, de prestacions socials, de be-
ques menjador. Parlem de les prestacions que també 
les diputacions ajuden que es facin des del món local, 
diputacions a les quals vostès deuen –per exemple, a la 
de Barcelona– encara 80 milions o més de 80 milions.

I tot això coincideix, a més, amb aquest marc en què 
des del Partit Popular, des de Madrid, ens estan es-
trenyent en el món local, ens estan «apretant» l’auto-

nomia, de fet, segrestant l’autonomia del món local a 
partir de l’ARSAL. Però no m’hi allargo perquè en 
parlarem demà extensament. Però també en un mo-
ment en què estem en aquest Parlament de Catalunya 
debatent la Llei de governs locals sense que tinguem 
encara la llei de finances locals.

Miri, senyora Ortega, diputats, diputades, hi farem su-
port, a aquest projecte de llei, perquè el municipalis-
me al qual nosaltres representem si alguna cosa té és 
que és pragmàtic, i que vol solucions, i toca de peus a 
terra. Solucions per als governs municipals? No. Solu-
cions per als regidors i regidores o alcaldesses i alcal-
des? No. Solucions per poder seguir oferint i garantint 
els serveis a la ciutadania, i això vol dir recursos; i 
per poder seguir pagant els treballadors i treballadores 
que ofereixen aquests serveis públics des del món lo-
cal, i això vol dir recursos.

Com que toquem de peus a terra, com que som muni-
cipalistes i som pragmàtics i volem solucions, farem 
suport a aquest projecte de llei, perquè a més l’hem 
estat reclamant, aquesta solució, per poder seguir fent 
política a peu de carrer, que és el que per nosaltres 
és el municipalisme. Però li ho reitero, vicepresidenta: 
deixin de ser deslleials amb els governs locals, paguin 
els deutes, programin el pagament d’aquests deutes, 
tinguin un diàleg sincer amb el municipalisme i d’una 
vegada per totes, portin a aquest Parlament allò que 
ens ha de permetre resoldre de fons el tema del finan-
çament dels ens locals: la llei de finances locals.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans té la paraula el diputat Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidenta. Vicepresidenta, diputados, dipu-
tadas... Dice una frase popular: «De aquellos polvos, 
vienen estos lodos.» ¿Cuáles fueron los polvos? El pac-
to de legislatura entre Esquerra Republicana y Con-
vergència i Unió. Y ustedes dirán: «Y esto, ¿qué tiene 
que ver?» Tiene que ver mucho. Porque, claro, la fra-
se «de aquellos polvos, estos lodos» viene a decir que 
hay algunos males que se padecen por errores come-
tidos. Pero esto no es un error. El mal cometido, que 
es prorrogar el presupuesto del año 2012 de una for-
ma fraudulenta y trilera, no es un error, fue una deci-
sión política de un gobierno irresponsable de dos par-
tidos –bueno, o tres– irresponsables que antepusieron 
sus intereses electorales a los intereses de nuestra co-
munidad. ¿No tenían mayoría para aprobar unos pre-
supuestos? Por supuesto que la tenían. ¿Por qué no lo 
hicieron? Porque no les interesaba electoralmente, pa-
ra que no se viera, para que no se notara el cuidado, 
pa ra que no se notaran los hachazos que les pegaron 
ustedes a las cuentas públicas, a los presupuestos. Los 
recortes, recordemos, de más de 800 millones de eu-
ros en salud, pero no solo en salud, en educación y 
bienestar, sino también en el fondo de entes locales. 
Es así y lo hicieron con nocturnidad, alevosía, traïdo
ria, de todo. Pongan los adjetivos descalificativos que 
ustedes quieran, porque eso hicieron: deslealtad con 
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esta cámara, mentir a los ciudadanos y ocultar unos 
recortes presupuestarios que tenían como efectos no 
colaterales, sino efectos directos, entre otros –y lo que 
nos ocupa hoy aquí–, que los ayuntamientos no dis-
ponían de los recursos necesarios y comprometidos o 
esperados a la hora de prestar sus servicios públicos.

Y ahora viene aquí la señora Joana Ortega y nos pide 
que casi les demos las gracias. Gracias, hombre. Es 
como un señor que le está a uno ahorcando y lo deja 
de ahorcar y le tiene que decir: «–¿No me das las gra-
cias? –Hombre, perdona, no me tenías que estar aho-
gando.» Porque, claro, ¿por qué no se prorrogó la par-
tida presupuestaria en su totalidad? Porque sabían que 
no se iba a prorrogar, y lo hicieron con traición a esta 
cámara. Un gobierno traidor y desleal con los ciuda-
danos de Cataluña, no solo con esta cámara, sino con 
el conjunto de ciudadanos de Cataluña. Un fraude de-
mocrático –un fraude democrático– cuyas consecuen-
cias hoy parece que intentamos corregir. Y si espera 
usted las gracias de nuestro grupo, le digo: no se las 
vamos a dar, no le vamos a dar las gracias por su ne-
gligente gestión; usted tenía que pedir perdón a esta 
cámara y perdón a los ayuntamientos por haberles en-
gañado; es lo que tenía que hacer. Y aquí se le tendría 
que recriminar mucho más su comportamiento des-
leal con los ayuntamientos.

Porque, claro, ustedes no únicamente –no únicamen-
te– no prorrogaron la partida del año 2012, sino que la 
disminuyeron en un 60 por ciento. Y no solo eso, sino 
que además no se han comprometido a día de hoy a 
pagar los más de 1.000 millones de euros que ustedes 
deben al mundo local. Eso sí, ustedes se ponen muy 
bien puestos, vienen aquí: «Estimem el món local, és 
el nostre ADN, la mancomunitat de...» ¿Qué manco-
munidad? Paguen lo que deben, hombre; páguenlo, di-
gan cuándo van a pagar sus deudas. Y ahora vienen 
aquí y también les tenemos que dar las gracias porque 
ustedes se comprometen a pagar el diferencial entre 
los 37 millones y los 90, que al final deciden que van 
a adjudicar a tres años; eso sí, con la coletilla de siem-
pre: «en función de la disponibilidad presupuestaria». 
Largo lo fían –largo lo fían–, a tres años. ¿Esto es un 
up and under? Eso se llama en rugby. ¿Es una pelo-
ta a seguir? Lo tiran ustedes para adelante tres años 
y ya vendrá quien venga. Igual celebramos elecciones 
en noviembre; ya se encontrará el regalo aquel que le 
sustituya, porque alguien le sustituirá. Evidentemente 
ustedes no van a seguir, eso está claro.

Claro, esa irresponsabilidad de este Gobierno, esta 
irresponsabilidad de Esquerra Republicana de Cata-
lunya, de Convergència i Unió, tiene efectos devas-
tadores sobre la credibilidad de la institución y sobre 
otras administraciones. Ustedes lo de centrifugar la 
deuda lo han aprendido..., oye, son ustedes unos alum-
nos aventajados del concepto «centrifugar las deudas». 
Vamos, es que son ustedes, de verdad, de matrícula de 
honor. ¡Qué buenos son centrifugando la deuda! Lo 
que pasa es que no solo centrifugan su deuda sobre 
los ayuntamientos y los entes locales, algunos de ellos 
plácidamente controlados desde la Associació Catala-
na de Municipis, tranquilitos, a estos..., en los 37 mi-
llones, pillaron un buen cacho. No solo centrifugan 

sobre los entes locales, sino que además –y lo que es 
peor– lo centrifugan sobre los ciudadanos; son ustedes 
expertos en centrifugar sus deudas con los ciudada-
nos. Son ustedes fantásticos eludiendo responsabilida-
des y sobre todo no asumiéndolas políticamente.

Y, vuelvo a repetir por tercera vez, encima viniendo 
aquí, a este Parlamento, esperando que les hagamos 
la ola. ¿Qué esperaban, que empezaran por Iniciati-
va y acabaran por aquí? Empiecen por aquí, porque 
creo que la ola se va a acabar..., no sé, pero segura-
mente que en este pasillo no seguirá, la ola. Porque, 
claro, hay que ser de una manera muy peculiar pa-
ra venir aquí y encima dar las gracias a los ayunta-
mientos.

Yo le voy a hacer a usted una pregunta en concreto; no 
me responderá, pero bueno. ¿Ustedes negociaron con 
los ayuntamientos cuando decidieron no prorrogar en 
su totalidad la partida presupuestaria en el año 2012? 
¿Negociaron con los ayuntamientos, buscaron consen-
sos, hablaron con ellos? ¿Intentaron acordar medidas 
para facilitar el pago aplazado de una insuficiencia fi-
nanciera? No, no, ustedes lo hicieron, vamos, por el 
artículo 33; lo decidieron y lo hicieron, sin consultar 
con nadie, y ahora vienen aquí: «Gracias al mundo lo-
cal, gracias a la Associació de Municipis de Catalu-
nya, gracias a la Federación de Municipios de Ca-
taluña, gracias a todos. Gràcies a tothom, perquè teniu 
molta comprensió.» ¿Por qué no lo hicieron en su mo-
mento? ¿Por qué no expusieron sus problemas e inten-
taron resolverlos? Porque a ustedes les da lo mismo, 
les da igual, ustedes son de otra manera.

Y viene aquí y nos traen..., ¿qué nos traen hoy aquí? 
O sea, ¿qué vamos a votar hoy aquí? Un trágala, un 
chan taje, porque esto es lo que es este proyecto de ley: 
un chantaje, un «o lo tomas o lo dejas». Y, entonces, 
o lo tomas o lo dejas en las condiciones que yo digo. 
Eso se llama «chantaje». Eso no se llama «acuerdo» ni 
«negociación». Eso se llama «sentarse en una mesa» 
y decir: «Esto es lo que hay; o lo aceptas o, si no, te 
quedas sin recursos.» Pero ¿qué pasa? Que los ayunta-
mientos, de una forma pues no sé si voluntaria, pero 
como mal menor, aceptan. Dicen: «Esto es una buena 
solución.» No, no es una buena solución; esto es una 
pésima solución, hombre. Esto es una chapuza –es 
una chapuza–, es un trágala, de verdad –es un trága-
la–, que acaba, una vez más, centrifugando su incom-
petencia, su deslealtad, su asfixia, su ahogo sobre los 
entes locales y sobre el conjunto de ciudadanos.

Porque, claro, deslealtad y Generalitat son práctica-
mente sinónimos. Va a entrar una nueva acepción en 
los diccionarios: deslealtad igual a Generalitat. Des-
lealtad con las instituciones del Estado, deslealtad 
con el Gobierno de España, deslealtad con los ayun-
tamientos, deslealtad con los ciudadanos. Pero, eso 
sí, una lealtad inquebrantable, vamos, granítica, amb 
Esquerra Republicana, el partner –el partner– del co-
mité organizador de la consulta, en el cual se ha con-
vertido este Gobierno. Que, eso sí, para consulta, oye, 
todo pagado, ¿eh? –todo pagado–, lo que haga falta, 
oye. Lo que haga falta para la consulta y mucho más.
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Lo bueno es que cuando ustedes abandonen el Gobier-
no –que será pronto– y este vuelva a ser un  gobierno 
que resuelva problemas y planifique el futuro, nos evi-
taremos –y gobierne con lealtad a los ciudadanos– de-
bates tan sonrojantes como este. Porque, en el fondo, 
este debate también se produce hoy, y no con anterio-
ridad, porque ha habido un silencio y complicidad de 
muchos ayuntamientos que preferían sentarse en la 
mesa del dret a decidir que en la mesa de negociación 
para defender los intereses de sus ciudadanos.

Porque, si lo hubieran hecho así, ustedes hace mucho 
tiempo que tendrían numerosos contenciosos admi-
nistrativos encima de la mesa de ayuntamientos que 
estarían velando por cobrar aquello que ustedes les de-
ben y les adeudan, y no sirviendo de bancos, como 
hace la ciudad de Barcelona, que se ha convertido en 
un banco, banco de Barcelona, de su Gobierno.

Mire, este Gobierno –Esquerra Republicana y Conver-
gencia– es un verdugo de los entes locales, y la Gene-
ralitat, desgraciadamente, se ha convertido, aparte de 
en un moroso, en un problema, en un lastre y en una 
rémora.

Y para finalizar, señor Sanglas, mire, lo peor de los 
men tirosos es que se acaban creyendo sus propias men-
tiras. Los 16.000 millones estos fantasmales que us-
tedes, gracias al señor Mas-Colell, el mago de las fi-
nanzas, se han sacado de la manga no son más que la 
parte proporcional del ordenamiento del Estado para 
pagar sus deudas.

Es cierto que existe un problema de fondo, que tendría 
que haber una ley de financiación de las administra-
ciones públicas en España; no de los entes locales, no, 
de todas. De una vez por todas, una ley orgánica de 
financiación de las administraciones públicas, que re-
partiera adecuadamente los ingresos fiscales que tie-
nen el conjunto de administraciones públicas en Espa-
ña, en función de sus competencias, en función de sus 
necesidades, de una forma clara y transparente, no a 
través de fondos, no a través de..., no, no, dentro de la 
cesta de impuestos, de una forma justa en función de 
las competencias.

Pero es que también decían los matemáticos, señor 
Sanglas, de Esquerra Republicana: «Dos rectas son 
paralelas cuando coinciden en el infinito.» Y nosotros 
no coincidimos con ustedes no en el infinito, no, sino 
ni más allá. Nunca coincidiremos. Porque ustedes, en 
vez de intentar solucionar problemas junto con Con-
vergència, lo que hacen es crearlos, y no solo los crean 
a la política catalana, sino especialmente a los ciuda-
danos de Cataluña, que tienen que soportar su incapa-
cidad, su genética e imposible forma de resolver los 
problemas de los catalanes, simplemente porque no 
los tienen en consideración.

Gracias, presidenta, vicepresidenta, diputados, dipu-
tadas.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt té la paraula el dipu-
tat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda. Bé, nosaltres esperàvem, sincerament, 
una disculpa major per part del Govern. Perquè és ob-
vi, i a ningú se li escapa, que aprovar aquesta retallada 
d’esquenes als ajuntaments i aprovar-la en ple procés, 
diguéssim, de festes de Nadal no és per error ni és per 
equivocació, ni és una raó d’atzar, sinó que és apro-
var-ho per la porta de darrere, d’esquenes a la immen-
sa majoria de municipis, que, a més a més, són del seu 
propi partit polític. 

I hauríem agraït una disculpa major, perquè, òbvia-
ment, els ajuntaments són els qui estan salvant la pa-
pereta de l’estat del benestar, ara mateix. El concepte 
d’estat del benestar s’està salvant per la feina que estan 
fent els ajuntaments. I, òbviament, llevar-los tot aquest 
finançament no ajuda, perquè, a més a més, estan en 
situacions límit, els ajuntaments, en què 100.000 eu-
ros, 200.000 euros, 300.000 euros són els que fan de-
pendre les ajudes a les famílies, els que fan dependre 
el mínim plus que permet seguir prestant assistència 
social, seguir salvant la gent de caure al buit, si és que 
estan arribant a fer-ho.

Es presenta un projecte de llei que intenta posar so-
lució a un greu error governamental, a un greu error 
polític, que ha estat aquesta retallada del Fons de coo-
peració local. I per això nosaltres farem una valoració 
d’urgència per explicar el nostre vot, una valoració del 
context de crisi per explicar l’anàlisi que fem en què 
es produeix aquesta situació, i un rerefons del projecte 
polític dels darrers trenta-cinc anys, que és el que ex-
plicarà la nostra posició ideològica i política respecte 
als municipis.

I la valoració d’urgència la fem amb el fet que tenim 
uns ajuntaments als quals la Generalitat els deu 1.000 
milions d’euros; els quals, òbviament –s’ha dit–, la Ge-
neralitat ha utilitzat, igual que tantes altres terceres 
entitats, etcètera, de banca, perquè siguin ells els que 
paguin interessos i no pas la Generalitat, endarrerint 
pagaments, pagant amb molt de retard. Un context i 
una valoració de la situació actual en què els ajunta-
ments ja no ingressen res per l’ICIO. A mi m’ha agra-
dat la frase que ha dit el senyor Cañas, quan ha dit: 
«De aquellos polvos, estos lodos.» Però els polvos y los 
lodos sí que són en part el pressupost –en parlarem–, 
però són, sobretot, la bombolla immobiliària i sobretot 
l’esquema de finançament municipal basat en el totxo, 
basat en els plans urbanístics i basat en la pretesa auto-
nomia municipal a l’hora de fer expansió urbanística, 
que era el que finançava nous serveis, nous projectes i 
feia més i més grassa l’Administració local, moltes ve-
gades de forma irracional i, diguéssim, exagerada. 

Un descens de la recaptació per l’IBI; una retallada del 
PIE per part de l’Estat espanyol; uns crèdits ICO que 
–ja ho hem denunciat més d’una vegada– són usura 
pura i dura de l’Estat a favor de la banca subsidiada, 
de la banca rescatada, de la banca pagada amb diners 
públics, però que genera beneficis privats; un descens, 
òbviament, en la recaptació de taxes; un augment del 
pagament de l’amortització de capital de crèdits i del pa-
gament d’interessos fruit de la finalització de les carèn-
cies dels crèdits... És a dir, en general, una situació en 
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què l’ajuntament, on més hauria d’estar prestant ser-
veis menys diners té, però sobretot menys suport polí-
tic té de totes les administracions, i especialment de la 
Generalitat; menys suport polític i financer, menys lle-
ialtat. I parlem de lleialtats perquè no som molt cons-
cients de si va quedar prou esclarit durant el debat de 
pressupostos.

La CUP fa un any i quatre mesos que és aquí, i li han 
passat per davant de la cara dos pressupostos. El pri-
mer es va aprovar a l’ombra, en un acord entre Esquer-
ra i Convergència, i no se’ns va donar cap mena d’in-
formació, i es va retallar el que es va voler. I d’aquell 
pressupost ve aquesta retallada, d’esquenes també als 
ajuntaments. Absoluta deslleialtat a aquesta cambra. 
Però és que se n’aprova un segon, que contempla una 
partida d’ingressos inventada, de 2.300 milions d’eu-
ros, amb la qual cosa, vull dir, qualsevol pot fer un 
pressupost així, qualsevol infant, eh?, pot fer quadrar 
un pressupost així, no cal saber-ne gaire. És a dir, ab-
solut ocultisme i deslleialtat també a aquesta cambra 
aprovant aquests pressupostos; aprovant aquests pres-
supostos i sense explicar-nos ni una mínima memòria 
econòmica. És un treball que no passaria cap classe 
de l’ESO, cap classe de batxillerat, aprovar uns pres-
supostos que no porten cap mena de memòria econò-
mica d’on es trauran aquests diners, posats una mica 
a l’atzar –així, 2.300–, perquè ens quadrin els pres-
supostos.

Bé, sigueu conscients també que la mateixa lleialtat 
que mostra el Govern i que mostra la majoria parla-
mentària a aquesta cambra, i, per tant, a la seva ciuta-
dania, no se li exigeixi després a la ciutadania, no se li 
exigeixi una major responsabilitat a la ciutadania, una 
major responsabilitat política i una major lleialtat a 
aquesta cambra, quan aquesta és incapaç d’explicar-li 
els números i de plantejar-li els números amb transpa-
rència i amb debat democràtic.

Doncs, exactament, amb els ajuntaments passa el ma-
teix. A aquesta retallada que ara intenten arreglar amb 
aquest pedaç, amb aquesta tireta, li passa exactament 
el mateix, que va ser feta amb nocturnitat al desembre 
i que va ser feta d’esquenes als ajuntaments. I m’ima-
gino que la reacció sobtada ve donada bàsicament per-
què dins del seu propi partit s’han aixecat també els 
alcaldes a dir: «Bé, però, què esteu fent?, vull dir, què 
preteneu?, d’on voleu que traiem ara els diners per pa-
gar necessitats bàsiques?», que és el que estan pagant 
ara els ajuntaments. Perquè molts d’ells ja més no es 
poden buidar; ja s’han retallat tot el que podien, ja han 
abaixat sous tot el que podien, ja han retallat tot el que 
podien. No poden contractar més; per tant, aquí tam-
bé se’ls tallen les ales. Per tant, bàsicament, els pocs 
diners disponibles que tenen d’un pressupost a l’altre, 
aquella variació que poden tenir va tota a ajudes so-
cials. I, segurament, des del seu propi partit s’han in-
dignat.

Però és una estratègia coneguda, i en un capítol del lli-
bre de Maquiavel 2014 deu estar escrit. És a dir, si veus 
que la ciutadania s’indigna massa, comença a veure el 
«plumero» a la crisi, comença a veure com funciona 
el mecanisme de robatori i d’espoli social i comença a 
demanar massa, retira-li el que té ara –retira-li el que 

té ara– i que hagi de tornar a pidolar els drets bàsics, 
que hagi de tornar a situar-se al punt de partida. I, per 
tant, que se li abaixin una mica els fums. 

I, per tant, portem al Ple l’aprovació d’un projecte de 
llei que el que fa és posar un pedaç a una retallada feta 
d’esquenes als ciutadans i d’esquenes als ajuntaments, 
als seus propis ajuntaments –no els de l’oposició, eh?, 
els seus propis ajuntaments–, però amb pitjors condi-
cions. Perquè, clar, portem a aprovació..., i aquí expli-
co el vot. Nosaltres ens abstindrem perquè volem que 
prosperi, perquè és de llei que puguin ser retornats 
aquests diners als ajuntaments, però no hi votarem a 
favor perquè tampoc no es pensin que hi ha cap gran 
entusiasme que arreglin un error, però ho facin amb 
pitjors condicions, perquè no s’especifica..., o sigui, 
que si s’augmenta el PIE, es rebaixi l’aportació de la 
Generalitat no ens sembla del tot just. Però més injust 
ens sembla que no s’especifiqui, una altra vegada, no 
es porti un pla de com es pagarà, de quins són els com-
promisos de pagament, de quines seran les partides. 

És que, o sigui, aprovem pressupostos amb partides en 
blanc, arreglem situacions, una altra vegada, amb xecs 
en blanc que després els permeten, diguéssim, torejar 
la situació una mica com els convé.

La valoració d’urgència, el context de crisi. I, final-
ment, un rerefons: nosaltres tenim la convicció..., per-
què, a més a més, on principalment treballa la CUP és 
als municipis, on principalment aposta políticament 
és als municipis, a les places públiques de les nostres 
ciutats i les nostres viles, i en les seves institucions, 
òbviament, i les coneixem i les veiem per dins, com 
molts altres aquí presents, òbviament. I nosaltres te-
nim la sensació, després d’haver-ho analitzat, que en 
aquest país es té pànic a apostar pels municipis. 

Òbviament, no cal dir no només que les lleis que re-
geixen els municipis són les úniques que no s’han to-
cat en trenta-cinc anys, que tal com van ser concebu-
des en el període de la transició així s’han quedat. El 
món ha anat canviant, les necessitats han anat canvi-
ant; les lleis bàsiques i orgàniques són exactament les 
mateixes, sense modificacions. 

Ni cal dir tampoc que estem a la cua d’Europa de re-
partiment del finançament estatal pel que fa als mu-
nicipis: 14 per cent, 15 per cent, 16 per cent, a Fran-
ça, a Itàlia, a Bèlgica, etcètera, i a nosaltres ens toca 
un 10 per cent als municipis, malgrat que la tradició 
política d’aquest país és essencialment municipalista, 
malgrat que la tradició de prestació de serveis soci-
als en aquest país és essencialment municipalista, de 
construcció d’escoles, de construcció de biblioteques... 
Abans se’n parlava, de la Mancomunitat de Catalunya. 
No les va fer totes, les biblioteques, la Mancomunitat 
de Catalunya, ni les escoles. Les va fer el moviment 
obrer, el moviment ateneista, i després la Mancomu-
nitat les va coordinar. Tampoc creéssim falsos mites o 
exageréssim falsos mites.

Però, en tot cas, és un país essencialment basat en mu-
nicipis, i que, malgrat tot, té una legislació, té una lle-
ialtat per part de les administracions envers els mu-
nicipis, i té una disposició política majoritària que no 
juga a favor dels municipis. Per nosaltres els municipis 
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són motor de defensa dels drets socials, són motor de 
defensa dels serveis socials, són motor d’extensió so-
cial de la cultura i de la formació cultural, són plató 
principal de l’exercici de la democràcia. I fixeu-vos, si 
no, qui inicia la desobediència a l’Estat, qui inicia el 
procés sobiranista si no els municipis, si no les agru-
pacions locals que van organitzar les consultes. I en 
tantes i altres ocasions es posicionen els municipis, les 
institucions municipals, al costat de la gent, com a pri-
mera institució en defensa de la gent i en contra de 
lleis injustes, en contra de situacions econòmiques in-
justes. És a dir, els municipis són –i d’aquí ve el pànic 
i d’aquí ve la sensació permanent que tothom s’omple 
la boca amb els municipis, però els municipis allà es-
tan, aparcats–, els municipis poden ser, i segurament 
seran en el seu moment, el principal contrapoder a 
l’estafa generalitzada que suposen determinades insti-
tucions i el règim econòmic en el qual vivim.

I, òbviament, temps de crisi, pànic al contrapoder, i 
per això es desplega l’ARSAL i per això es desplega 
la Llei de governs locals, posant l’eficiència econòmi-
ca per sobre de la importància democràtica dels mu-
nicipis.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió té la paraula el diputat Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, presidenta. Bona tarda, vicepresidenta, con-
sellera. També saludar el director general i el secretari 
general. Agrair la feina feta del senyor Joan Cañada. 
Senyora Marta Ribas, l’ha vessat, en el seu moment 
ja li ho podran dir. I, en tot cas, també donar-li molts 
ànims i molta sort al nou secretari general, que és al-
calde, que ve del món local i que no tenim cap dubte 
que farà molt bé la seva feina.

Bé, jo volia fer una intervenció breu perquè, de fet, és 
un projecte de llei en què hauríem de dir «hi estem a 
favor» i anar a seure allà i ja està. Però, evidentment, 
hi ha hagut intervencions que cal que es contestin. Al-
gunes no s’han de respondre perquè, senzillament, el 
desconeixement del món local és tal que la millor res-
posta és el silenci.

Bé, primer de tot, el Fons de cooperació local, bàsica-
ment, es dota de fons tributaris de la Generalitat. Per 
tant, ja no és allò que diu l’Estatut, que hi haurà una 
llei que, d’alguna manera, determinarà on van tots els 
recursos que arriben per al món local a Catalunya; 
això el Constitucional ja ens va dir que no ho podíem 
fer. I per tant, els minsos recursos de la Generalitat és 
d’on es dota el Fons de cooperació. I és una primera 
consideració que cal tenir en compte fins al final.

La dotació del 2013 va ser excepcional per les causes 
que ja va explicar, a bastament, la vicepresidenta, i, 
per tant, era una dotació excepcional en un moment 
excepcional, fruit de la pròrroga pressupostària, i això 
tampoc ho hem d’oblidar. I aquesta pròrroga va portar 

a fer la decisió en dos moments: un primer moment, 
en aquell atorgament que va haver-hi a finals del mes 
de desembre, en què es garantia la suficiència finan-
cera dels ens locals, d’acord amb els pressupostos que 
havien fet a l’inici del 2013, i un segon moment, que és 
en aquest projecte de llei en què es recupera la ma-
teixa capacitat que l’any 2012 i, per tant, al complet 
respecte al 2012. Aquests són els dos moments per so-
lucionar una situació excepcional i que, evidentment, 
no s’havia donat mai una situació com aquest tipus a 
nivell econòmic ni pressupostari.

Dit això, vostès saben que aquest no és un problema 
conjuntural –el tema del Fons de cooperació–; és un 
problema estructural. I si el situem només en el Fons 
de cooperació, evidentment, errarem molt la diagnosi.

Saben que tenim, bàsicament, un problema estructu-
ral, senyora Ribas, del deute heretat. No se n’oblidi 
mai, perquè vostè feia una gran proclama aquí, però 
el deute heretat també, en aquest moment, és un pro-
blema per fer un pressupost en el Govern de la Gene-
ralitat, i vostè ho sap pels interessos que paguem cada 
any. També, evidentment, els deutes de l’Estat d’avui 
i de tresoreria d’avui dels deutes de l’Estat respecte a 
la Generalitat de Catalunya, i, finalment, un problema 
estructural de finançament al dèficit fiscal, que el po-
dem xifrar en les xifres que vulguin vostès –11.000, 
16.000, és igual–; evidentment, són molts diners.

I aquest és el problema de fons. I, en aquest problema 
de fons, nosaltres no hi podem respondre ni amb eines 
jurídiques, ni amb eines polítiques, ni tampoc amb ei-
nes econòmiques. Les polítiques, per poder prioritzar 
com creiem nosaltres que s’han d’abordar les neces-
sitats d’aquest país, que no són les mateixes que ens 
intenten imposar des de l’Estat; les jurídiques, per po-
der també legislar en aquells àmbits que ens permetin, 
precisament, atendre aquestes prioritats, i, finalment, 
les econòmiques, perquè, evidentment, els diners que 
generem els catalans no es queden aquí, a Catalunya, 
es queden en bona part a l’Estat i ens incapaciten per 
tirar endavant les nostres prioritats.

I sí, l’exemple de les autopistes és bo, senyora Ribas, 
però en trobaríem tants... D’aquests 2.000 milions de 
rescats, com a mínim, a nosaltres ens en tocarien 400, 
suposem. Aquests 400 milions que els catalans paga-
rem en aquests 2.000 milions de rescat, evidentment, 
ja no els veurem més. I, evidentment, és un exemple 
entre molts d’aeroports, de trens que no s’haurien d’ha-
ver fet, etcètera, que, evidentment, no vénen aquí, a 
Catalunya, i d’això també ens n’hem de recordar.

I és estructural també perquè Catalunya i Espanya 
hem evolucionat diferent en com prestem els serveis. 
Cada vegada que l’Estat legisla pensant en Espanya, 
se n’oblida, que aquí, a Catalunya, l’Administració 
local, l’Administració supramunicipal, composta per 
consells comarcals i diputacions, i el Govern de la Ge-
neralitat, en trenta-cinc anys, hem evolucionat de ma-
nera molt diferent. I, en canvi, es legisla d’una manera 
única, d’una manera simètrica i no tenint en compte 
que aquest país ha evolucionat d’una manera molt di-
ferent.
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S’ha citat el cas de l’ARSAL i també l’amenaça de la 
Cora. Jo li volia dir, senyor Reyes, que si cent-no-sé-
quants ajuntaments li semblen molts per aquests recur-
sos que s’han presentat aquests dies i que, de ben segur, 
es retiraran, què li deuen semblar vuit-cents municipis 
que han tirat endavant el recurs d’inconstitucionalitat 
aquí, a Catalunya. Més del 90 per cent dels ajunta-
ments de Catalunya contra una llei de l’Estat que vostè 
defensa tant i tant i que, evidentment, també afectarà el 
seu ajuntament, el de Castelldefels, d’una manera molt 
negativa i, sobretot, els seus ciutadans.

Recordem, els que ja fa anys que som en el món muni-
cipal, que fèiem aquella vella reivindicació del 50, 25 i 
25: l’Estat, el 50 per cent de la despesa pública gestio-
nada; les comunitats autònomes, el 25 per cent, i el 25 
per cent, els ajuntaments. Doncs, bé, els ajuntaments 
segueixen seguint al 12 per cent i, en canvi, l’Estat del 
2011 al 2012 ha crescut 2 punts i, evidentment, molt 
més enllà del 50 per cent que, inicialment, se li podia 
haver assignat. I això, evidentment, al cap dels anys 
es nota.

L’Administració de l’Estat, per nosaltres, és un proble-
ma. Independentment d’altres reivindicacions, inde-
pendentment del model d’estat o de si ens en volem 
anar de l’Estat, l’Administració de l’Estat és un pro-
blema real: és mastodòntica, és caduca, és costosa i no 
ha fet els canvis que havia de fer. I, evidentment, això 
repercuteix en negatiu a la resta. I, evidentment, l’Ad-
ministració de l’Estat té unes prioritats que nosaltres 
tampoc compartim. El nostre problema no és com ens 
repartim la misèria que en aquest moment tenim; el 
nostre problema és disposar dels recursos propis i de 
poder-los administrar en aquelles prioritats que el nos-
tre país necessita.

Finalment, els vull llegir una cita d’aquest mateix Ple 
del dia 23 de gener d’aquest any: «Tenim la voluntat» 
–23 de gener– «de compensar les quanties que molts 
ajuntaments han de percebre el 2013, i hem buscat fór-
mules per compensar aquestes quantitats en les pro-
peres tres anualitats.» Aquestes paraules, el 23 de ge-
ner, van ser pronunciades per la vicepresidenta del 
Govern. Era abans d’aquella interpel·lació i d’aquella 
moció subsegüent, senyor Reyes. Vostè s’hauria pogut 
estalviar tot això. Alguns ja li ho vam dir en aquell 
moment, que alguns crèiem en el compromís de la 
vicepresidenta i del Govern; altres van arribar a dir 
coses molt grans –entre altres, vostè– sobre que no es 
compliria aquell compromís. Evidentment, el temps 
ens ha donat la raó. I, per tant, a qui hem de creure 
ara? A vostè també, un altre cop? Evidentment, no.

Estem en uns moments en què cal alçada de mires. 
Vostès juguen al curt termini i al joc ras, i juguen a 
fer mal al Govern. I, evidentment, es pot fer això tota 
la vida; el que passa, que necessitem també que altres 
forces polítiques tinguin aquesta alçada de mires. El 
que no es pot posar és al mateix nivell el Govern de la 
Generalitat i el Govern de l’Estat; si no, és que no hem 
entès res. Si, en aquest moment, es posen al mateix ni-
vell el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat 
és que no hem entès res. I, per tant, els demano aques-
ta alçada de mires.

I, finalment, senyor Arrufat i la resta que han parlat en 
nom del municipalisme, no ens donin lliçons de mu-
nicipalisme a Convergència i Unió. Som els únics que 
estem a 911 ajuntaments, tenim 4.000 regidors i regi-
dores, tenim 528 alcaldies. I tot això –i tot això–, evi-
dentment, en un moment dificilíssim. Estem compro-
mesos amb els ajuntaments. Si vostè mira en aquests 
primers bancs, que hi ha una vintena de diputats, n’hi 
ha quinze que estan en aquests moments als ajunta-
ments o han estat en algun moment de la seva vida 
política als ajuntaments. Això no passa a la resta de 
grups, almenys, amb aquest percentatge.

I tot això –tot això– (remor de veus) és perquè ens co-
responsabilitzem amb el Govern de la Generalitat de 
donar la cara davant dels ciutadans i d’atendre els seus 
problemes en aquest moment. I, evidentment, aquesta 
és la nostra prioritat. I no acceptem lliçons de la res-
ta de grups parlamentaris sobre si estem o no estem 
al costat del municipalisme; hi hem estat, hi som i hi 
serem.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Acabat el debat, cridem a votació.

Els recordo que hi haurà una sola votació, atesa la bre-
vetat de l’articulat.

Senyor Santamaría, demana la paraula? (Veus de 
fons.) Senyor Reyes, demana la paraula? Per al·lusions? 
(Pausa.) Trenta segons. (Veus de fons.) Encengui, en-
cengui... Ara.

Manuel Reyes López

Señor Corominas, no confunda. Hoy la Generalitat 
no va a pagar; se compromete a que pagará. Ya ve-
remos cuándo, realmente, los ayuntamientos percibi-
rán esos ingresos que deberían haber percibido en el 
año 2013.

Y no saque pecho de los cuatro mil concejales que tie-
ne Convergencia y Unió, porque, si hablamos de con-
cejales, el Partido Popular tiene 26.000 en toda Espa-
ña. (Remor de veus.) O sea que si hay alguien que sabe 
de municipalismo es el Partido Popular.

Y, por último, la Administración del Estado no es ca -
duca, lo que es caduco es el nacionalismo. Y ya el si-
glo xx dio muchas muestras de lo que significa el 
na    cionalismo. Por tanto, aprendan de la historia y tra-
bajemos por construir conjuntamente el siglo xxi, el si-
glo xxi de los catalanes y españoles.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Continuem cridant a votació.

La senyora Ribas demana la paraula per...?
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Marta Ribas Frías

Per al·lusions, presidenta.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Marta Ribas Frías

De fet, al·lusions reiterades per part del senyor Coro-
minas, però només li respondré un parell de detalls. 
Senyor Corominas, sí que fan el mateix el Govern de 
la Generalitat i el Govern de l’Estat, com a mínim, en 
l’efecte de centrifugació dels seus problemes econò-
mics respecte d’administracions inferiors que gestio-
nen serveis directes a la ciutadania. Vostès fan el que 
l’Estat els fa a vostès; vostès ho fan amb el món local.

Per cert, altura de mires, senyor Corominas, és estar 
per les preocupacions de la ciutadania. Espero que ara 
la demostraran amb la ILP que debatrem tot seguit en 
aquest Ple.

La vicepresidenta primera

Ha demanat la paraula també, senyor Corominas? Per 
què?

Lluís M. Corominas i Díaz

Per al·lusions, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé, molt breu. Senyor Reyes, quan pagarà l’Estat? 
Quan ens pagarà l’Estat a nosaltres? I, senyor Reyes, 
el que l’hauria de preocupar no són aquests milers que 
té de regidors i alcaldes del Partit Popular a tot Espa-
nya, sinó per què aquí, a Catalunya, en té tan pocs; 
segurament, perquè aquí, a Catalunya, no són repre-
sentatius.

(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Procedirem, de seguida, a la votació.

Comença la votació.

El Projecte de llei pel qual s’aproven determinades 
mesures relatives al Fons de cooperació local de Ca-
talunya dels anys 2013 i 2014 ha estat aprovat per 118 
vots a favor i 12 abstencions.

Els he d’informar d’una petició d’alteració de l’ordre 
del dia, presentada pel Govern, que, d’acord amb el 
que estableix l’article 72.3 del Reglament, els propo-
so l’alteració de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenà-
ria, de tal manera que l’ordre de substanciació de les 
interpel·lacions, avui, a la tarda, sigui el següent: pri-
mer, la número 8, Barcelona Mobile World Capital; 

després, la número 6, criteris d’elaboració d’enques-
tes del CEO; després, la número 7, internacionalització 
del dret a decidir; després la número 10, necessitats 
d’escolarització i equipaments educatius, i, després, la 
número 11, sobre la situació del Programa de desen-
volupament rural de Catalunya. I demà, dijous, subs-
tanciaríem les dues interpel·lacions següents; per tant, 
la número 9, transport sanitari, i la número 12, mesu-
res per garantir l’ordre públic.

Es pot aprovar per assentiment, aquesta modificació? 
(Pausa.) Doncs, queda modificat en aquest sentit l’or-
dre del dia. Per tant, avui miraríem de substanciar cinc 
interpel·lacions.

Proposició de llei
de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (debat de 
totalitat) (tram. 202-00009/10)

El cinquè punt de l’ordre del dia és el debat a la tota-
litat sobre la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. (Remor de veus.) Els prego 
una mica de silenci, senyores diputades i senyors dipu-
tats. (Pausa.) Gràcies.

D’acord amb l’article 105.2, presenten aquesta inicia-
tiva els representants de la comissió promotora de la 
proposició de llei per un temps màxim de quinze mi-
nuts, que es repartiran entre el senyor Diosdado Tole-
dano i el senyor Sixte Garganté. En primer lloc, té la 
paraula el senyor Diosdado Toledano.

El representant de la comissió promotora 
Diosdado Toledano González

Bona tarda. Honorable presidenta, molt honorable 
pre sident, consellers i conselleres, senyors diputats i 
diputades, senyors convidats, amics i companys... En 
primer lloc, expressar el nostre reconeixement a totes 
les persones i entitats que han fet possible que aquest 
projecte de llei es presenti al Parlament: 121.191 sig-
nants; pràcticament, prop de tres-cents fedataris i fe-
datàries; les persones sense feina que hem realitzat les 
marxes al febrer de 2013 i 2014, i també els que han 
participat recentment a les marxes a Madrid i que el 
22 de març es van manifestar pel pa, el treball i el sos-
tre en una manifestació memorable.

Amb el projecte de llei que presentem s’obre una es-
perança a tota la ciutadania de Catalunya, per als més 
de 2 milions de persones que estan sota el llindar de 
pobresa, especialment les més de 600.000 que estan 
en situació de pobresa severa, i les 97.000 famílies on 
ningú té treball ni ingressos.

Però, companys i companyes, amics i amigues, la po-
bresa no pot esperar. Ho ha dit el papa Francisco re-
centment. Paraules de sentit comú que comparteix la ma  -
joria d’aquesta societat catalana solidària que tenim.

Però el Govern va fer el contrari i va orejar la pobre-
sa al retallar la renda mínima d’inserció a l’agost del 



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  58

2011, excloent d’aquest subsidi milers de famílies i 
impedint-ne l’accés a moltes més.

És veritat que s’hi arriba amb molt de retard. Des que 
es va aprovar el nou Estatut, l’article 24.3 ha estat a 
un calaix. Quant de patiment! Quants desnonaments! 
Quants talls d’aigua, de llum, de gas! Quants actes 
des esperats s’haurien estalviat si aquest projecte de 
llei s’hagués elaborat i aplicat.

És l’hora de la reparació. Cal evitar que aquesta tragè-
dia humana continuï i s’estengui, debatent, enriquint, 
aprovant aquest projecte de llei que desenvolupa 
l’enunciat de l’article 24.3, que diu: «Totes les perso-
nes i famílies en situació de pobresa tenen dret a una 
renda garantida de ciutadania que asseguri els mínims 
d’una vida digna.»

I en resum, aquest projecte, què diu? La renda garan-
tida és un dret subjectiu i individual de totes les per-
sones que compleixen aquests requisits. En el cas de 
la renda mínima d’inserció, vosaltres sabeu que la té 
un titular de la família; amb els compliments que cor-
responguin, però és el titular d’una família. Aborda 
la dimensió de la pobresa, de la nova pobresa; no de la 
passada –no per als marginats de sempre, per als es-
collits de sempre, de la pobresa estructural–, de la no-
va pobresa. Però dubta d’unes polítiques, d’una crisi 
econòmica i que ha estat agreujada per unes polítiques 
fracassades, dogmàtiques, d’austeritat i ajust.

Es proposa assegurar els mínims d’una vida digna. 
Com? Aplicant la mateixa quantitat econòmica que 
l’Administració reconeix que és un indicador de sufi-
ciència de renda, aquell indicador que és el mínim que 
una persona ha de tindre per viure amb els mínims, 
que són 559 euros per catorze pagues, que equivalen 
a 664 euros per dotze mensualitats. Per descomptat és 
molt menys, és molt inferior al vergonyós salari mí-
nim que hi ha a Espanya. Per tant, que no es digui 
que això seria més que el salari mínim. No, facin els 
comptes. En justícia els 426 euros de la renda mínima 
d’inserció són clarament insuficients.

Poseu-vos a la pell de la gent que rep aquest subsidi. 
Feu-ne la pràctica. Però escolteu també el que diu la 
Comissió Europea dels Drets Socials, que en les seves 
conclusions recents de gener d’aquest any diu que a 
Espanya –i a Catalunya–, excepte al País Basc i a Na-
varra, els sistemes de renda mínima no són conformes 
al que disposa la Carta social europea, ni pel que fa al 
nivell de prestació, molt per sota del sostre de pobresa 
fixat per l’Eurostat, ni per les restriccions ni les seves 
condicions d’aplicació. Aquí ho teniu.

La renda garantida de ciutadania és un dret. Però és 
un dret que té una obligació, que té deures, que és ac-
ceptar l’oferta d’un treball legal en condicions legals, 
sota pena que si no s’accepta es perd el dret a aques-
ta renda. Per tant, és fals que aquesta renda desactivi 
la recerca de feina. En tot cas, és a les mans dels go-
verns canviar les polítiques fracassades d’ajuts i auste-
ritat, i impulsar polítiques que creïn ocupació, perquè 
la principal reivindicació que fan els aturats i aturades 
–escoltin aquesta reivindicació– és tindre ocupació, 
un treball digne.

La democràcia no consisteix solament a votar cada 
quatre anys. És moltíssim més. És tenir drets per viure 
amb dignitat. No hi ha llibertats sotmeses a la misèria 
i la desigualtat. No hi pot haver una Catalunya lliure i 
democràtica sense cohesió social. Per això l’aplicació 
d’aquest projecte de llei ha de ser una de les prioritats, 
al costat de la salut i l’educació.

El seu caràcter de prioritat hauria de ser suficient a 
l’hora d’establir la seva viabilitat. Però tinc molts ar-
guments que avalen també la seva viabilitat econòmi-
ca i que anirem aportant al llarg del debat: estalviar 
els costos de la pobresa –perquè hi ha costos de la po-
bresa–, estimular la demanda, estalviar mitjançant la 
racionalització de les ajudes socials, també posar un 
control a la banca. No pot ser que els interessos que 
paga la Generalitat a la banca i als fons siguin pràcti-
cament de 2.000 milions anuals, quan aquests bancs 
tenen crèdits del Banc Central Europeu a mig punt per 
cent, i cobren a la Generalitat el 4 o 4 i mig, o el 5 
per cent. No pot ser.

Per descomptat, la pobresa té solució si respectem els 
drets bàsics de la ciutadania. Però no la té si la pobresa 
s’utilitza com un instrument per forçar la devaluació 
salarial i una competitivitat sense drets. Això no. Amb 
aquesta política hi haurà pobresa i més pobresa.

Per una Catalunya sense pobresa i desigualtat, de 
ciutadans i ciutadanes lliures, emancipada d’una eco-
nomia que mata –d’una economia que mata–, com de-
nuncia també el papa Francisco.

Bona feina, senyores i senyors diputats. No defraudin 
aquesta esperança. I, per cert, tenim molta pressa.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

A continuació, té la paraula el senyor Sixte Garganté, 
per un temps de deu minuts.

El representant de la comissió 
promotora Sixte Garganté Petit

Bona tarda. Moltes gràcies. Per què hem presentat una 
iniciativa legislativa popular per regular un dret reco-
negut i establert a l’Estatut? Més enllà del que ja ha dit 
el company Diosdado, perquè hem constatat que des-
prés de set anys el Parlament no ho ha fet. Aquesta és 
la raó. I per què el Parlament ho ha de fer? Perquè el 
Parlament hi està obligat per l’Estatut. Perquè l’Estatut 
obliga que sigui una llei, no una gestió governamental. 
L’Estatut obliga que sigui una llei la que reguli la renda 
garantida ciutadana. I ho ha de fer perquè la situació 
greu i severa de pobresa a Catalunya afecta el 20, el 25 
per cent de catalans i catalanes, que també són repre-
sentats per aquest Parlament. És a dir, el Parlament en 
té l’obligació. I en té l’obligació perquè tots els poders 
públics estan obligats per l’Estatut a promoure les con-
dicions perquè la igualtat entre les persones i els grups 
sigui real i efectiva. I perquè la funció central del Par-
lament, en representació del poble de Catalunya, és le-
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gislar, amb lleis que obliguin els ciutadans i ciutadanes 
i el Govern i les administracions.

Quina és la renda garantida que creiem que necessita i 
creiem que hi tenen dret els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya? Aquests ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya –ho he sentit avui a l’informatiu– tenen necessi-
tats i drets que el Parlament ha de garantir també en 
la situació de pobresa en què viuen. No fa falta que els 
recordi que un dels eixos centrals de la declaració so-
biranista és la cohesió social. Sense cohesió social no 
hi ha democràcia.

Per això ha de ser un dret subjectiu, perquè ho diu 
l’Estatut: una renda garantida ciutadana –garantida–; 
perquè ho diu el Consell de Garanties Estatutàries al 
dictamen emès al març del 2012, quan interpreta l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut. Aquest article no pot ser inter-
pretat en el sentit que qui compleixi els requisits no hi 
pugui accedir. No pot estar condicionat a disponibili-
tats pressupostàries. El pressupost s’haurà de fer per 
garantir el dret.

També l’Estatut, l’article 37. La llei que reguli els drets 
reconeguts a l’Estatut n’ha de garantir llur plena efec-
tivitat. Ha de ser una renda que resolgui el problema. 
Ha de ser el dret a una prestació econòmica suficient. 
Totes les persones o famílies que estiguin per sota del 
llindar de la pobresa tenen dret a una vida digna. La 
prestació ha de ser suficient.

Quins són els dos elements que ens indiquen la sufici-
ència de la prestació econòmica? L’indicador de ren-
des de suficiència aprovat per aquest Parlament l’any 
2006, que no ha estat incrementat els tres darrers anys 
i que està en 664 euros mensuals per dotze pagues. La 
llei del 2006 ens indica quin és, a Catalunya, l’indica-
dor de rendes de suficiència. Com ha dit el Diosdado, 
el mes de gener del 2014 el comitè de drets humans 
del Consell d’Europa considera que només Navarra i 
el País Basc –641 i 658 euros mensuals– tenen una 
renda que no es pot considerar manifestament insufi-
cient com ho són, segons el Comitè de Drets Socials 
del Consell d’Europa, les prestacions de la resta de co-
munitats.

Però no només ha de ser una prestació econòmica su-
ficient. Ha de ser una prestació econòmica de caràc-
ter suplementari en dos sentits. Els catalans i catala-
nes que hi tinguin dret tindran l’obligació de sol·licitar 
aquelles prestacions econòmiques a què puguin tin-
dre dret de l’Estat. I Catalunya tindrà l’obligació de 
complementar-ho fins a 664 euros, perquè és el llindar 
econòmic legalment establert a Catalunya per sortir 
de la situació de pobresa.

No faré referència a les obligacions; ja les ha posat de 
manifest el company Diosdado. Però sí que vull sor-
tir al pas d’unes declaracions molt recents i d’una idea 
falsa. Catalunya no serà el primer país que regularà 
una renda garantida ciutadana tal com ho fem a la pro-
posició de llei. No. I no ens n’hem d’anar ni al Brasil 
ni a Alaska. Només ens hem de mirar Bèlgica. Aquí, 
a quatre mil quilòmetres –10 milions d’habitants. Lle-
gim-nos la llei belga d’integració social.

Per acabar, dues consideracions. La discussió i l’apro-
vació de la proposició de llei de la renda garantida 
ciutadana per part del Parlament de Catalunya com-
portarà una obligació d’establir als pressupostos de la 
Generalitat per al 2015 la partida econòmica necessà-
ria i suficient per fer-hi front. Tenim temps.

En aquest sentit, nosaltres ens fem ressò de les reso-
lucions aprovades per aquest Parlament al Ple de la 
pobresa de fa quinze dies. Estem d’acord amb la ne-
cessitat de saber quan i en què –i no ho sabem– la Ge-
neralitat s’ha gastat..., quan?, 480 milions d’euros, el 
2013? Però no sabem ni en què ni com. Ho hem de 
saber. Primera qüestió introduïda en una de les resolu-
cions aprovades pel Parlament.

També estem d’acord amb la necessitat de racionalit-
zar tot el que hi hagi; racionalitzar-ho per convertir-ho 
en un dret, que és el del 24.3 de l’Estatut d’autonomia. 
I estem d’acord amb la necessitat de gestionar-ho mi-
llor tot. Però nosaltres pensem que s’ha de fer a través 
de la renda garantida ciutadana, perquè és un dret dels 
ciutadans.

I acabo. Al nostre entendre el Parlament ha de legislar 
a favor de la justícia i la cohesió social; és la seva obli-
gació, és la vostra obligació. Si el Parlament no ho fa o 
no ho fa de forma suficient, contribuirà a l’increment 
de la pobresa d’entre el 20 i el 25 per cent dels cata-
lans i catalanes; aquesta és la realitat: o es legisla a fa-
vor de la justícia i la cohesió social o s’incrementarà la 
pobresa i creixerà la desigualtat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Atès que no s’han presentat esmenes a la totalitat, pas-
sem ara al torn d’intervenció dels grups parlamenta-
ris per posicionar-se. Vull aprofitar, cosa que no he fet 
abans..., saludar totes les persones del grup promotor 
que ens acompanyen aquí, a l’hemicicle, i també a la 
sala de vídeo. Té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el dipu-
tat Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, presidenta. Conselleres... Avui comença el trà-
mit d’una iniciativa legislativa popular que porta el 
recolzament i que arriba a aquest Parlament amb el re-
colzament de més de 120.000 signatures; de fet, el do-
ble de les necessàries. I aquest èxit, aquesta important 
mobilització social, és el resultat d’un ampli i sostin-
gut esforç de milers de persones, de sindicats, d’enti-
tats, de partits, entre ells, Esquerra Republicana. És, 
per tant, una iniciativa que parteix de la gent, de mol-
ta gent que pensa que una nació no ha de jutjar-se per 
com tracta els seus ciutadans de millor posició, sinó 
per com tracta els que tenen poc, o no tenen res, per 
dir-ho en paraules de Mandela. Per tant, el primer és 
saludar i felicitar els promotors i les entitats que avui 
ens acompanyen.
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La meva intervenció tractarà de la situació en què estem, 
de les polítiques de rendes que tenim, de com veiem la 
ILP, de quin model proposem a curt termini, i també 
–permetin-me que em sembla rellevant fer-ho en aquest 
debat–, què més podríem fer si tinguéssim estat o si 
l’Estat volgués col·laborar en aquestes qüestions.

Quina és la situació? La situació és que hem de com-
plir un mandat estatutari –un mandat estatutari– per 
assegurar els mínims d’una vida digna, i aquest és l’ob-
jectiu de la tramitació que avui comença. I hem de ser 
conscients que estem lluny d’aquesta situació, que vam 
tancar el 2013 amb 820.000 persones aturades, cent 
mil famílies sense cap ingrés, i que la durada de la cri-
si fa que moltes persones –el nombre d’atur i la llarga-
da d’aquesta crisi–..., la seva ocupabilitat ha empitjorat 
notablement; l’índex de cobertura de les prestacions 
cada mes –cada mes– perd 1 o 2 punts percentuals. 
I això té efectes sobre l’autoestima, té problemàtiques 
associades, porta dificultats per pagar l’habitatge, per 
afrontar despeses inesperades, per pagar subministra-
ments bàsics, etcètera. 

La desigualtat és molt cara, i no anem bé de desigual-
tat. Aquesta setmana hem conegut que l’Estat espa-
nyol és l’únic estat de l’OCDE on el 10 per cent de po-
blació més pobra ha perdut més del 10 per cent de la 
renda. I això succeeix en un estat on hi ha pobresa per 
a molts i cooptació del poder per a pocs. Només per dir 
tres coses d’avui mateix: avui hem sabut que hi hau-
rà 3.600 milions d’euros per a les autopistes radials; 
avui hem sabut que la Unió Europea vigilarà el mercat 
elèctric espanyol perquè no se’n fia –i nosaltres tam-
poc–; aquesta setmana hem conegut que l’oligopo-
li dels carburants ens està aplicant el quart preu més 
car d’Europa pels carburants que consumim. Per tant, 
pocs coopten al poder, molts en queden exclosos.

I les polítiques de renda són una solució. Vegem què 
passa, per exemple, amb les que ja tenim avui: molt for-
tes a la tercera edat, molt febles en altres trams d’edat. 
Si no hi haguessin pensions, si no hi haguessin políti-
ques públiques, el 87 per cent de les persones de més de 
seixanta-cinc anys –87 per cent– estarien sota el llindar 
de la pobresa. Com que hi ha polítiques públiques, «no-
més», entre cometes –només–, 17 per cent. I en el con-
junt de la població serien el 42 i el 19; per tant, les ren-
des, les polítiques de rendes sí que són útils.

Quina situació tenim, de polítiques de rendes? Doncs, 
tenim un mapa molt dispers. La Generalitat té –jo he 
detectat, consellera– disset rendes en el seu departa-
ment, però em diuen que potser n’hi hagin més; les que 
jo he detectat són disset. Tenen vostès l’encàrrec de 
fer un mapa i aclarir-ho. Jo n’he detectat fins a vint-i-
set, però em deien avui que potser són fins a cinquanta 
–deia la diputada Figueras, no ho sé, ella em corregirà. 
Però, en tot cas, tenim una política de rendes molt dis-
persa. Podríem afegir-ne vint-i-dos de l’Estat, algunes 
d’alguns ajuntaments, algunes –poquetes– d’alguna en-
titat privada i d’alguna diputació.

En total, aquesta despesa de rendes rondava el 2013 
–ho ha dit en Sixte Garganté– a l’entorn dels 480, 470 
milions. Amb l’increment de la renda mínima d’inser-
ció d’aquest any ens situem sobre més de 500 ja. I, per 

tant, és una base sobre la qual podem parlar de políti-
ques de rendes. Dins d’aquestes tenim la renda míni-
ma, que aquest any està en el seu màxim històric, pe-
rò, tot i així, continua sent insuficient, com tots sabem, 
per eradicar la pobresa. És una renda que busca la im-
plicació de la persona, l’autonomia, i acompanyar-la 
de plans d’inserció, que també hem de reconèixer que 
no sempre existeixen.

Es va fer treball sobre la renda mínima el 2010. Hi ha 
un document que crec que hem de recuperar, que venia 
acompanyat de l’acord estratègic, on es deien algunes 
coses que avui també diuen a la ILP, i algunes que són 
diferents. Hem fet, en aquesta legislatura, treballs en 
aquest Parlament per introduir algunes coses. Hem dit 
en aquest Parlament que quan es faci una llei s’intro-
duirà el dret subjectiu, i això ja ho ha dit aquest Par-
lament –i és una cosa que demana la ILP–; que treba-
llarem per recuperar la seva universalitat –no ho hem 
dit clar del tot perquè no hem estat d’acord del tot en 
aquest punt, la nostra posició ja saben quina és–; que 
hem de treballar sobre nous perfils d’exclusió, no no-
més sobre persones amb una exclusió molt determina-
da, amb casos de problemàtiques socials específiques, 
perquè la falta de feina afecta molta gent, i, per tant, 
hem d’anar a situacions de cobertura més àmplies.

Què en pensem, nosaltres, de la ILP? Nosaltres –ho 
saben els promotors, els ho hem dit moltes vegades– 
ens vam comprometre a donar suport a la tramitació, 
vam proposar-ho en el darrer Ple de la pobresa, i avui 
aquest compromís es fa efectiu; comença aquest debat, 
que ens sembla de la màxima importància. Nosaltres 
ens vàrem comprometre i ens comprometem al fet que 
ha de sortir d’aquest debat el compliment del mandat 
estatutari de garantir uns mínims d’una vida digna a 
tots els ciutadans de Catalunya. Nosaltres compartim, 
també, que cal reordenar el mapa de rendes, i afegim 
que és necessari fer-ne un únic òrgan gestor, perquè to-
tes aquestes cinquanta rendes estan gestionades per una 
desena, quinzena, d’organismes diferents, i, per tant, 
aquí també hi ha marge per guanyar.

Nosaltres compartim, també, que s’ha de replantejar 
el vincle entre prestacions i compliment de determi-
nats programes. Creiem que aquesta és una matèria 
de debat, perquè la contraprestació dóna una legitimi-
tat social a aquestes ajudes, molt necessària, i sense la 
qual hi ha molts ciutadans que no les entendrien. Però 
també hem de reconèixer –i en això tenen raó els pro-
motors– que és més important que hi hagi programes 
d’inserció que insereixin que no pas que n’hi hagi que 
són obligatoris; és més important que siguin efectius i 
que insereixin. I n’hi ha molts que són obligatoris se-
gons la llei, però que no existeixen a la pràctica.

Hi han tres qüestions que sempre hem plantejat cla-
rament als promotors, i, per tant, ningú pot dir que 
Esquerra no hagi estat clara en aquesta matèria. La 
rique sa que genera Catalunya sí que ens permet tenir 
una política de rendes d’equitat completa; ho permet, 
paguem suficients impostos. Però la part de riquesa 
que neix d’aquesta riquesa que genera Catalunya, que 
és gestionada per la Generalitat, és finita; no és infini-
ta, és finita. I qui digui el contrari no estarà ajustant-se 
a la realitat.
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Segona qüestió: pensem també –i ho hem dit sempre 
amb molta claredat– que aquesta política no es pot des-
connectar d’altres polítiques d’inserció, que cal replan-
tejar la transició entre la situació de cobrar una renda i 
no treballar i la situació del treball. No pot haver-hi un 
tall abrupte, com es proposa en aquesta ILP i com pas-
sa en l’actualitat amb la PIRMI, també. Aquelles per-
sones que estan percebent una renda social i troben tre-
ball hi han de sortir guanyant. I per això hem defensat 
els complements salarials, a les PIRMI, i per això cre-
iem que s’ha d’avançar. És una política que està al cos-
tat de la que planteja la ILP; no és la mateixa matèria, 
però creiem que també s’ha d’abordar i s’ha d’abordar 
al costat. Qualsevol política de rendes socials ha d’es-
tar connectada a la inserció laboral, ha de tenir incen-
tius al treball i ha de tenir desincentius clars al treball 
submergit.

I hi ha una tercera qüestió que no està en les compe-
tències actuals d’aquest Parlament, però que ens sem-
bla cabdal, i que en el futur l’hem de plantejar: hem 
d’integrar l’administració de rendes socials amb l’ad-
ministració fiscal, perquè volem que la redistribució 
de rendes, que actualment es produeix d’una forma re-
lativament important en aquells que tributen IRPF..., 
només es produeix en l’actualitat entre classes mitja-
nes entre elles mateixes. Els de dalt de tot se n’escapen 
perquè se’n van a altres formes fiscals com les Sicav; 
als de sota de tot se’ls exclou. I això implica que en el 
nostre model a futur han d’haver-hi impostos negatius.

Què proposem, nosaltres? Nosaltres proposem la ga-
rantia dels mínims vitals, i que treballem per acon-
seguir-ho, amb acords. Proposem també que després 
d’aquest esglaó hi hagi un altre esglaó d’inserció a 
canvi d’activitats d’interès social, de rendes de partici-
pació, que es diuen. Després, un tercer esglaó d’inser-
ció al mercat laboral amb ajuts. I s’han de desenvolu-
par aquests sistemes, perquè és la inserció que la gent 
vol, com ha dit abans també el senyor Toledano. I hi 
ha d’haver-hi un quart esglaó connectat, que són les 
d’inserció laboral pures.

Senyores i senyors diputats, com sempre em sol pas-
sar, volia dir més coses i se m’acaba el temps. Dei-
xin-me dir, però, que compartim absolutament el plan -
tejament que el nostre país no serà lliure mentre no hi 
hagi la igualtat necessària; que la pobresa no és una 
condició natural dels éssers humans, sinó que és una im  -
posició artificial; que aquesta tramitació ha de  servir per 
avançar significativament en l’eradicació de la po bresa 
i en la garantia d’uns mínims de vida digna. Diputa-
des i diputats, assumim aquest repte, atenent la realitat 
i responent a paràmetres reals, sense enganyar ningú, 
però també amb ambició social –també amb ambició 
social. Si no hi posem ambició, la desigualtat que pa-
teix avui Catalunya, hem de dir que no és tolerable 
mai més.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Conselleres, diputats i diputades... 
Vull començar donant la benvinguda a les persones 
que ens acompanyen en el públic, que estan en el de-
bat, a totes les persones de la comissió promotora, a 
les persones fedatàries, als sindicats de treballadors, 
a les entitats socials, als col·legis professionals, a les 
associacions d’aturats, que també els veig per aquí, i a 
totes les persones que han donat suport a aquesta ini-
ciativa legislativa popular.

Són més de 121.000 signatures –vàrem estar a la pre-
sentació de les signatures a l’Idescat–, han estat més 
de tres-cents fedataris. I en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, jo els vull donar les gràcies per contri buir al 
fet que aquest Parlament i el conjunt del país  situem 
al centre de l’acció política i de l’acció col·lectiva el 
que és més important per a la ciutadania: el benestar i 
la dignitat de les persones, un dret a viure amb digni-
tat, un dret a viure per sobre del llindar de la pobresa 
i una realitat al nostre país, doncs, massa estesa i que 
moltes vegades és ignorada pels governs que tenim en 
aquests moments.

Des del Grup Parlamentari Socialista tenim molt pre-
sent que és més necessari que mai situar en el cen-
tre de l’agenda política la lluita contra la pobresa, però 
també les accions transformadores, també la inserció 
laboral. Per això jo vull posar en relleu la importàn-
cia i la solemnitat que pel meu grup parlamentari té 
aquest debat que en aquests moments s’està produint 
al Parlament.

La proposició que avui se’ns ha presentat aquí té un 
article, el número 1, que diu clarament que aquesta 
renda garantida de ciutadania ha d’assegurar els mí-
nims d’una vida digna a les persones o a les famílies 
que es troben en situació de pobresa. Aquest és l’ob-
jecte de la llei, i és un objecte que el meu grup parla-
mentari recolza i recolzarà en la seva tramitació.

Avui fa quinze dies en aquest Ple es va fer una sessió 
monogràfica sobre la pobresa i les desigualtats. I, més 
enllà de les valoracions que en fem els diferents grups 
parlamentaris i el Govern, cal posar en relleu que allà 
va quedar palès el dèficit social en què viu el nostre 
país, amb polítiques socials, ocupacionals, d’habitat-
ge, de salut, d’educació, amb uns esforços per part del 
Govern que queden per sota de la mitjana del conjunt 
d’Espanya i del conjunt d’Europa.

Des del Grup Parlamentari Socialista ens plantegem 
aquesta proposició de llei amb tres principis que con-
siderem importants. El primer és la redistribució de 
la riquesa. No parlem d’efectes pal·liatius, parlem de la 
solidaritat que han de garantir els poders polítics. En 
segon lloc, per nosaltres també és important la inser-
ció laboral. Entenem que qualsevol recurs públic de-
dicat a la política d’inserció laboral és una inversió en 
l’autososteniment de les persones, que són molt im-
portants per a qualsevol país. I, per últim, la garantia 
de la cohesió social. La garantia de la cohesió social 
ha de ser l’objectiu que ha de regir l’acció pública per a 
la vertebració social i també per a l’extensió dels drets 
socials.
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En segon lloc, vull destacar de la proposició de llei 
el que considerem que és fonamental i creiem que ha 
d’estar garantit en tot moment, més enllà del que passi 
en la ponència parlamentària; els companys que han 
presentat la proposició de llei ho han destacat, i jo 
també ho vull destacar. És el dret subjectiu. Per nos-
altres aquest és el punt fort i és la línia vermella indis-
cutible de la proposició de llei. Aquesta llei genera la 
garantia del complement de renda per a totes aquelles 
persones i famílies que estan en situació de pobresa. 
I, per tant, qui hi tingui dret ha de poder gaudir d’a-
quest dret, perquè en aquest país no ens volem acos-
tumar al fet que allò que diu la llei, i que en teoria ha 
d’estar garantit, a la pràctica no estigui passant.

I aleshores crec que cal contextualitzar, perquè s’ha 
fet des d’aquest faristol, per què sorgeix aquesta pro-
posició de llei, per què sorgeix la proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania. I crec que la gène-
si la trobem a la reforma de la renda mínima el 2011. 
Perquè molts dels que esteu avui escoltant vau patir 
aquell estiu, aquell agost, i vam veure com s’amputava 
un dret subjectiu que ha existit en el nostre país des 
del 97 fins al 2011. I va ser aquella amputació, va ser 
l’expulsió a la pràctica d’un de cada tres beneficiaris 
de la renda mínima, que va generar les energies i va 
mobilitzar les persones, les entitats, per poder recollir 
aquestes 121.000 signatures.

I crec, com deia el Diosdado Toledano, que aquest 
debat també és un primer pas per posar fi a aquesta in-
justícia –ell ha parlat d’esperança–, una injustícia que 
va començar l’agost del 2011 i que ha suposat que els 
dos governs de Convergència i Unió –un recolzat pel 
Partit Popular, i ara recolzat per Esquerra Republica-
na– amb les seves decisions estiguin generant pobresa 
al nostre país. El Síndic de Greuges ens recordava que 
deu mil nens han caigut en pobresa directament per 
l’amputació de la renda mínima d’inserció. I, per tant, 
un govern que va generar un problema, un problema 
que s’ha anat agreujant i un problema que no té solu-
ció. No ha tingut solució amb el Partit Popular, no l’es-
tà tenint amb Esquerra Republicana.

Escoltem aquí moltes bones paraules, senyor Amo-
rós. Vostè ja fa mesos que ens parla aquí de la reforma 
de la renda mínima. No arriba. Espero que amb aques-
ta renda garantida de ciutadania, amb aquesta inicia-
tiva legislativa popular, parlem que millorem els estàn-
dards de protecció social del nostre país. Perquè ara, 
amb acords d’estabilitat d’Esquerra Republicana o sen-
se ells, tenim una taxa de cobertura de la renda mí-
nima d’inserció per sota de la mitjana espanyola. La 
situació és aquesta: tenim un 7,2, quan la mitjana espa-
nyola està en l’11,8. Aquesta és la situació. Comunitats 
autònomes com Madrid, Aragó o Andalusia estan cla-
rament per sobre de Catalunya. Per tant, necessitem el 
dret subjectiu i el necessitem ja, perquè en aquests mo-
ments el que veiem és insensibilitat del Govern i dels 
seus socis. Ni mocions ni esmenes ni proposicions de 
llei que ha presentat el meu grup, però també altres 
grups, han significat que això es variés.

El Govern ha signat diverses vegades que reformaria 
la renda mínima. Jo espero que amb aquesta tramita-
ció aconseguim el dret subjectiu i aconseguim que es 

millori la protecció social al nostre país. En el passat 
Ple extraordinari una de les propostes de resolució que 
vam presentar, en aquest cas conjuntament amb Ini-
ciativa per Catalunya, deia que mentre no s’aprovava 
aquesta renda garantida de ciutadania es tornés a la 
renda mínima d’inserció que es va amputar el 2011, 
i que, per tant, totes aquestes voluntats que avui es-
coltem de millora del dret subjectiu i de protecció..., 
tornéssim al 2011, i quan tinguem aquesta llei, doncs, 
millorem aquesta situació. Aquesta proposta de reso-
lució va ser votada en contra pels grups que donen su-
port al Govern. I crec que és molt important que avui 
tinguem clar aquest tema per veure quina és la volun-
tat, fins ara manifestada mitjançant el vot, per part 
dels grups que donen recolzament al Govern. Tornar 
a la situació del 2011, a la renda mínima d’inserció, ha 
estat rebutjat en aquest Parlament, en el Ple de la po-
bresa, per Esquerra Republicana i per Convergència i 
Unió. Per tant, des d’aquí ens omplim la boca de cohe-
sió social i d’inclusió, però a la pràctica el que tenim 
és una davallada de drets dia sí i dia també.

El tercer tema que vull destacar de la iniciativa legis-
lativa popular és el fet que ens fa superar les accions 
pal·liatives davant de la pobresa i ens parla de redistri-
bució de la riquesa, i ens parla d’acció transformadora 
i generadora d’autonomia personal. Crec que és molt 
important que també parlem d’això. No només bancs 
d’aliments; és evident que qui té gana té gana ara i li 
hem de donar de menjar, però hem de parlar de redis-
tribuir la riquesa. I, per tant, hem de parlar també de 
la cohesió social amb accions transformadores.

La ILP no és, com molt desafortunadament va dir el 
senyor Turull, allò de parar la mà o la cultura del sub-
sidi. Aquesta proposició de llei parla de la redistribu-
ció de la riquesa que han de garantir els poders pú-
blics; no només accions pal·liatives, també una gran 
iniciativa transformadora.

El fet és que des que va arribar el president Mas al 
Govern a Catalunya han desaparegut 7.500 milions 
dels sistemes públics d’atenció a les persones. Si la 
memòria econòmica d’aquesta ILP parla de 3.500 mi-
lions –no sé com s’ha calculat, suposo que ho anirem 
veient en ponència–, doncs, mirin, és la meitat del que 
vostès han retallat; ja podríem tirar endavant aquesta 
iniciativa legislativa popular. Per tant, parlem durant 
la tramitació exactament de quina és la voluntat del 
Govern i dels grups que donen recolzament al Govern.

Acabo parlant també de l’aproximació econòmica i 
del que escoltarem a continuació. Qualsevol mesura 
–i aquesta ho és– que suposi un augment del poder ad-
quisitiu de les persones que estan en situació de po-
bresa és una mesura de reactivació econòmica, és una 
manera d’injectar recursos que van al consum i que 
generen ocupació. I, per tant, nosaltres també veiem 
en aquesta prestació recursos que generarien riquesa 
i que generarien també una sortida de la crisi, com a 
nosaltres ens agradaria.

Acabo, en els segons que em queden, també comen-
tant el que s’ha fet des del Partit dels Socialistes i el 
que hem dit durant la recollida de signatures. Nosal-
tres hem recollit signatures des de les agrupacions del 
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meu partit, hem estat presents a la comissió promoto-
ra, però no hem participat en la redacció de l’articu-
lat de la proposició de llei. Els promotors ho saben, 
tots aquells amb els quals hem recollit signatures sa-
ben que nosaltres farem esmenes durant la tramitació 
d’aquesta proposició de llei, amb una implicació acti-
va per l’autonomia econòmica i la inclusió social. Ne-
cessitem que les persones que reben aquesta prestació 
tinguin una vinculació amb la seva inserció sociolabo-
ral. I també creiem que hi ha d’haver una implicació 
necessària per part de totes les administracions, recur-
sos i competències i finançament d’aquesta mesura; 
necessita que hi hagi també un recolzament per part 
del conjunt de l’Estat. 

Acabo, presidenta –agraint el temps que m’està dei-
xant–, deixant clar, en primer lloc, que el nostre prin-
cipal problema és la manca d’ocupació, que necessi-
tem generar activitat al nostre país, que la devaluació 
interna que s’està fent i l’austeritat no són la solució i 
que necessitem drets subjectius per a les persones que 
s’ho estan passant pitjor, per generar també riquesa al 
nostre país.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el dipu-
tat Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, senyo-
res diputades, conselleres... Donar la benvinguda a tot 
el públic que avui ens acompanya, aquells que han fet 
possible que avui estiguem aquí defensant..., sobretot 
al senyor Garganté i al senyor Toledano, que han de-
fensat en aquesta tribuna els seus pensaments.

Home, jo he de començar... Jo no busco l’aplaudiment 
fàcil de ningú. Venir a aquesta tribuna a dir que les 
polítiques d’austeritat, doncs, estan provocant o han 
estat provocant..., sobretot del Grup Socialista, que 
és aquell grup que va fer la major retallada social en 
la història d’Espanya, reduint el salari als funciona-
ris, congelant les pensions i eliminant moltes de les 
prestacions, sobretot per a les famílies, és venir aquí a 
buscar l’aplaudiment fàcil, però no és recordar el que 
va passar, el que havia passat en l’anterior època.

Miri, nosaltres no hem presentat esmena a la totalitat 
–no l’hem presentat. No l’hem presentat, tot i que no 
estem d’acord amb molts dels aspectes. I jo considero 
que aquí el debat de les idees és molt important. No 
estem d’acord amb molts dels aspectes que vostès ens 
plantegen en aquesta renda. Però no ho hem fet per 
dues raons. Primer, perquè considerem que és un res-
pecte a la feina que vostès han fet, una feina que ens 
ve des de la societat civil i, per tant, és molt respec-
table. I, després, perquè considerem que nosaltres..., 
aquest Parlament és víctima d’un engany, un engany 
fonamental de Convergència i Unió, que ens va pro-
metre tantes vegades –vostè ens ho recordava, set anys 

des de l’Estatut, però que també s’havia publicat i 
s’havia aprovat i s’havia debatut en aquest Parlament– 
que s’havia de presentar una reforma de la renda mí-
nima d’inserció.

I, per tant, com el Govern no actua..., o, perdó, el Go-
vern actua quan la situació arriba on arriba. És el que 
li comentava l’altre dia a la senyora consellera, amb la 
síndrome del telenotícies: fins que no hi ha algú que fa 
soroll el Govern no actua. No per les dades, perquè 
vull recordar que fins feia poc, doncs, el conseller de 
Presidència ens deia que això de la pobresa no havia 
augmentat i, per tant, no hi havia cap tipus de proble-
ma. I era titular d’un diari. I aquí ens deia que això de 
la pobresa era tema dels ens locals i que, per tant, no 
havíem de fer alarma social; fins i tot ens acusava, la 
senyora consellera, de fer alarma social a l’estiu. Ara, 
quan sorgeix al telenotícies és quan s’actua, com es 
va actuar amb les beques menjador, com es va actuar 
amb la pobresa energètica.

I, per tant, nosaltres el que diem és: parlem-ne. Ha ha-
gut de venir aquí la societat civil, ha hagut d’organit-
zar-se, i nosaltres en parlarem i introduirem aquells 
debats que hem d’introduir, doncs, en el procés de di-
àleg amb els diferents partits polítics. Per tant, jo crec 
que és un procediment absolutament democràtic i un 
procediment absolutament racional, veient la incapa-
citat, la impotència que té aquest Parlament, que Es-
querra Republicana de Catalunya i Convergència i 
Unió són incapaces de portar una reforma de la renda 
mínima d’inserció en aquesta cambra.

I, primer, perquè ho diu l’Estatut –24.3–, però després 
també perquè ho diuen altres articles de l’Estatut –el 
24.1, el 42.1, el 42.2, el 166–, i perquè ho diuen tam-
bé altres articles. El senyor Garganté em permetrà 
dir-li-ho: i no perquè ho digui la declaració d’inde-
pendència, no, sinó perquè ho diu, entre altres coses, 
la Constitució espanyola en el seu article 35, en el 
seu article 40 i en el seu article 41, i perquè ho diuen 
els tractats europeus –Tractat d’Amsterdam, Trac-
tat de Roma i Tractat de Niça–; precisament aquest 
marc legal espanyol i europeu que aquesta declaració 
ens vol treure. És a dir, no només és el que ens diu la 
legalitat catalana, sinó també l’espanyola i la legali-
tat europea.

I, per tant, el que hem de fer és complir l’Estatut, un 
estatut constitucional, fixi-s’hi. Algú que s’omple tant 
la boca d’aplicació de la llei, de compliment de l’Es-
tatut... Doncs, tenim un article de l’Estatut que ens 
fa un mandat a aquest Parlament, a tot el Parlament, 
com és l’article 24.3. El que hem de fer és complir-lo. 
I fins ara el que hem tingut són resistències per com-
plir-lo.

I jo deia l’altre dia, i quan fèiem el debat de la pobresa, 
que aquest és un problema d’urgència i d’emergència 
social i que ens havíem de posar d’acord. És cert que 
tenim diferències. Jo sóc liberal, no crec en aquestes 
profecies apocalíptiques que des d’altres punts de vista 
ens diuen: «El liberalisme...» Quan el liberalisme pre-
cisament, si comparem avui en dia, doncs, sistemes 
econòmics i socials, és el que més benestar ha creat 
al món, el que més riquesa ha creat al món i el que 
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més ha distribuït la riquesa al món. (Remor de veus.) 
Perquè si hem d’esperar que el model de Catalunya si-
gui Cuba, Corea del Nord o Veneçuela, aquest no és el 
nostre model –aquest no és el nostre model. Per tant, 
escoltin, hi han diferències? Sí, però en podem par-
lar –en podem parlar– dintre de les diferències que te-
nim. I estem en un moment d’emergència i d’urgència 
social.

Miri, la pobresa ha augmentat a casa nostra en 
540.000 persones. No només això, sinó que avui en dia 
és més severa. Si no és que no hi hagi un augment de 
pobresa, com diuen alguns, és que avui en dia la po-
bresa és encara més severa, i afecta principalment una 
situació molt determinada i sobretot unes edats molt 
determinades com són la infància i la joventut. I així 
ho podem veure, que en aquelles persones que estan 
en una edat laboral entre els setze i els quaranta-cinc 
anys la pobresa ha augmentat. I després veiem un al-
tre aspecte important, que és que la pobresa s’hereta, i 
aquest és un punt important, que el que vol dir és que 
no hem aplicat –no hem aplicat– les polítiques de re-
distribució que s’havien d’aplicar.

Miri, el 49 per cent de les persones que avui en dia te-
nen dificultats per arribar a fi de mes les tenien quan 
eren joves; en canvi, només un 19 per cent d’aquestes 
persones tenien aquestes dificultats quan eren joves. 
I, per tant, hem d’aplicar polítiques; en aquest cas, les 
rendes. Ens ho diu l’Enquesta de condicions de vida, 
ens ho diu l’Observatori de Vulnerabilitat, ens ho diu 
el Síndic de Greuges i ens ho diuen altres informes 
com el de Càritas.

I què hem viscut fins ara amb el Govern? Doncs, fins 
ara el que hem viscut amb el Govern és el que ano-
menem «una pobresa burocràtica». I ho hem vist en 
l’aplicació de les polítiques de rendes mínimes l’any 
2011; ho hem vist, com es van expulsar del sistema 
moltes persones. El Síndic de Greuges ens deia i ens 
recordava que havien afectat deu mil infants, aques-
tes retallades que s’havien aplicat. Però també hi han 
altres retallades. Vull recordar que no només s’han 
endurit les condicions d’accés a la renda mínima d’in-
serció, no només es van anul·lar les prestacions per 
fills a càrrec, sinó que es van reduir un 20 per cent 
les ajudes a la discapacitat, suprimir la universalitat 
per adopcions, augments de copagament, reduccions 
del 70 per cent dels programes a les famílies, un deu-
te amb les residències de 90 milions, un 50 per cent 
de les retallades als vetlladors, retallades en beques 
menjador –35 milions, ara ens diuen que això, aques-
ta dada l’han apujat; no sabem si s’han pagat aquests 
diners que es deuen, que han afectat 8.500 estudi-
ants–, suspensions definitives de les prestacions eco-
nòmiques vinculades, reducció del finançament de les 
llars d’infants i desaparició l’any passat dels contrac-
tes programa de suport a la família en situació de vul-
nerabilitat.

Això és el que han significat i això són les polítiques 
que s’han fet fins ara. I, per tant, ho torno a repetir, 
encara que no estiguem d’acord amb aquesta propos-
ta, que nosaltres intentarem millorar en el tràmit, el 
que no podem fer és seguir com ara; amb això estarem 
d’acord: no podem fer i no podem estar i seguir com 

ara. Nosaltres donarem fins i tot suport a algunes de 
les iniciatives, com deia, de treure aquells efectes ne-
gatius que es van aplicar aquell any pel fet de reduir la 
renda mínima d’inserció.

I ara ens diuen, sobretot des d’Esquerra Republicana i 
des de Convergència i Unió, que ells ja han fet un gran 
esforç i que s’augmentarà fins als 173 milions d’euros. 
I ens ho han dit i ens ho han repetit: 173, 43 milions 
més a la renda mínima. Però, escolti’m, si no modifi-
quem les condicions, si no es modifiquen les condici-
ons, ja en poden posar 173 o poden posar més milions 
d’euros que això no servirà de re; el que hem de fer és 
modificar les condicions.

Clar, si vostès el que fan és augmentar les circumstàn-
cies per no percebre la renda mínima, augmenten el 
silenci administratiu –que a sobre el fan negatiu–, cre-
en seixanta mensualitats sense justificació en un any, en 
cinc anys et poden treure la renda mínima sense que 
hi hagi un informe dels serveis –com ens deia el se-
nyor Puig en una entrevista al diari Ara–, si tot això no 
ho canviem, si tot això no ho modifiquem, la veritat, 
que no podrem arribar a aquests 174 milions que vos-
tès ens han dit.

I, miri, clar que Catalunya té recursos. I ens deia un 
altre portaveu: «És que Catalunya té els recursos.» 
Clar que tenim els recursos; el que passa, que els hem 
d’aplicar per al que els hem d’aplicar. L’altre dia ja els 
ho deia: Catalunya actualment amb la despesa que té 
per ciutadà, per habitant, té una despesa de sis-cents 
euros superior a la mitjana espanyola; en polítiques 
socials hi destina dos-cents euros menys. Clar que te-
nim recursos. El que passa, que els hem d’aplicar al 
que els hem d’aplicar, i potser si no ens haguéssim 
gastat, per exemple, 4.100 milions d’euros en mitjans 
de comunicació els darrers vuit anys tindríem recur-
sos per a altres coses.

Miri, nosaltres treballarem per modificar aquesta llei 
–hi treballarem–, però també treballarem perquè no 
es desvirtuï i, per tant, treballarem perquè no es des-
virtuï. I, per cert, nosaltres estem a favor d’incloure un 
pla d’inserció. Fins i tot vostè ens ho comentava: Bèlgi-
ca, ens comentava el cas belga. El cas belga introdueix 
plans d’inserció, al seu article 60 i al seu article 61 en la 
llei belga. Suposo que em parla de la llei del 2002 i del 
reial decret; introdueix al 60 i al 61 els plans d’inserció. 
Nosaltres considerem que aquests plans d’inser ció són 
fonamentals, perquè el que hem de fer és sobretot ga-
rantir aquesta inserció i que sobretot el que hem de 
garantir és crear ocupació, que és on està la veritable 
dignitat de les persones.

Gràcies de nou a la comissió que ha portat aquesta 
proposta. Gràcies, senyores conselleres, senyors dipu-
tats, senyores diputades. 

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en representació del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, la diputada Laura Massana.
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Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Honorables conselleres, 
diputades, diputats... Salutacions, les gràcies i l’enhora-
bona per tota aquesta tasca que us ha dut fins aquí, 
aquesta tasca de sensibilització, de lluita i d’unitat, 
d’unitat civil, de societat civil –sindicats, entitats, col-
legis professionals. Heu aconseguit el que vau dir en 
un moment: tenir una gran mobilització social per ga-
rantir drets i canviar polítiques. Aquest és el primer 
pas. I ho heu fet demostrant el que deia el Diosdado 
–demostració empírica–: la democràcia no és votar ca-
da quatre anys; la ILP és un gran instrument. Hi ha un 
altre instrument, que són els drets i deures que atorga 
l’Estatut, als quals..., aquest apartat no el va votar el 
Partit Popular i tampoc el volia incloure Convergència 
i Unió. És obvi que apoderen, és obvi que donen forta-
lesa. I aquesta és la importància de garantir els drets, 
que estiguin contemplats en la màxima llei de Cata-
lunya. Molt contents i contentes d’haver-ho fet també 
possible.

Es preguntaven per què no s’havia desenvolupat. És 
cert, es podria haver desenvolupat, però potser és que 
no era tan necessari ni extrem com ho és ara en la si-
tuació d’emergència social. Potser perquè s’havien 
anat consolidant lleis i també drets, especialment amb 
el Govern d’esquerres, fins que el 2010 comencen les 
retallades i es comença a aplicar tot allò que explicava 
el diputat del Partit Popular, que el 2011 va ser partí-
cip actiu de la retallada de la renda mínima i que ara 
estigui com està. Per tant, tampoc mai l’accés als drets 
havia estat a la corda fluixa com s’hi troben ara fruit 
d’aquestes polítiques d’austeritat que ens explicaven 
en Diosdado i en Sixte.

Heu arribat fins aquí també amb dificultats –després 
m’hi referiré, eh?–, amb una mica també de traves. La 
crisi i les solucions que els governs apliquen amb tots 
els efectes associats, com l’increment de l’atur sense 
precedent de què han parlat, la creixent privació ma-
terial i la pèrdua de la llar a moltes persones –avui 
hem vist un exemple dramàtic del que poden suposar 
els desnonaments al Vendrell–, estan fent incrementar 
el col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota 
del llindar de la pobresa. I aquesta proposta legislativa 
és una resposta coherent: tenim un estatut, tenim uns 
drets, exercim-los, fem-los possibles. I fem-ho possi-
ble tinguem o no problemes socials afegits. Per tant, 
donem resposta a les necessitats bàsiques d’una gran 
part de la ciutadania, que, amb independència de la 
seva situació social, veu com aquesta manca de feina, 
com aquestes dificultats per consolidar la llar els abo-
quen a aquesta situació d’exclusió econòmica que els 
condueix cap a la marginalitat.

Pel nostre grup –i en Diosdado també ho ha dit– és 
part d’un mínim vital garantit –una proposta que ja 
vam fer en aquest mateix Parlament–, és part també 
d’unes polítiques de salut, d’ocupació, d’habitatge i de 
serveis socials, que especialment han de donar suport 
a tenir un context més eficient que l’actual i d’acord 
amb l’estratègia 2020, de la qual també parla el docu-
ment que ens presentava el Diosdado, el Comitè Eco-
nòmic i Social.

Dret universal, dret subjectiu, ho heu explicat tot i 
molt bé. Em referiré a una part que potser no s’ha ex-
plicat tant. I és que també regula obligacions a les per-
sones que tenen dret a aquesta prestació, aquesta llei 
que se’ns ha presentat. Poden comportar la suspensió 
o la pèrdua el fet de trobar feina o el fet de cometre 
irregularitats. Perquè el que sí que diu la ILP –i aquí 
ningú ho diu– és que una persona que trobi una fei-
na digna, una ocupació digna, té l’obligació d’agafar 
aquest lloc de treball; per tant, era un aspecte que no 
s’havia contemplat.

I a mi també m’agrada recordar que la no-resposta de 
l’Administració pública competent de la sol·licitud feta 
pel ciutadà comportarà el dret a reconèixer..., perquè 
llavors no ens podem escudar en els mecanismes, di-
ríem, totalment intransitables de la burocràcia admi-
nistrativa. És una proposta senzilla, clara, basada en 
un dret reconegut, que permetria donar resposta a les 
gairebé 800.000 persones aturades de Catalunya, així 
com garantir, per posar un exemple, a les persones que 
cobren una pensió no contributiva –les nostres dones 
grans, generalment– que puguin arribar a final de mes 
amb dignitat.

Al cost econòmic tothom hi diu la seva. Jo crec que 
la valoració eren uns 2.000 milions. Però quin cost té 
l’exclusió? No és un cost més elevat? Quant valor li 
donem a viure en un país on tothom pugui viure una 
vida digna? Apuntin-s’ho a les seves carpetes. Una so-
cietat que garanteix un mínim de rendes és una socie-
tat on la pobresa no té un cost econòmic, on hi hau-
ran més diners en circulació. No s’ha parlat de l’efecte 
tractor sobre el petit comerç i els nostres barris d’una 
prestació com aquesta. Una societat equilibrada, on 
les distàncies entre el nivell de renda serien més cur-
tes; una societat més cohesionada, on ningú estaria 
per sota d’aquell llindar de la pobresa; una societat, en 
definitiva –i ho deia en Sixte–, més justa. I això és el 
que busca la proposta.

Òbviament, això ha de tenir una contraproposta fis-
cal, i aquesta és la que vostès no volen explorar. I avui 
aquí no hi ha hagut temps de parlar. Però es podrien 
recollir ingressos extraordinaris si s’apliqués bé l’im-
post de successions a les cinc-centes famílies més ri-
ques de Catalunya, reduir beneficis fiscals, reduir el 
finançament o eliminar les escoles concertades de 
l’Opus, i així un reguitzell –impost sobre la riquesa 
i sobre el patrimoni. Perquè un argument és el de «no 
hi ha diners». I jo comparteixo la proposta de fiscali-
tat i persecució de frau fiscal i també aquesta de, dirí-
em, controlar tot allò que hi ha en despesa i poder-ho 
fer, doncs, amb un únic pressupost. Perquè, com diu la 
consellera –també ho ha dit–, de vegades no sabem ni 
on han anat aquests diners, i necessitem saber-ho.

Es parla, quan es vol destruir, i aquí és on anava a 
parlar dels pals a les rodes..., s’ha parlat que això era 
la cultura del subsidi o de parar la mà; també s’ha par-
lat d’efectes crida, de gent que podria venir a Catalu-
nya. Això no és cert; has de residir legalment a Ca-
talunya. I, per tant, nosaltres considerem que no hi ha 
cultura del subsidi més gran en aquests moments en 
aquest país que la cultura del subsidi cap a la banca 
–40.000 milions–, la cultura del subsidi cap a les grans 



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  66

elèctriques –500.000 milions i 25 per cent de pobre-
sa energètica– i cultura del subsidi d’avui mateix a les 
autopistes, algunes d’elles participades catalanes. Ai-
xò és cultura del subsidi, de parar la mà i «mama, sal-
veu-me a mi».

I el lema de la ILP és fantàstic: «Rescatem les perso-
nes.» I aquest és el lema que vostès han d’aprovar, per-
què, quanta és la desigualtat que tenim a Catalunya en 
aquests moments? Escoltin, la riquesa és que un 20 per 
cent dels catalans amb més recursos eren sis vegades 
més rics que el 20 per cent dels catalans més pobres. 
Siguem sobirans també a decidir on destinem els nos-
tres pressupostos, siguem sobirans també en això, per 
decidir on destinem els nostres recursos. Perquè estem 
parlant d’una emergència social. I s’arriba aquí per la 
retallada de la renda mínima; la renda mínima la van, 
diríem, destrossar –les condicions d’accés– vostès el 
2011: van reduir un 25 per cent el nombre de titulars.

Jo els poso un exemple del que està sent la renda míni-
ma ara mateix. El 2011 va ser possible que la cobres-
sin 34.545 persones, és a dir, això és l’1,07 per cent 
de la població en situació de pobresa, que a Catalu-
nya són 3.219.153; a França una renda mínima similar 
garanteix el 13 i mig per cent. Calculin el poc volum 
d’aquesta renda mínima, ei!, que vostès en el darrer 
debat de pobresa van tornar a deixar en l’aire, perquè 
vostès, Convergència i Unió, van votar una proposta 
on deia que abans de complir els seixanta mesos per 
retirar la renda mínima a aquell que la cobrés els fa-
rien un curset quan en fessin cinquanta. Això van vo-
tar-ho vostès amb les seves... (Pausa.) Sí, senyor Amo-
rós, això van portar-ho vostès aquí i ho van votar.

Mirin, la renda mínima ha treballat potser bé fins ara 
fins que la van retallar, quan encara era un dret sub-
jectiu, quan encara era un dret universal. No veiem 
cap esperit en els grups que donen suport al Govern 
que sigui diferent, però a més a més no són compara-
bles. Han de fer un salt mental i un canvi de paradig-
ma, perquè el problema i el gran naixement de la ILP, 
al meu humil parer, és que precisament la gent no tro-
ba feina; per això hi ha aquesta situació. Per tant, quan 
siguin capaços de crear llocs de treball plantegin una 
altra solució; mentrestant, és una molt clara solució.

La renda mínima deixa a davant també les causes es-
tructurals, i la prestació econòmica està sota pel llin-
dar de la pobresa; per tant, no atén la suficiència que 
ens reclamen des d’Europa, la renda mínima no és 
suficient per a les necessitats actuals. Dir que totes 
aquestes polítiques que s’han fet també han estat, di-
ríem, d’acusació de frau a les capes més pobres de la 
població. Però jo estic contenta, perquè aquesta recep-
ta que van aplicar contra el dolor ha creat un tsunami, 
un tsunami unitari, un tsunami organitzatiu, un tsuna-
mi reivindicatiu, un tsunami que és aquí, alegre i com-
batiu. Li van posar molts pals –cultura del subsidi–, 
van fer un contrainforme a l’informe del Jordi Arca-
rons, que deia que era una milionada i que era impos-
sible. Són 2.000 milions; si volem podem, la pobresa 
és evitable. I ells ho han fet i ens han exigit aquesta 
proactivitat i ens han interpel·lat –ens han interpel·lat–, 
i han dit que els pressupostos han de considerar els 
ciutadans com a tals, com a ciutadania, com a dignes 

de tenir en compte en els pressupostos. I aquestes són 
les necessitats que s’han de prioritzar i no unes altres. 
I han sigut més de 121.000 signatures, més del doble 
que les necessàries, i a tot Catalunya, nosaltres des del 
Berguedà, fins a baix, a Terres de l’Ebre, i ha sigut una 
batalla.

Mirin, jo acabaré demanant. Demanant que superem 
la renda mínima, reordenem el que hi ha, una prestació 
única que garanteixi la sortida de la pobresa, eliminem 
les altres prestacions i complements que no asseguren 
superar el llindar de la pobresa. Ara bé, també vull dir-
ho –potser algú té temptacions i avui les ha explica-
des–: una ILP, s’hi pot estar a favor o en contra, però 
el que no es pot fer, si s’accepta, és, en el tràmit, des-
virtuar-la. Nosaltres estarem amatents, la ciutadania 
ho estarà també, i especialment suposo que els fedata-
ris, membres de la comissió promotora. I no ens agra-
daria que passés com un exemple nefast, que ha estat 
la ILP, diríem, contra els desnonaments, en la qual el 
Partit Popular va fer un paper ben galdós, per no dir 
dramàtic.

Intentem respectar la universalitat, intentem que sigui 
de caràcter subjectiu i no condicionat a disponibilitat 
pressupostària. Nosaltres, en aquesta batalla, hi es-
tem. Hi estem des del principi, hi estem des de sempre: 
sent membres d’aquesta comissió promotora, al carrer 
demanant signatures i en aquest Parlament reivindi-
cant-la moltes i moltes vegades.

Moltes gràcies, una altra vegada. Enhorabona per la 
vostra feina, i esperem que puguem estar a l’alçada. 
Gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per intervenir en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el diputat José María Espejo-
Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos... Gracias a las personas que forman parte del gru-
po promotor, y gracias a las más de 120.000 personas 
que han firmado la iniciativa, y gracias, también, al 
señor Toledano y al señor Garganté, que nos la han 
presentado hoy aquí.

En primer lugar, me gustaría hacer una referencia y 
una reflexión, antes de entrar al fondo de la iniciativa, 
de la virtud del sistema que supone tener institucio-
nes de participación ciudadana tan importantes como 
la iniciativa legislativa popular, que permite, direc-
tamente, a los ciudadanos traer a una sede del poder 
legislativo como es esta los asuntos sobre los que se 
constata, por su propia voluntad, que existe un verda-
dero interés social y que esta cámara tiene no solo la 
capacidad de discutir, sino que yo me atrevería a decir 
que la obligación de discutir. Es una forma que tienen 
las personas de poner en el centro del debate político 
aquellas cuestiones que muchas veces nosotros, los re-
presentantes públicos, no hemos querido tratar.
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En este caso concreto, la iniciativa legislativa popular 
para la renta garantizada de ciudadanía es un ejemplo 
claro de un asunto de una tremenda importancia, más, 
si cabe, en una época de crisis económica que dura ya 
más de siete años y respecto de la cual nada se ha he-
cho. Yo me permito leer..., ya lo ha hecho el señor To-
ledano, pero me permito leer de nuevo el artículo 24.3 
del Estatuto de autonomía: «Las personas o las fami-
lias que se encuentren en situación de pobreza tienen 
derecho a acceder a una renta garantizada de ciuda-
danía que les asegure los mínimos de una vida dig-
na, de acuerdo con las condiciones que legalmente se 
establezcan.» De este artículo, que está vigente desde 
el año 2006 y que nunca fue recurrido, se deprenden 
dos conclusiones fundamentales: primero, que la renta 
garantizada es un derecho para las personas y familias 
en situación de pobreza, y, segundo, que la Generalitat 
tiene que regular las condiciones de ese derecho.

Pues bien, estamos en el año 2014, es decir, ocho años 
después, y mientras hablamos de consultas, indepen-
dencias y demás, gobiernos tripartitos como el  anterior 
y bipartitos como el actual han incumplido reiterada-
mente este mandato estatutario. Y está incumplido 
porque la renta mínima de inserción, tal como está hoy 
configurada, no cumple los requisitos que estatutaria-
mente se fijan en el precepto citado, en la medida en 
que no garantiza que todos los catalanes en situación 
de pobreza tengan los mínimos de una vida digna.

Es evidente también que una propuesta y una iniciati-
va como la que nos presenta hoy la comisión promo-
tora contienen aspectos en los que podemos disentir, 
y, de hecho, disentiremos muchos de los grupos par-
lamentarios. Pero es muy significativo que haya teni-
do que ser la ciudadanía la que nos obligue a tratar un 
asunto de tremenda importancia como este para que 
de una vez por todas nos pongamos a una tarea que era 
absolutamente prioritaria y que fundamentalmente, 
además, era responsabilidad del Gobierno, porque es 
quien dirige la acción política de la Generalitat.

Por todo lo anterior, ya les adelanto que, evidentemen-
te..., y por eso no hemos presentado ningún tipo de en-
mienda a la totalidad, es porque estamos a favor de 
la tramitación de esta iniciativa legislativa. Y espera-
mos que la misma pueda ser enriquecida por las apor-
taciones de todos los demás grupos, para que se dé 
respuesta, que es lo que realmente se necesita, a un 
problema social que se está dando ahora mismo. Pe-
ro, sobre todo, para que no solo se resuelva el proble-
ma que se está dando ahora mismo, sino para que, con 
vocación de futuro, no se cronifique el problema de 
la pobreza, la nueva pobreza de la que nos hablaban 
los promotores de la iniciativa. Y que una crisis como 
la que hemos vivido y todavía seguimos viviendo no 
lami ne por completo el sistema de protección social 
que nos habíamos dado, y aumente tan brutalmente 
las desigualdades como lo ha hecho esta crisis.

Y entrando ya en el fondo de la propuesta, hay tres 
cuestiones fundamentales sobre las que seguro que se 
discutirá y que serán polémicas: el condicionamien-
to de la percepción de la renta a la participación en 
un itinerario de inserción laboral, la consideración de 
la misma como un derecho subjetivo, y, por supues-

to, la sujeción a disponibilidades presupuestarias. En 
cuanto a la primera de las cuestiones –el condiciona-
miento de la percepción a participar en un itinerario 
de inserción laboral–, nosotros ya adelantamos a los 
promotores de la iniciativa que nuestro modelo no era 
el no condicionamiento, y no lo era por lo siguiente: 
porque la Administración entendemos que debe velar 
por evitar que ninguna persona o familia se encuentre 
en situación de pobreza, pero entendemos que en la 
base –y creo que además en eso coincidimos– de toda 
pobreza en una sociedad como la nuestra, se encuen-
tra siempre el paro. Y lo primero y lo más importan-
te que se debe hacer para luchar contra la pobreza es, 
precisamente, luchar contra el paro.

Y es por eso que la Administración tiene que propor-
cionar recursos para evitar que esa pobreza se croni-
fique. Uno de ellos, sin duda, es la ayuda económica 
directa. Pero otro de ellos, tan importante como el 
anterior, entendemos nosotros, es la ayuda laboral, la 
intervención activa para que la persona pueda reinte-
grarse de nuevo, o por primera vez, si es el caso, en 
el mercado laboral. Porque de nada nos servirá pro-
porcionar una renta de subsistencia a una persona que 
por su naturaleza –esta renta– y por la limitación de 
los recursos públicos siempre será baja, una renta ba-
ja, sea la que sea..., si no velamos para que esa perso-
na pueda reincorporarse al trabajo, proporcionándole 
formación y oportunidades de empleo, esta pobreza 
se cronificará. Si dejamos que transcurra mucho tiem-
po sin que esa persona trabaje, tendrá cada vez me-
nos oportunidades de hacerlo en el futuro, porque evi-
dentemente creo que esto es evidente, que será más 
complicado, y eso cronificará también la necesidad de 
percibir esta renta, mermando –mermando– la capaci-
dad de la Administración de destinar recursos a nue-
vos perceptores que, en su caso, la puedan necesitar 
en un futuro.

Son dos estrategias, por tanto, la de la ayuda directa 
y la de la ayuda para la inserción laboral, que deben 
estar necesariamente combinadas y coordinadas. Y es 
aquí donde nosotros pondremos el enfoque a la hora 
de abordar la tramitación. Además, esto va en la lí-
nea de diversas recomendaciones y resoluciones, tanto 
del Parlamento Europeo como de la Comisión Euro-
pea, que –y cito textualmente– declaraban que «los re-
gímenes de renta mínima son un medio importante y 
eficaz para superar la pobreza y apoyar la integración 
social», a la vez que hacían también referencia a que 
debían «apoyar», estos regímenes, «el acceso al mer-
cado de trabajo». Y decían que debían enmarcarse en 
un enfoque estratégico dirigido a la integración social 
y a adoptar una actitud activa hacia la inclusión so cial y 
al acceso al mercado de trabajo, que es lo más impor-
tante.

Para nosotros, el objetivo real de la renta no es ni debe 
ser la mera asistencia, sino acompañar a los beneficia-
rios en su paso desde situaciones de exclusión, o de 
problemas sociales y laborales, a la vida activa. Y, por 
lo tanto, mi grupo comparte en este sentido la opinión 
expresada por las instituciones europeas –Comisión y 
Parlamento–, e intentará, durante la tramitación de es-
ta iniciativa, incluir este enfoque en la ley.
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En cuanto a la consideración de la percepción como un 
derecho subjetivo, bueno, pues también las institucio-
nes europeas se han pronunciado, en concreto la Co-
misión, de forma muy explícita al respecto, en el sen-
tido, incluso, de que debe ser considerado un derecho 
fundamental, el de las personas a disponer de unos re-
cursos y prestaciones suficientes conformes para vivir 
con dignidad. Pero es que, en cualquier caso, lo dice 
el Estatuto. Es decir, en esto no hay discusión; el Esta-
tuto, en el artículo que hemos leído, dice que esto es un 
derecho. Por lo tanto, en este caso, creo que no cabe 
discutir sobre la cuestión. Esto, si alguien lo sacase en 
la tramitación, creo que es evidente que el Estatuto de-
ja muy claro que esto es un derecho, y, por lo tanto, no 
hay caso a que se discuta, como no modifiquemos el 
Estatuto.

Y además lo que ha hecho este Gobierno con la refor-
ma de la renta mínima es eliminar lo que en la ley 
era un derecho de las personas en situación de pobreza 
para someter su efectivo ejercicio a la disponibilidad 
presupuestaria. Por lo tanto, por mucho que en una 
norma se diga que algo es un derecho, si después se 
somete a la existencia de disponibilidades presupues-
tarias, deja de ser un derecho. O al menos lo es solo 
sobre el papel, pero no lo es en la realidad.

Y esto es lo que nos lleva a hablar del último de los 
ejes a los que me refería: disponibilidad presupuesta-
ria y cantidad en la que deba consistir la renta, que 
es posiblemente el aspecto técnico y más complicado 
del asunto. No es el momento ahora para tratar en de-
talle sobre la cantidad en la cual deba consistir la ren-
ta, pero sí para decir e insistir, como hemos hecho en 
numerosas ocasiones, cuando hablábamos de la renta 
mínima de inserción, en que una prestación como es-
ta, que es un derecho, vuelvo a repetir, no puede estar 
sujeta a disponibilidades presupuestarias, y lo que se 
han de incluir en los presupuestos son partidas abier-
tas para permitir que todo aquel que cumpla los requi-
sitos a los que se somete el derecho tenga, efectiva-
mente, pueda cobrar, efectivamente, esta prestación. 
Por lo tanto, en esta línea también irá nuestra parti-
cipación en la tramitación parlamentaria: debe haber 
unas partidas presupuestarias abiertas para que nadie 
que tenga derecho se quede fuera. Y el resto de deta-
lles, evidentemente, ahora no es el momento de hablar-
los, pero los propondremos oportunamente en la trami-
tación de la ley.

Y muchas gracias de nuevo a los promotores.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per defensar el posicionament del Grup 
Mixt, el diputat David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, vicepresidenta. Quan la pobresa ha de trucar 
a la porta, la llibertat sempre salta per la finestra. És 
una vella cançó. Primer donar la benvinguda a totes les 
persones, les que esteu aquí dins, les que estan a fora 
concentrades, i que sou els autèntics protagonistes del 
dia d’avui.

Òbviament, la CUP - Alternativa d’Esquerres està pro-
fundament a favor d’aquesta ILP. Almenys per tres 
motius. Perquè reverbera en un nou paradigma demo-
cràtic, que neix al carrer, d’un nou protagonisme so-
cial i d’una nova ILP, que ha aportat més de setanta 
mil firmes de les necessàries, i que esperem que no 
acabi com tantes ILP, en el calaix de l’oblit, com ha 
passat recentment.

Dos. Per un escenari social de col·lapse, d’empobri-
ment, d’emergència, i perquè és la realitat la que obli-
ga. I, tres, per un necessari canvi de cultura i de mi-
rada en les lluites contra la pobresa, l’exclusió i la 
marginació social. Aquest triple salt endavant és el 
que defineix el pas de la PIRMI a la renda garantida 
de ciutadania, a una de les modalitats de les rendes 
vitals, reclamades avui com a exigència democràtica, 
com a demanda social, com a pràctica solidària i com 
a avenç civilitzador.

Triple salt endavant: un canvi de cultura política, la 
que fica el focus i l’atenció en l’origen, que són les des-
igualtats, i no en les causes, que és la pobresa. La su-
peració d’un model caduc i arcaic, el que parla d’un 
model pal·liatiu, caritatiu, benèfic, i que cal avançar 
cap a un de solidari, inclusiu i transformador. I tres, 
la transformació social i radical de les prioritats políti-
ques. Deixem de rescatar bancs, d’engreixar mercats, 
i comencem a defensar la gent i les persones. Acabar 
amb el temps de la infàmia, del rescat de bancs, els 
«desnonafamílies» i els escanyapobres.

La realitat, l’estricta realitat és l’únic aliat de la ILP 
per la renda garantida ciutadana, almenys per l’esque-
ma que tots coneixem: l’augment vertiginós de la pobla-
ció que pateix privacions materials i immaterials se-
veres –un augment de l’1,6 al 5,8 en els darrers anys–; 
increment del nombre de llars amb molt baixos ingres-
sos –del 6 per cent el 2010 al 8,8–; el càstig a les clas-
ses popular –un 22 per cent de llars amb ingressos in-
feriors a catorze mil euros, un 37,5 en els casos dels 
nous catalans d’origen migrant, i amb impacte en la 
infància i l’adolescència–; l’atur de llarga durada, que 
duplica de llarg la mitjana de la Unió Europea; una ta-
xa de risc de pobresa i exclusió social, l’Arope, del 23,9 
per cent; un 30 per cent de la nostra societat amb difi-
cultats cronificades i severes per arribar a final de mes.

La crisi va per barris. Ciutat rica, barri pobre: entre 
Can Peguera i Pedralbes, el barri més pobre i el  barri 
més ric, de renda mitjana, a la ciutat dels prodigis, si 
la mitjana és cent, Can Peguera en té trenta-quatre i 
Pedralbes, 241. La crisi és fonda, com s’ha dit, i per 
això aquesta, també, ILP. Els paisatges són devastats: 
hi ha una nova pobresa assalariada, la crisi va per llarg, 
l’FMI diu que fins al 2019 en la nostra zona econòmica 
hi haurà un 23 per cent d’atur. I per això, aquesta ILP. 

En aquest escenari, mantenir una PIRMI antiga, cadu-
ca, desfasada i desbordada per la realitat és incidir en 
l’error. La PIRMI és passat, és naftalina, en un context 
d’emergència social multiplicat pel còctel explosiu de 
la crisi i l’onada expansiva i salvatge de l’austeri tat, 
de la demolició a explosió controlada i ordenada per 
la troica, fiscalitzada per Madrid i obeïda per la Ge-
neralitat. Ho va dir el president Mas als seus cent dies 
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de mandat: «L’austeritat la dicta Alemanya, la disse-
nya Alemanya i l’acata tothom.» Per tant, una veritat 
nòmada: que la pobresa és política i és conseqüència 
de decisions polítiques concretes. La PIRMI respon a 
aquesta inspiració caritativa de contenció i assistenci-
al, val a dir de perpetuació i reproducció permanent 
de les lògiques, de les desigualtats socials. 

Era insuficient quan va néixer i és raquítica avui. Quin 
és el mapa de la PIRMI avui? Doncs, entre cinc mil i 
sis mil persones que la tenen reconeguda però no la 
cobren, i que, si la cobren, no és retroactiva; que es fa 
efectiva en un termini d’entre sis i divuit mesos, és a 
dir, intempèrie institucional; que no és un dret objec-
tiu, que afecta, avui, que apliquen avui a 23.213 perso-
nes: 2,2 milions de persones en la pobresa, 600.000 en 
pobresa severa, i només cobrim vint-i-tres mil per-
sones.

Contra aquesta pobresa de les polítiques públiques, 
l’alternativa és aquesta ILP. Se n’han dit moltíssimes 
virtuts, sobretot perquè en un moment de crisi és quan 
més cal expandir drets i blindar serveis públics. És 
l’alternativa necessària, com ha dit el Diosdado, com 
ha dit en Sixte, perquè és complir la llei: ve el carrer 
a demanar a aquesta casa que compleixin la llei que 
vostès han votat i que vostès han aprovat, els obliga 
com a Govern a garantir els mínims d’una vida digna. 

Hi ha molts elements que no repetiré ara: perquè 
s’articula com a dret subjectiu; perquè es sustenta en 
quatre requisits fonamentals; perquè es desplega sen-
se mirades culpabilitzadores, ni estigmatitzadores ni 
criminalitzadores, per això els no-condicionants; per-
què no està subjecte a disponibilitat de recursos sufi-
cients, és a dir, es conceptualitza políticament la prio-
ritat social que el primer són les persones i el combat 
a la pobresa: o el 135 que van aprovar PP i PSOE, que 
primer és pagar el deute, o el 24.3 que el primer són 
les persones. El dilema fonamental del nostre temps: 
la gent o els banquers, els mercats o les persones. Ai-
xò és el que avui debat aquesta ILP. I, sobretot, perquè 
neix com a iniciativa dels moviments socials, d’aques-
tes 121.000 persones que demostren que la política ni 
comença ni acaba en aquesta casa: comença al carrer, 
a cada escola, a cada escala comunitària i a cada barri. 

Què amenaça avui la ILP? Les declaracions del Go-
vern, el resultat del pobríssim debat sobre pobresa, i 
allò que ja corre com a remor, no? Ho va dir el conse-
ller Homs: «Ni un euro per a la pobresa.» I dit i fet. La 
gravetat preocupant, més enllà del resultat, inútil, rau 
en aquestes declaracions. Què genera això? Impotèn-
cia, incapacitat, frustració, submissió. La conclusió és 
demolidora: no hi ha res a fer, espatlla encongida i cap 
cot. Encara que sigui, que ens mobilitzi la vergonya, i, 
si no, haurem d’acabar demanant que això es voti per 
referèndum: amb Tribunal Constitucional o sense Tri-
bunal Constitucional, que es voti que és prioritària la 
lluita contra la pobresa.

Què s’invoca per dir que no serà possible? Tres man-
tres: que no hi ha alternativa, que no hi ha diners i 
la cultura del subsidi, que no m’hi estendré perquè la 
Laura ho ha explicat perfectament. 

«No hi ha alternativa.» Què significa? Que hi ha la ti-
rania de l’estabilitat pressupostària, de satisfer els to-
palls de dèficit dels mercats financers, i de rendir-se al 
deute que ofega, estreny i mata; mata la política, mata 
la potencialitat de la política. Diu el Govern que «ni 
conceptualment ni econòmicament», i això ens preo-
cupa, no tant per «econòmicament», que ara hi entra-
rem, perquè diners sí que n’hi han, és qüestió de reo-
rientar-los, sinó «conceptualment». Però vénen a dir 
que tot seguirà igual, que res canviarà, que ja us ho 
fareu, que campi qui pugui, o que fes-te del PP i inten-
ta pillar un sobre. Nosaltres pensàvem que els punkies 
de base érem nosaltres, però resulta que no, que tenim 
un govern punk: «No future, no alternative, God save 
de Queen.» 

«No hi ha diners» –«no hi ha diners.» És inacceptable 
que es digui això, clar que hi ha diners. És fals i és fal-
sejat: els diners hi són, però estan acumulats, estan re-
distribuïts cap a una minoria; l’acumulació per despos-
sessió, els de baix rescatant els de dalt. N’hi ha tants 
exemples que no ho diré: 9.700 milions d’euros només 
en interessos del deute des del 2008; 16.000 milions 
d’euros, el frau fiscal català; 40.000 milions, cultura 
del subsidi de la banca, o 300.000 milions d’euros que 
les empreses de l’IBEX 35 han guanyat durant la cri-
si, unes empreses, les de l’IBEX 35, que el 70 per cent 
d’aquestes reconeixen que operen en paradisos fiscals.

Dos minuts i acabo. L’altre, que és profundament ideo-
lògic i «neocon»: cal acabar amb la cultura del subsidi. 
Què hi ha darrere? Aquesta trampa de la meritocràcia i 
l’emprenedoria, que ens desvetlla d’un darwinisme so-
cial oficial alarmant, de prejudicis basats en l’elitisme 
que avergonyeix, i dels tòpics d’un classisme que espar-
vera i que menysprea, minimitza i banalitza la cruesa 
i la duresa de la pobresa. Als qui parlaven de libera-
lisme no els diré que parlem de la CUP ni de Chia-
pas. Informe de la NASA –Estats Units– de fa deu di-
es, gairebé demanant-se quanta democràcia aguanta el 
capitalisme. Diu que estem a les portes del col·lapse 
de la civi lització industrial per tres motius: l’avarícia de 
les elits, que cada cop són més riques; l’augment de les 
des igualtats socials, i el col·lapse ecològic. I diu que el 
factor fonamental del col·lapse és la nul·la voluntat de 
les elits d’un canvi de rol. Ho diu la NASA; ho diu 
també Amartya Sen, Nobel d’economia. 

Oblidem-nos del mite del creixement econòmic: cal 
prioritzar el desenvolupament social i el desenvolupa-
ment de les persones. La igualtat és sine qua non per a 
la llibertat, i la caritat..., el problema no és de caritat, 
sinó de vulneració de drets. El que cal és una llei que 
garanteixi una mínima llibertat per garantir l’autono-
mia de la vida de qualsevol persona.

«Avui comença tot» –deia la vella pel·lícula, també–, 
avui, ara i aquí o eradiquem la desigualtat o la pobresa 
ens acabarà sortint molt cara. No ho diu la CUP, que 
també ho diu, ho diu la NASA i ho diu un informe so-
bre el col·lapse de la nostra situació social i econòmica. 

Només ens queda dir una cosa, que és, als promotors, 
a tots aquells que han firmat, als que esteu a dins, als 
que esteu a fora: l’esperança no està aquí, avui el car-
rer ha posat el Parlament a l’alçada del carrer. I només 
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ens cal dir, com a CUP, a les 121.191 persones, que vo-
saltres sou els imprescindibles.

Gràcies.

(Aplaudiments en el sector del públic.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, la diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Conselleres, membres del 
Govern, membres de la comissió promotora de la ILP, 
membres de col·legis professionals, membres d’altres 
entitats del sector social que ens acompanyeu, dipu-
tats i diputades, senyors i senyores, mirin, jo iniciaré 
la meva intervenció expressant-los, diguem-ne, la fer-
ma voluntat decidida per part del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió de no desvirtuar avui el de-
bat a la totalitat de la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania. I obviaré referències, tòpics, 
atacs que res tenen a veure amb el debat que avui ens 
ocupa, i que d’altres, diguem-ne, no han pogut resistir 
la temptació d’utilitzar per treure’n, com sempre, rèdit 
polític. 

I nosaltres aprofitarem l’ocasió que ens brinda aquest 
debat i el tràmit parlamentari per continuar treballant 
per les condicions de vida dignes de les persones en 
situació de vulnerabilitat. I ja els avanço que ens es-
forçarem durant el tràmit parlamentari que avui s’en-
dega, com els deia, per arribar a consensos, i ens hi 
esforçarem i ho farem. Però, mirin, ho farem des del 
rigor, ho farem des de la realitat, ho farem des de la res-
ponsabilitat, des de la coresponsabilitat exigible, i so-
bretot ho farem des de l’honestedat. Em sembla que 
n’hem parlat amb els diferents membres de la comis-
sió promotora, i la veritat és que no els hem enganyat 
mai, perquè nosaltres no volem enganyar les persones. 
I així és com ho farem. 

Mirin, saben bé els qui en tot cas hem pogut departir 
sobre el tema que, lluny d’una suposada obstaculització 
de la ILP que alguns ens han volgut atribuir –a aquest 
grup parlamentari–, nosaltres hem apostat per l’admis-
sió a tràmit, i nosaltres, evidentment, no hi hem pre-
sentat esmena a la totalitat perquè, a banda –i sobre-
tot–, donem molt de valor al suport d’aquestes més de 
121.000 signatures que donen suport a la ILP, i evi-
dentment, donant valor a l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia, la nostra prioritat, la prioritat d’aquest grup 
parlamentari i la prioritat del Govern, des del minut 
zero, ha estat l’atenció a les persones i ha estat l’atenció 
concreta, i decididament, a les persones en situació de 
vulnerabilitat, malgrat, escolti’m, la situació econòmi-
ca adversa, i malgrat la manca de recursos, perquè a 
algú li haurem de recordar que el Govern de l’Estat ha 
retallat un 92 per cent dels recursos per a l’atenció a les 
persones aquí, a Catalunya, i ara sembla que o no se 
n’han assabentat o no se’n recorden.

I, escolti’m, avui som aquí perquè des de Convergèn-
cia i Unió hem posat sempre en el nucli del nostre pro-

jecte polític l’atenció a les persones, i prova d’això és 
com en situacions adverses, amb manca de recursos, 
el Govern prioritza pressupostàriament les polítiques 
que nodreixen l’estat del benestar, i hi destina el 71 
per cent del total del pressupost, augmenta en 91 mi-
lions d’euros respecte a pressupostos anteriors les do-
tacions per a polítiques adreçades a pal·liar situacions 
de vulnerabilitat, destina un total de 852,7 milions a 
l’àmbit social a ajuts directes a les persones i a pal·liar 
situacions de pobresa. I vull deixar palès que, lluny 
d’aquesta insensibilitat social que alguns pretesament, 
doncs, ens atorguen, han estat els governs de Conver-
gència i Unió els que han apostat per la construcció 
i la consolidació de l’estat del benestar a Catalunya, i, 
a més a més, amb un model de protecció social que 
de moment cap altre govern ha estat capaç ni ha gosat 
modificar.

Diuen que governar responsablement és prioritzar, i 
malgrat que hi ha qui constantment reclama al Govern 
que ho prioritzi tot, absolutament tot, doncs, miri, el 
Govern i nosaltres optem per prioritzar, com els de-
ia, l’atenció a les persones en situació de vulnerabili-
tat. I per això avui som aquí, i per això avui debatem 
i iniciem aquest tràmit parlamentari de la proposició 
de llei que ens ocupa. I, com els deia, hi som amb una 
ferma voluntat de treballar des del rigor i des de l’ho-
nestedat, emplaçant-nos tots plegats a treballar per 
aconseguir un marc legal practicable i assumible, que 
no generi falses esperances, tal com ens demanava el 
síndic de greuges en la seva última compareixença, en 
la Comissió del Síndic, referint-se, doncs, al que avui 
ens ocupa en aquest debat. Deia el síndic Ribó –i ho 
dic amb paraules d’ell, si m’ho permeten–: «Jo només 
els demanaria, en tot i en això també» –en el que ens 
ocupa avui–, «que el que facin sigui factible, el que 
debatin i acordin sigui aplicable. Calculin les misses» 
–deia ell–, «calculin les proporcions, calculin com es 
podrà administrar, calculin fins on es podrà arribar, 
no ens torni a passar com amb una llei molt avançada 
i molt bonica com és la Llei de l’autonomia personal.» 
No ho deia el senyor Turull, no ho diu la senyora Fi-
gueras, ho deia el síndic.

I, evidentment, ens exigirem treballar des de la co-
responsabilitat. Només des del reconeixement dels 
errors i les mancances, les pròpies i les alienes, po-
dem avançar i podrem millorar. I, mirin, no m’hi es-
tendré massa, perquè a més a més els promotors ja ho 
han dit, però avui som aquí perquè, escolti’m, l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya preveu aquests drets des 
de 2006. Per tant, alguns que ara defensen amb molta 
contundència l’aplicació de certs drets no varen pos-
sibilitar-los quan tenien majories parlamentàries que 
els haurien pogut possibilitar, però és que a més a més 
avui estem aquí perquè altres no varen implementar 
polítiques de prevenció al respecte, que haurien, segu-
rament, millorat la realitat que ara tant, tant, tant ens 
escama.

Per tant, veuen que en compartim segurament el què: 
treballar per una vida digna per a les persones; com-
partim el què, compartim l’objectiu d’aquesta proposi-
ció de llei. Però ja saben que el que no en compartim 
és el com: nosaltres no compartim amb la ILP el com, 
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no compartim la forma, no compartim el model, i ho-
nestament els diem des d’aquí que en el tràmit parla-
mentari treballarem per variar-lo. 

Deia, doncs, que compartim el què i els ho demostra-
ré. El Govern i aquest grup parlamentari lluita, treba-
lla per pal·liar les conseqüències d’aquesta situació ac-
tual, i implementa polítiques adreçades a prevenir i a 
pal·liar situacions de vulnerabilitat. Volem destacar ei-
nes pioneres que no existien i que cap govern va posar 
sobre la taula, i ara sí que s’ha fet, com el Pacte per 
a la pobresa –per cert, reclamades per la societat ci-
vil i reclamades també fins i tot pel mateix síndic. Per 
tant, tenim un pacte per a la pobresa, tenim un pacte 
per a la infància, resolucions que abans s’han fet, no?, 
proposades, doncs, en el Ple de pobresa; per cert, pro-
posades per Convergència i Unió i per Esquerra, amb 
cap vot en contra, que fan referència, precisament, a 
la tramitació que avui ens ocupa, no? O també, des 
de l’actuació del Govern, possibilitant les prestacions de 
caràcter econòmic a les persones, i prestacions de ser-
veis que tenen com a finalitat la protecció social. La 
consellera ens ho avançava en el Pacte de pobresa: es 
detecten, en aquest mapa de prestacions, de tot el Go-
vern, una cinquantena de prestacions i moltes d’elles 
de dret subjectiu.

Mirin, nosaltres defensem, doncs, l’objectiu de la ILP 
que avui ens ocupa, i treballem decididament i tenaç-
ment, també, per poder gestionar tots els recursos que 
generen els catalans i les catalanes, amb els quals els 
ben asseguro que podríem enfortir sense massa pro-
blemes prestacions que garantissin una vida digna de 
les persones que viuen en el llindar de la pobresa. Per 
nosaltres, això també és treballar per la justícia social 
i també és treballar per la igualtat d’oportunitats dels 
catalans i les catalanes. 

Però, com els deia, no en compartim el com, no com-
partim el model plantejat pel text, no?, que proposa 
la ILP, basat, doncs, en un subsidi, en el dret subjec-
tiu, no condicionat a la disponibilitat pressupostària, 
perquè, per atractiu que sigui, la veritat és que és im-
possible de sostenir en l’actualitat. Mirin, jo la veri-
tat és que he intentat fer una estimació de l’impacte 
pressupostari de la renda garantida, i més o menys ens 
n’anem a la ratlla de 3.000 milions d’euros. (Remor de 
veus.) Escoltin, això –ho deien molts de vostès: 2.000 
i escaig milions d’euros– suposa, doncs, per exemple, 
eh?, el 88 per cent del Departament d’Ensenyament, 
o suposa més del 45 per cent de la despesa en salut, o 
suposa més que duplicar el pressupost que actualment 
té el Departament de Benestar. I, per tant, veiem, 
doncs, que en les condicions actuals, en les actuals i 
en les futures, diguem-ne, anualitats pressupostàries, 
és bastant difícil.

Mirin, nosaltres..., també, diguem-ne, aquesta ILP 
planteja un model on la prestació econòmica no pot 
estar vinculada a l’obligació de participar en cap tipus 
d’activitat d’inserció laboral i social. Alguns –no vos-
tès, però alguns– ho vinculen, com hem escoltat, a la 
dignitat de les persones, i aquí segurament és on rau 
una de les grans diferències de model. Nosaltres pen-
sem que la dignitat de les persones també passa per 
sentir-se, per saber-se útils, per demostrar, per enfocar 

les seves capacitats i potencialitats a una societat que, 
conjuntament amb ells, es nodreix de recursos per fer 
front, doncs, a prestacions i necessitats.

Ens preocupa que el model que es planteja pugui de-
sincentivar la capacitat, doncs, de lluita, de supera-
ció o d’esforç necessari per retornar en millors con-
dicions, al món laboral. És així com ho veiem; pot no 
agradar-los, però és així com ho veiem, eh? (Remor de 
veus.) Per tant, doncs... 

La vicepresidenta primera

Un moment, senyora diputada... Els demanaria el ma-
teix respecte que han tingut per a tots i cadascun dels 
diputats que han intervingut. Gràcies.

Pot continuar.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. I ens preocupa, doncs, que 
el model que es plantegi, com els deia, pugui desin-
centivar aquesta capacitat de lluita i superació per re-
tornar al món laboral. I, per tant, nosaltres apostarem 
en el tràmit parlamentari pels beneficis que pot repor-
tar saber-se útil, sentir-se útil. I, evidentment, doncs, 
amb un model que defensarem que sigui aplicable, 
sostenible, que no generi falses esperances i basat de-
cididament en la reinserció social i laboral.

Acabo fent referència a les paraules que pronunciava 
no fa massa un referent, diguem-ne, de l’àmbit social 
respectat i estimat per tot l’arc parlamentari i estic se-
gura que per molts de vostès –i acabo, presidenta. Ell 
deia –i ho dic amb paraules d’ell, no són meves–: «Els 
pobres no volen ser pobres i no volen ser tractats com 
a diferents. Fem, doncs, que aquestes persones puguin 
atendre les seves necessitats sense fer-los sentir dife-
rents. Treballem plegats, però treballem des de la rea-
litat potenciant les seves capacitats i en cap cas gene-
rant-los falses esperances.»

Moltes gràcies. 

(Xiulets en el sector del públic.)

La vicepresidenta primera

Un cop acabat el debat, i atès que no hi ha esmenes 
a la totalitat, aquesta iniciativa legislativa continua la 
seva tramitació.

(Aplaudiments.)

Interpel·lació
al Govern sobre les accions per a potenciar 
el teixit productiu per mitjà del Barcelona 
Mobile World Capital (tram. 300-00151/10)

El vuitè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions per a potenciar... El vuitè punt 
de l’ordre del dia atès el canvi que hi ha hagut en l’or-
dre de les interpel·lacions. Recorden que ho hem apro-
vat per assentiment? Per tant, ara toca el vuitè punt de 
l’ordre del dia, que seria l’antic 6, però no ens compli-
carem la vida. És el vuitè punt de l’ordre del dia, que 
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és la interpel·lació al Govern sobre les accions per po-
tenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona Mo-
bile World Capital. 

Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, té la paraula, per exposar la in-
terpel·lació, el diputat Roger Torrent.

(Pausa llarga.)

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, estava con-
vençut que seria aquí, com finalment ha sigut. 

Diputats, diputades, Catalunya pot esdevenir una po-
tència en tecnologies de la informació i del coneixe-
ment? Absolutament sí. El país té capacitat per ser-ho? 
Segur. Tenim els instruments necessaris per fer-ho 
possible? En bona mesura, els tenim. Aleshores, què 
ens falta, què ens fa falta per complir amb aquest ob-
jectiu? Ens fan falta apostes decidides. Dit d’una altra 
manera: ens cal creure’ns-ho més i orientar en la di-
recció correcta els actius que ja tenim com a país per 
assumir aquests objectius.

I per dir això no ens basem en cap judici irreflexiu ni 
cap excés d’ímpetu, sinó que ens fonamentem en tres 
elements clau, contrastables i objectivables: per una 
banda, la trajectòria històrica que hem fet com a  país; 
de l’altra, les dades actuals, és a dir, les dades de pre-
sent, i sobretot, i en tercer lloc, les oportunitats de fu-
tur. És a dir, el que hem fet, el que fem i sobretot el 
que farem en aquest camp en el futur. I ho fem, això 
sí, amb una lectura desacomplexada, la mateixa lectu-
ra, el mateix desacomplexament que ens ha de servir 
per fer apostes decidides, arriscades, si ho volen, però 
finalment exitoses en aquest àmbit. 

Passem al repàs: què hem fet? Bé, quan la globalitza-
ció encara no era un fet i la internacionalització dels 
mercats encara no era completa, a Catalunya, el país, 
ja érem capdavanters en desenvolupament de software 
i serveis informàtics; de fet, les empreses més impor-
tants en aquest sector es podien trobar al nostre país. 
Iniciatives que eren innovadores des del punt de vista 
del coneixement i des del punt de vista empresarial, 
moltes d’aquestes iniciatives, malauradament, i pot-
ser per falta d’estructures necessàries, van acabar inte-
grant-se en multinacionals. Això és el que passava als 
anys vuitanta i noranta.

I què fem avui? Què passa avui? Avui la realitat és 
encara molt més poderosa que aquells anys vuitanta 
i noranta, que fa deu o vint anys. Les TIC –les tec-
nologies de la informació i el coneixement– catalanes 
representen –i deixin-me dir unes dades per palesar 
aquesta importància– el 21 per cent del total de la pro-
ducció en aquest camp de l’Estat. A Catalunya tenim 
deu mil empreses TIC que generen un total de 17.000 
milions d’euros. I, el que és més important, una ocu-
pació de més de 73.000 professionals. No n’hi ha prou 
amb això: és aquest sector, a més a més, un sector amb 
empreses petites i mitjanes, empreses noves, dinàmi-
ques, internacionalitzades; de fet, la majoria d’aques-
tes empreses tenen alguna altra seu fora del país.

Cal esmentar també que el 41 per cent d’aquestes em-
preses, és a dir, de les empreses del sector de les tec-
nologies de la informació i del coneixement, tenen 
una important activitat innovadora. I, de fet, més de 
tres mil persones de les que estan ocupades en aquest 
camp es dediquen a activitats de recerca i desenvolu-
pament. I no només tenim un teixit important a casa 
nostra, sinó que els professionals en aquest camp, els 
professionals catalans són demandats arreu del món, 
no només per integrar-se en projectes ja consolidats, 
sinó per aportar el seu knowhow a nous models. 

En concret, diria que som, per exemple, una potèn-
cia en la creació d’«aplicatius», d’aplicacions, d’apps 
i de videojocs. De fet, en aquest cas trobem que el 40 
per cent dels productors dels videojocs de l’Estat es-
panyol estan radicats a Catalunya, amb una facturació 
de més de 1.900 milions d’euros. De fet –i aquestes 
dades, com deia, ho demostren–, ens va molt bé com a 
país quan unim creativitat i tecnologia, ens va molt bé 
quan ajuntem aquesta creativitat amb les tecnologies 
de la informació i el coneixement.

Aquell era el passat, aquest és el present que tenim 
avui. Hem de destacar què és el que volem en el fu-
tur, quins objectius ens marquem en el futur en aquest 
camp. I en aquest sentit, hem de dir que ens cal, sens 
dubte, un model català d’innovació, no només per po-
sicionar-nos en el context internacional, no només per 
ser competitius a escala mundial, sinó sobretot per sa-
ber quines decisions hem de prendre per ser capda-
vanters, per ser capdavanters a nivell internacional.

Necessitem, com deia, un model propi, una pauta prò-
pia, hem de construir un model català d’innovació que 
sigui capaç d’aprofitar el talent que ja tenim i que cre-
arem en el futur, i posar-lo en contacte amb el teixit 
productiu, amb tot el teixit productiu, no només amb 
aquell que està directament relacionat amb la tecnolo-
gia de les comunicacions i la informació, també –i de 
fet això és absolutament necessari– s’ha de connec-
tar amb el teixit tradicional. És més, segurament amb 
qui ens convé més associar les tecnologies de la in-
formació i el coneixement és amb aquells sectors més 
madurs de la nostra economia. Precisament ho hem 
de fer per millorar-ne les prestacions, per millorar-ne 
la productivitat, la competitivitat, hi insisteixo, en un 
mercat que cada vegada és més global. 

Però no només això, les TIC no només han de ser vis-
tes com un element per millorar la productivitat, tam-
bé han de ser un factor clau en la millora del valor 
afegit del producte o el servei. De fet, la Comissió 
Europea parla del concepte de l’«especialització intel-
ligent». Vostè sap perfectament, conseller, que aquest 
és el concepte clau els anys que vénen: l’especialitza-
ció intel·ligent. I per arribar a aquest objectiu, per ar-
ribar a fer realitat aquest concepte, hem de superar la 
lectura més clàssica de les tecnologies de la informa-
ció i el coneixement, és a dir, la que, per una banda, 
pensava en aquestes TIC en si mateixes com un sector 
econòmic, potent i creixent, això sí, però com un sec-
tor econòmic en si mateix, un motor capaç de generar 
innovació, riquesa i llocs de treball qualificats, si m’ho 
permeten, a l’estil del model de Finlàndia. 
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Hem de superar també una altra lectura, a part 
d’aquesta que acabo d’anomenar, l’altra lectura tradi-
cional: la que considerava les tecnologies de la infor-
mació i el coneixement com una crossa que ha servit 
per millorar la competitivitat de les empreses apli-
cant-les en el procés productiu. És veritat, han fet més 
ràpids, més fàcils i millor els processos, però, en tot 
cas, sovint s’han entès massa com un element de mi-
llora del que s’havia fet tota la vida, del que la indús-
tria del país havia fet sempre. I en aquest camp s’ha de 
dir que moltes empreses catalanes, i això també és ve-
ritat, han fet apostes molt exitoses que els han permès 
desenvolupar-se i ser capdavanteres en l’exportació. 

Ara, però, ens cal fer un pas més enllà, ens cal anar 
més enllà, en la línia del que diuen els experts, en la 
línia del que deia abans que diu Europa, en la línia de 
l’especialització intel·ligent. És a dir, l’adopció de les 
TIC, l’adopció de les tecnologies de la informació i el 
coneixement en la generació de nous productes i nous 
serveis. Les TIC no només han de servir, per tant, per 
fer més eficaç el procés productiu –això ja ho han fet, 
ja han entrat en el món de l’empresa–, sinó que han 
de ser també producte, les TIC han de ser també part 
del producte. Deixin-m’ho dir amb alguns exemples: 
si dissenyem i fabriquem bons telèfons mòbils, gene-
rarem riquesa en el país; ara bé, si apliquem la tecno-
logia dels telèfons mòbils en sectors com per exemple 
l’automoció, el tèxtil o el turisme, per posar-ne alguns 
exemples, també generarem riquesa, però alhora ge-
nerarem sostenibilitat econòmica. 

Per tant, ens cal seguir una estratègia pròpia, un mo-
del català d’innovació, dèiem. I quin instrument te-
nim per fer-ho possible? Quin paraigua tenim per co-
ordinar tota aquesta política d’impuls i creixement 
de les tecnologies de la informació i el coneixement? 
Doncs, bé, tenim el Mobile World Congress, per un 
costat, però sobretot tenim la Mobile World Capital, 
dues marques potentíssimes a nivell mundial, que 
no només aporten visitants i diners durant el Mobile 
World Congress, sinó que han de servir per dinamit-
zar aquest sector, que han de servir com a motor per 
crear innovació, per crear llocs de treball, i, en defini-
tiva per crear riquesa al país. No volem deixar passar 
l’oportunitat i que arribi el 2018, és a dir, d’aquí a qua-
tre anys, que no hàgim aprofitat això. 

Tenim una aposta decidida, volem aportar en aquesta 
aposta decidida, i a la segona part de la intervenció, 
conseller, li explicarem quines són les nostres apostes 
en aquest sentit.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustríssim diputat. Per respondre a aquesta 
interpel·lació, i en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller senyor Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Gràcies, president. Moltes gràcies, diputat. Crec que 
en primer lloc escoltaré amb molta atenció el que des-

prés em proposarà en el seu torn de rèplica. Coinci-
deixo pràcticament al cent per cent en la reflexió con-
ceptual i teòrica que ens ha fet. Crec que tots estem 
d’acord que Barcelona i Catalunya..., gràcies a l’acció 
concertada de diferents institucions, i a una visió jo 
crec que de molta gosadia, i aprofitant les oportuni-
tats, ens va permetre situar-nos a l’aparador del món 
amb allò que hem aconseguit i fixat en un termini, 
doncs, que és evident que té una data de caducitat, pe-
rò que aspirarem a renovar-la amb la capitalitat del 
mòbil i sobretot amb el Mobile World Congress. 

Però m’atreveixo a dir, senyor diputat, que en aquests 
moments –i repeteixo que coincidim en bona part de 
la visió d’aposta estratègica que hauria de ser tot el 
que fa referència, i ho ha plantejat, jo crec, molt ade-
quadament, no només amb relació a la mobilitat de tot 
el que representen les tecnologies mòbils, sinó de les 
tecnologies de la informació i la comunicació–, avui, 
ja, i la darrera edició d’aquest passat mes de febrer en 
va ser jo crec que una bona mostra, el Mobile World 
Congress és –m’atreveixo a dir-ho així– la punta de 
l’iceberg d’una realitat que a Catalunya es consolida 
d’una manera molt interessant. I no només pel fet que 
hàgim aprofitat, doncs, la concentració i l’atenció de 
moltes empreses, no només perquè també amb la ca-
pitalitat i la fundació s’han anat desenvolupant –i ara 
li ho explicaré– alguns dels programes que comencen 
també a fructificar, sinó perquè al mateix temps i en 
paral·lel una acció recent i una altra, si m’ho permet, 
de més llunyana en el temps... Com sempre he dit, per 
exemple, que en el camp de la logística, doncs, vàrem 
tenir la gosadia fa quinze o vint anys de proposar-nos 
desviar un riu i hem aconseguit tenir infraestructures 
de comunicació, de mobilitat, en aquest cas, del trans-
port de mercaderies i de persones de dimensió mundi-
al, també fa un temps es va tenir la visió, la gosadia, 
de dibuixar un determinat mapa d’infraestructures en 
aquest cas de la recerca, de la investigació i de les tec-
nologies avançades que ens permet també avui tenir 
uns referents atractius. 

I, al mateix temps, si aquesta va ser una aposta estra-
tègica llunyana –i parlo que d’aquella aposta estratè-
gica llunyana avui la realitat són el sincrotró, el Cen-
tre de Supercomputació, l’institut de fotònica–, una 
aposta més recent –recent, doncs, en els darrers dos, 
tres anys– va ser aquesta visió d’aprofitar la necessària 
transformació, eficiència, estalvi i actualització d’una 
administració al segle xxi, perquè la revolta tecnolò-
gica que representen els diàlegs competitius de fa tres 
anys signifiquessin també un efecte d’atracció, amb 
la implantació industrial d’empreses molt importants 
que desenvolupessin sector industrial al país, però que 
al mateix temps ens situessin en el mapa del món. 

I ho dic amb tota modèstia, perquè és evident que no 
puc pretendre que, com a conseller d’Empresa i Ocu-
pació, això es situï en els darrers catorze mesos, sinó 
que això té un recorregut lleugerament més pretèrit, 
però el fet que impulséssim uns diàlegs competitius, 
transforméssim l’Administració –i estem en aquest 
procés de transició– amb una actualització molt po-
tent de tot el que han de ser les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per millorar els serveis 
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públics, i al mateix temps aconseguíssim –carai– un 
20, un 25 per cent d’estalvi en els costos en tot el que 
era, doncs, suport informàtic, funcionament dels ser-
veis, centre tecnològic, el CTiTI, ha representat tam-
bé, doncs, una aportació a aquesta consolidació fiscal. 

Avui podem dir que, gràcies a aquest esforç i a aques-
ta visió estratègica, aquesta ja més recent, tenim ja no 
només els quatre grans centres de processament de 
dades, que ens situen, també, en el mapa de les loca-
litzacions en el món que tenen una elevada concentra-
ció d’aquests nodes de grans dimensions per atendre 
les necessitats d’allò que s’identifica com el núvol per 
a totes aquestes grans empreses, sinó que comencem a 
ser observats, també, com una de les possibles regions 
de referència per a tot el que acabarà sent una nova 
revolució, que és tot el relacionat ja no només amb el 
núvol sinó la gestió del big data, de les grans dades, 
que és avui ja una aposta estratègica per moltes grans 
companyies. 

Vull dir amb això que el fet que, amb noms i cognoms, 
tinguem avui centres de referència, doncs, d’IBM, de 
Hewlett-Packard, de T-Systems, de Colt, i que tot ai-
xò configura a Barcelona, a Catalunya, una estructu-
ra també en xarxa de molta major capacitat que ja no 
només l’estrictament necessària per atendre les neces-
sitats de la nostra administració, sinó que, amb la vi-
sió aquesta de guanyar-guanyar, això facilita també el 
desenvolupament de negocis per part d’aquestes em-
preses –ho repeteixo: una infraestructura de recerca i 
desenvolupament avui actualitzada que permet desen-
volupar molts grans projectes d’investigació i d’inno-
vació, i una infraestructura que també ha estat desen-
volupada en els darrers temps per donar suport a les 
necessitats de l’Administració però també per traccio
nar el desenvolupament industrial en el país–..., avui 
Barcelona i Catalunya estem en una posició tan inte-
ressant que ja no només serà la continuïtat, esperem, a 
partir del 2018 del Mobile World Congress, sinó que 
també, per exemple, el fet que per primera vegada en 
molts anys –per primera vegada– Hewlett-Packard, el 
seu Discover anual és la primera vegada que el repe-
tirà en una localització i és a Barcelona. I que no no-
més Hewlett-Packard amb el seu Discover, que van 
fer doncs, ara fa pocs mesos, ja ha decidit que aques-
ta serà també a Barcelona de nou aquesta tardor, si-
nó que també Microsoft es planteja ja no només un cen-
tre que vam tenir de referència, sinó anar desplegant 
tota una sèrie d’iniciatives que, aprofitant la capacitat 
d’atracció que té Barcelona i que té Catalunya, per-
meten també ja no només fer congressos, sinó fixar 
d’alguna manera projectes industrials de desenvolupa-
ment, centres de referència.

Deia que el Mobile Capital també, amb aquesta con-
certació de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Estat, de 
la Generalitat i d’aquesta gran associació mundial del 
GSMA, de les vuit-centes empreses més importants 
del món en el camp de la mobilitat, ens permet des-
envolupar avui cinc programes molt concrets i molt 
definits que també ja estan començant a desplegar 
iniciatives en el camp de l’Administració però també ini-
ciatives en el camp de la indústria. El Programa de 
l’Europa mòbil, el Programa de centres de competèn-

cia, el programa de Barcelona Mobile Forum, el Pro-
grama de transformació mòbil del teixit empresarial, i 
un programa d’emprenedoria i innovació. Tots aquests 
progra mes –si hi té interès, li puc facilitar el desple-
gament de tot allò que està avui en aquests moments 
ja transformant-se i movent-se– han anat desenvolu-
pant-se, i avui ja tenim algunes àrees dins del projecte 
industrial d’identificació, a través de l’àmbit de salut, 
a través de l’àmbit d’educació, en l’àmbit més genèric 
però molt urbà de les smart cities, en l’àmbit del co-
merç, del turisme, de les indústries creatives i de la, en 
aquest cas, ja, mobilitat des d’un punt de vista ara ja 
mobilitat no tecnològica sinó mobilitat d’alguna mane-
ra de transport, no? En aquestes àrees de prioritat s’han 
desplegat diferents estudis estratègics per part del Go-
vern de la Generalitat, es coordinen iniciatives ja amb 
la mateixa fundació del Mobile World Capital, i s’im-
pulsen, ho repeteixo, alguns projectes en aquest sentit 
de desplegament ja d’iniciatives no només d’empre-
ses de serveis, sinó també d’empreses industrials. 

Un dels resultats d’aquesta concertació a través d’una 
taula governamental que hem impulsat des d’Empresa 
i Ocupació ha estat ja un programa, per exemple, de 
suport a la internacionalització de les empreses cata-
lanes del sector de la telefonia mòbil, que estem co-
mençant a articular també conjuntament amb la fun-
dació del Mobile World Capital. Un altre aspecte que 
ens plantegem és intentar, també, traslladar aquesta 
visió que, amb algunes ciutats, amb Barcelona al cap-
davant –i Barcelona ha estat escollida i ja és referent 
en el tema de les smart cities–, dibuixar un projecte 
que sigui ja de smart region, és a dir, que ens permeti 
una visió més de territori i que també signifiqui un re-
ferent com creiem que podem ser-ho de moltes inicia-
tives que hi ha, però que, en la mesura que les alineem 
i les coordinem, ens permetran, ho repeteixo, ser molt 
més efectius. 

Al mateix temps, i en tot cas els programa de l’mSchools, 
de l’mTalent, de les diferents iniciatives que hem anat 
tenint en els darrers temps, deixin-me que insisteixi 
–i vaig acabant– que en aquest darrer congrés del Mo-
bile hem situat un canvi de visió i de dimensió, no? 
Hem, per exemple, impulsat iniciatives com la del 
Mobile Social Day, que relligava tot el tema de tracció 
que té el sector tecnològic amb tot el tema relacionat 
amb la inserció laboral, amb l’oferta en el mercat labo-
ral, però també el tema de l’emprenedoria, que a més 
és ja un referent per a altres iniciatives tant de la fira 
com també de la ciutat i del país, que va ser per exem-
ple tot el relacionat amb aquelles jornades d’emprene-
doria que han tingut un èxit que han desbordat totes 
les previsions, i que situen també un efecte d’atracció 
d’aquesta aposta per la capitalitat al voltant, en aquest 
cas, de nous negocis i de noves empreses. 

I acabo –consumeixo trenta segons del meu segon torn, 
senyor president, si m’ho permet– dient que també en 
aquests moments –i espero no, d’alguna manera, desve-
lar cap notícia estratègica a curt termini–, en els darrers 
mesos, i també com a conseqüència de les dinàmiques 
despertades al voltant del Mobile World Congress en 
les darreres dues edicions, estem en aquests moments 
concretant diferents projectes en diferents dimensions 
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amb grans empreses –més enllà de les que li he citat en 
el camp dels sistemes i dels processos– industrials de la 
Xina –les més grans: Huawei, Lenovo, ZE, TP-Link–, 
però també de Singapur, també del Regne Unit, també 
de l’Índia, també dels Estats Units o del Japó, i d’altres 
multinacionals amb les quals estem lligant també, amb 
empreses catalanes, diferents iniciatives que ens han de 
permetre ja no només parlar de centres de recerca i des-
envolupament d’aquestes empreses aquí a Catalunya... 

La vicepresidenta primera

Conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

...sinó també d’iniciatives i de relacions estratègiques 
industrials.

Moltes gràcies, presidenta –ara sí–, per la seva, d’al-
guna manera, indulgència. Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Certament, conseller, vostè posa-
va en valor allò que s’ha fet –deia «amb modèstia»– 
no només aquests darrers catorze mesos, sinó jo diria 
que els darrers anys en el país en el camp de les tecno-
logies de la informació i del coneixement. I certament 
la hi compro, li compro aquesta afirmació, li compro 
aquesta posada en valor de tot allò que s’ha fet. Però 
avui, també, li ho haig de dir: el Mobile World Capi-
tal està lluny encara de ser allò que hauria d’aspirar a 
ser, encara està lluny de ser allò que necessitem que 
sigui. 

Hem d’aprofitar-ho, hem d’aprofitar que som la Mobile 
World Capital i que aquest és un dels instruments que 
tenim a Catalunya per generar aquestes dinàmiques 
winwin –«guanya-guanya», que deia vostè, conseller– 
amb els diferents agents públics i privats, és a dir, amb 
concertació, per crear aquest model català d’innova-
ció que dèiem que és necessari per focalitzar, per en-
focar les determinacions i les decisions que prendrem 
en el present encaminades a millorar el futur en aquest 
camp.

I només ens queden quatre anys –ens queden quatre 
anys–, fins al 2018. Tant de bo això s’allargui, però, 
per si de cas, aprofitem aquest quadrienni, aprofitem 
aquests quatre anys per aquesta construcció d’un nou 
model català d’innovació; un nou model que no ha 
d’inventar massa res, ja està inventat, ja hi ha receptes 
d’èxit arreu del món, i totes passen per establir aques-
tes sinergies entre, per un costat, administració, cer-
tament, de l’altre, el món de l’empresa, la universitat i 
centres de recerca tecnològica, i jo hi afegiria –de fet, 
les tendències van cap aquí–, hauríem d’afegir-hi tam-
bé la ciutadania. 

Per tant, aquestes són les quatre potes que han d’inter-
actuar, que són necessàries que interactuïn per conso-

lidar aquestes dinàmiques, com deia, de concertació, 
de guanya-guanya, de winwin, per assolir un futur 
millor. I ho hem de fer no –i això és des de la perspec-
tiva de l’Administració– des de l’intervencionisme –sí 
amb una intervenció més decidida però no des de l’in-
tervencionisme–, sinó per crear un ecosistema propici, 
un ecosistema que afavoreixi que aquestes relacions 
comportin guany per al conjunt de país.

Com ho hem de fer? Quines són les propostes? En 
parlarem en la moció, però avui deixi’m destacar-li’n 
algunes. La primera –ho deia–, una presència més ac-
tiva de l’Administració en el Mobile World Capital. Hi 
insisteixo: això no vol dir intervencionisme, vol dir in-
tervenció decidida de la Generalitat. També hi partici-
pa l’Ajuntament de Barcelona, i, conjuntament, aques-
tes dues administracions, aquestes dues institucions 
han d’intervenir més decididament en no només la de-
finició dels objectius, sinó també en l’aplicabilitat d’a-
quests objectius en aquest paraigua, hi insisteixo, del 
Mobile World Capital, que és important no només de 
portes endins, sinó sobretot com a marca de projecció 
exterior.

Per aconseguir què? Per aconseguir aquesta especi-
alització intel·ligent que dèiem en la primera part de 
la intervenció en sectors econòmics clau. I aquí hi ha 
d’haver un esforç per definir quins són aquests sectors 
econòmics clau, que no cal que siguin nous, que po-
dem aplicar-ho en aquells sectors econòmics madurs. 
Per exemple –i torno als exemples, al detall–, som 
bons fent camises, a Catalunya som bons en el tèxtil, 
som bons dissenyant i fabricant camises; si, a més a 
més, aquestes camises som capaços de fer-les amb tei-
xit intel·ligent, no només salvarem en el present la in-
dústria del tèxtil, sinó que segurament hi donarem fu-
tur. Aquesta és l’especialització intel·ligent que ens cal. 
Com deia també en la primera part de la intervenció, 
les tecnologies de la informació i el coneixement no 
han de ser només clau en la millora de la productivitat, 
sinó que han de ser productes en si mateixos.

Ens cal també –i aquest seria el tercer punt– impul-
sar la participació de partners tecnològics, aprofitar 
aquest paraigua, aprofitar aquesta marca per captar in-
versió estrangera a Catalunya. Deia el conseller, parla-
va el conseller de l’exemple de Hewlett-Packard o de 
tantes altres multinacionals que inverteixen al nostre 
país. Doncs, bé, aquest és el camí, i hem d’aprofitar 
aquesta marca i aquest prestigi a nivell internacional 
que ens dóna aquesta marca per captar aquesta inver-
sió estrangera. I captar també socis tecnològics per a 
la mateixa Mobile World Capital, socis que ens per-
metin la implementació i l’extensió de les tecnologies 
de la informació i el coneixement al nostre país, ex-
tensió arreu del territori.

I ho enllaço amb el quart punt que li volíem propo-
sar: ens cal un esquema territorial, no només focalit-
zat en aquests centres de recerca i desenvolupament 
associats a les universitats o aquests equipaments que 
ens detallava el conseller. Aquesta especialització i 
aquesta extensió de les TIC ha de ser arreu del territo-
ri; hem d’aprofitar el Tecnio, la marca del Tecnio, que 
enllaça empresa i universitat per estendre-la al con-
junt del país.



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  76

Acabo com començava, conseller. Tenim les bases, es-
tà clar; tenim els instruments, tenim el Mobile World 
Capital. Posem-hi tota la determinació.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la, rèplica el conseller Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Entenc bé la interpel·lació i accep-
to el seu renovat impuls, i li asseguro que, en la mesu-
ra que sigui possible –que sempre és possible–, doncs, 
estic convençut que entre tots trobarem més sinergies 
per posar-hi encara més –encara més– determinació i 
capacitat de concertació. Perquè fixi’s que –i estic con-
vençut que vostè i el seu grup ho valoren adequada-
ment– un dels elements que es va valorar però es va-
lora més en aquests moments –ja no pas per part del 
conseller que parla, que òbviament en pot tenir una 
visió d’una certa subjectivitat, sinó, per exemple, pels 
mateixos responsables del GSMA– és aquesta capa-
citat que ells ens diuen que costa de trobar arreu del 
món de concertació entre institucions i de diàleg entre 
allò públic i allò privat. Perquè a vegades es pot do-
nar una d’aquestes dinàmiques, però que es donin les 
tres visions en aquest sentit –és a dir, bona coordina-
ció i col·laboració institucional, bona concertació entre 
el sector públic i el sector privat, i respecte, impuls i 
facilitat de les pròpies iniciatives en el camp privat– 
és el que estem en aquests moments aconseguint i el 
que ens permet impulsar aquesta, si m’ho permet, no-
va etapa de la fundació.

La fundació del Mobile World Capital va tenir, ha 
tingut la primera etapa curta de vida d’un any, un 
any i mig de posada en marxa. Hi han algunes inici-
atives en el camp de les decisions que pertoquen avui 
encara al Govern de l’Estat i a les decisions del Con-
grés dels Diputats pel que fa, per exemple, a facilitar 
encara més i millor la incorporació de diferents em-
preses en la fundació des d’una perspectiva de mece-
natge de facilitar les desgravacions de les seves in-
versions; a vegades són decisions un punt complexes 
i no prou ràpides. Però ja estem a punt d’incorporar 
no només el principal operador, que és Telefònica, 
que és soci fundador, sinó també altres operadores 
a la fundació i altres empreses que s’hi aniran incor-
porant i que ens han de permetre –vostè n’ha citat 
els ingredients– allò que s’anomena la «quàdruple 
hèlix», és a dir, aquesta capacitat de concertar òbvi-
ament, doncs, sector públic, sector privat, les univer-
sitats, els centres de recerca, la societat civil, i amb 
un punt –i estic d’acord també amb vostè– d’innovar 
també en els models, com estem fent, de nova gover-
nança, que no han de ser d’intervencionisme, però sí 
un punt d’aconseguir un cert lideratge en la mesura 
de les possibilitats, doncs, de major capacitat d’apli-
cació i d’acceleració.

Al RIS3 som de les poques regions europees que ja té 
preparada la seva estratègia, que l’hem elevat ja al Go-
vern de l’Estat, que l’hem presentat ja a Brussel·les, i 

un dels àmbits evidentment que pren referència i relle-
vància, perquè és un dels set sectors estratègics que te-
nim en la nostra política industrial identificat, és pre-
cisament el sector de les tecnologies i el sector de les 
TIC i de les mobilitats.

Com li he dit abans, coincideixo que és necessari que 
anem incorporant cada vegada nous i millors part
ners. Li haig de dir, com he dit abans, però, que te-
nim una part de la feina relativament ben orientada i, 
com he dit –he citat–, aquestes empreses, perquè són 
de les tres o quatre –i n’hi han més, no he citat Te-
lefónica–..., però, com he dit abans, Hewlett-Packard, 
IBM, T-Systems són de les principals empreses d’a-
quest sector que avui són partners, són socis, són pro-
veïdors i al mateix temps també són col·laboradors del 
Govern de Catalunya i les institucions catalanes. I n’hi 
ha més, com li he dit abans. Algunes de les reunions i 
gestions que s’estan fent –algunes fructificaran d’aquí 
a pocs dies, d’aquí a poques setmanes, altres tenen un 
major recorregut– ens permeten identificar moltes i 
noves oportunitats de nous socis, de noves implanta-
cions industrials i, al mateix temps, en la mesura del 
possible, també, ajudar a facilitar i a guanyar dimen-
sió a les nostres empreses.

I vostè em parlava del territori. Hi estic d’acord, perquè 
les tecnologies també el que permeten és una implan-
tació més difosa en el territori amb un punt d’equili-
bri. Una de les coses que hem d’acabar de corregir, i jo 
crec que també ho estem impulsant bé –no només en 
el camp tecnològic, però també–, és redefinir les nos-
tres estructures en aquest cas de transferència tecno-
lògica, els nostres centres d’innovació tecnològica, la 
xarxa Tecnio, que ha de tenir un punt de major dimen-
sió i, per tant, d’estructurar bé l’aproximació sectorial 
i territorial. Però en el camp de les TIC, podem parlar 
dels exemples de Girona, amb el que s’ha impulsat en 
el parc tecnològic universitari, o el que s’ha fet també 
a Lleida des d’una perspectiva d’impulsar també a la 
ciutat de Lleida noves implantacions d’empreses tec-
nològiques, de centres de referència, de centres d’aten-
ció al servei i al client que ens permeten, com he dit 
abans, anar diversificant també aquestes implantacions 
al llarg del territori.

Crec, per tant, senyor diputat –i estic convençut que hi 
tindrem molts punts de coincidència– que estudiarem 
molt bé la moció, i que ens ha de permetre: turisme 
–ben fonamentat–; indústria –vocació–; logística; co-
neixement, tecnologies, una faceta important de la re-
cuperació econòmica i de l’adaptació del nostre país al 
món del segle xxi, molt i altament competitiu.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

El sisè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris d’elaboració i difusió de les en-
questes del Centre d’Estudis d’Opinió, presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
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Interpel·lació
al Govern sobre els criteris d’elaboració 
i difusió de les enquestes del Centre 
d’Estudis d’Opinió (tram. 300-00154/10)

Per exposar la interpel·lació, té la paraula el diputat 
Juan Milián.

Juan Milián Querol

Bé, gràcies, presidenta. Diputats, diputades, conse-
llers... Benvingut al Parlament, senyor Argelaguet, di-
rector del Centre d’Estudis d’Opinió. 

Senyor Homs, el bitllet per anar a Ítaca és molt car; el 
preu era alt, però ara hi hem de sumar també el cost 
del Centre d’Estudis d’Opinió. I, el que és pitjor, és 
una estafa, és «La gran estafa catalana», per posar-hi 
un títol cinematogràfic, perquè és un bitllet que no 
porta cap a enlloc, no té destí.

La independència en democràcia és impossible, ahir 
li ho deia el Tribunal Constitucional: una part no pot 
decidir unilateralment sobre el que és de tots, la de-
mocràcia i la sobirania no són fragmentables. Per tant, 
haurien de començar a superar aquesta obsessió ma-
laltissa que tenen contra Espanya i haurien de comen-
çar a treballar a favor de Catalunya.

Precisament, senyor conseller, és el seu departament, 
el de la Presidència, el que més treballa dia i nit per 
enfrontar Catalunya amb la resta d’Espanya, posa to-
tes les eines i no escatima ni diners ni esforços per es-
tendre la idea que el gran problema és Espanya. Amb 
aquest objectiu, la seva conselleria –que, ja li ho hem 
dit més d’un cop, sembla una conselleria d’agitació i 
propaganda– posa al servei de la causa l’acció exteri-
or, la multimilionària manipulació del 1714, les sub-
vencions ideològiques, els mitjans de comunicació 
públics i concertats, i ara també el Centre d’Estudis 
d’Opinió.

Per un costat, tenen tota una trama política a l’exteri-
or dedicada a embrutar la imatge d’Espanya. Tot se-
guit li farà una interpel·lació el diputat Esquerra Repu-
blicana sobre l’acció exterior que segur que serà molt 
més amable i coincidirà en moltes coses amb vostè. 
Però de l’acció exterior i de les subvencions ideològi-
ques i del 1714 ja n’hem parlat en altres ocasions, ja 
n’hem parlat en altres interpel·lacions des d’aquest fa-
ristol, avui ens centrarem en la quarta pota d’aquestes 
que esmentava de la propaganda del Departament de 
la Presidència, és a dir, el Centre d’Estudis d’Opinió.

I per què dic que el Centre d’Estudis d’Opinió és una 
eina de manipulació política? Mirin, en primer lloc, 
ja són habituals les crítiques al biaix de la mostra de 
les enquestes. No cal recordar l’enquesta que abans 
de les passades eleccions autonòmiques donava una 
majoria excepcional i absoluta a Convergència i Unió. 
Clar, si utilitzen eines esbiaixades, s’acaben creient 
les seves pròpies mentides, prenen decisions intel-
lectualment esbiaixades i els resultats són menys dot-
ze. Respecte a l’últim sondeig òmnibus, veiem com es 
continua sobrerepresentant el nacionalisme: mirem-hi 
el record de vot o altres variables i comparem-ho amb 
la realitat; sempre inflant el nacionalisme. 

No són enquestes fiables perquè no mostren la plurali-
tat de Catalunya en tota la seva proporcionalitat. Men-
tre la majoria dels catalans tenen com a llengua pròpia 
el castellà, la mostra del CEO està formada per una 
majoria en català, el que també ens fa sospitar que hi 
ha un biaix important.

Per no parlar de les tècniques poc fiables i molt dona-
des per a la manipulació, emprades per l’estudi titulat 
«Mesura de les identitats»; un estudi que ha servit al 
Govern per dir que el 73 per cent dels catalans estan a 
favor de la independència, quan era un sondeig –quan 
era un sondeig– de dues-centes persones voluntàries 
que van respondre per internet. Fiabilitat zero, mani-
pulació per part del Govern, tota. 

Però la manipulació no s’acaba amb la mostra, sim-
plement comença aquí. La cronologia també invalida 
les conclusions que es puguin extreure de l’últim òm-
nibus, ja que el treball de camp es va realitzar entre el 
4 i el 17 de desembre del 2013, tres mesos abans de la 
publicació dels resultats; d’això se’n diu una cuina a 
foc lent.

Però el més greu de la manipulació dels estudis del 
Centre d’Estudis d’Opinió són les preguntes, molt 
ben pensades, maquiavèl·licament pensades, per in-
flar el màxim possible les respostes a favor de les te-
sis del Govern. Mirem l’enunciat de la pregunta estre-
lla, l’única que li interessa al Govern i la que es va 
esbombar als mitjans de comunicació; és una manipu-
lació absoluta, denota poca professionalitat i una vo-
luntat clara d’influir en la resposta, segurament per-
què la intenció última era influir en l’opinió pública. 
La pregunta 31 de l’últim òmnibus és: «Vostè està to-
talment a favor, més aviat a favor, més aviat en contra 
o totalment en contra que Catalunya sigui un nou estat 
d’Europa en els propers anys?» De fet, el biaix de la 
pregunta és complet, de dalt a baix, al preguntar sim-
plement per un nou estat i també per Europa.

Stéphane Dion, autor intel·lectual de la Llei de la clare-
dat al Canadà, considera el següent sobre les pregun-
tes de la consulta il·legal impossible que va escriure el 
senyor Mas sota la inspiració d’un 12 d’octubre: «La 
segunda parte de la pregunta en Canadá sería consi-
derada clara. “¿Quiere que Quebec se convierta en in-
dependiente?” Pero la primera no. ¿Qué es un estado 
no independiente? ¿Algo como Wisconsin? ¿Qué quie-
re decir? Pero ¿tienes que contestar a la primera para 
contestar a la segunda? En Canadá se consideraría una 
manipulación.»

Per tant, la pregunta del CEO seria una manipulació. 
En primer lloc, perquè hi ha moltes maneres d’enten-
dre un estat. Un estat pot ser Alemanya o pot ser Ba-
viera, o Massachusetts. El president de la Generalitat 
diria que Catalunya és una nació i que, per tant, ha de 
ser com Massachusetts. Jo crec que considerar Mas-
sachusetts una nació és una mica forçar la ciència po-
lítica. Però un estat també pot ser Chiapas, a Mèxic, o 
pot ser també Carabobo, a Veneçuela, que potser seria 
el model d’alguns partits chavistes que l’acompanyen 
en aquest procés. De fet, alguns d’aquests estats tenen 
moltes menys competències i molta menys autonomia 
que Catalunya. La pregunta, per tant, no feia referèn-
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cia explícita a la independència o a la sobirania, en 
canvi, sí que ho fa la interpretació del Govern, és a dir, 
volien un sí artificialment inflat.

En segon lloc, la pregunta tampoc és clara, i, per tant, 
és una manipulació, quan fa referència a Europa. És 
obvi –és obvi– que el territori de Catalunya mai no 
sortirà de la geografia europea, mai sortirà del con-
tinent europeu. Per tant, la pregunta seria redundant 
en un sentit estricte. En canvi, la referència a Europa 
s’afegeix amb la clara intenció de confondre l’entre-
vistat i fer-li pensar que es parla de la Unió Europea, 
i així un cop més inflar el sí. I l’inflen fent trampes, 
perquè vostès saben que, en cas de separació de la res-
ta d’Espanya, Catalunya quedaria fora de l’aplicació 
dels tractats comunitaris. Així ho ha confirmat la Co-
missió Europea, des del 2004, la Comissió Barroso 
–la Comissió Romano Prodi en aquell moment–; ai-
xí també s’ha expressat el Consell, el Parlament Eu-
ropeu, recentment el català, el seu portaveu, Jaume 
Duch, i el Comitè de les Regions.

Vostè m’ha dit des d’aquest faristol més d’una vega-
da, en alguna interpel·lació sobre acció exterior, que 
enlloc està escrit que, si una regió se separa d’un estat 
membre de la Unió Europea, quedaria fora d’aquesta. 
Deia Larra que «es más fácil negar las cosas que ente-
rarse de ellas» –«es más fácil negar las cosas que en-
terarse de ellas». L’article 20 del Tractat de funciona-
ment de la Unió Europea deixa ben clar que és ciutadà 
de la Unió Europea aquell que és ciutadà d’un estat 
membre de la Unió Europea. L’article 4.2 del Tractat 
de la Unió Europea garanteix la integritat territori-
al dels estats membres. I l’article 49 del Tractat de la 
Unió Europea deixa ben clar que el procés d’adhesió 
necessita una unanimitat de tots els membres, i em re-
sulta difícil creure que a Europa hi hagi algú interes-
sat a legitimar la fractura d’una democràcia, més enllà 
d’alguns partits populistes o euroescèptics.

Per tant, el més greu d’aquestes enquestes del CEO és 
la politització de les preguntes i la seva manipulació 
total perquè doni un resultat al més elevat possible a 
favor de les tesis del Govern. I això ho fan perquè sa-
ben que les enquestes tenen un impacte important en 
l’opinió pública. Volen fer creure a la majoria de cata-
lans que gairebé tots estan a favor de convertir en es-
trangers la resta d’espanyols, i ho fan aplicant els ma-
nuals de manipulació política al CEO.

Vostès coneixen perfectament la teoria de la politòlo-
ga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann de l’espiral 
del silenci. Les subvencions ideològiques, la milionà-
ria celebració del 1714, el control dels mitjans de co-
municació i la manipulació del CEO són part del seu 
pla per imposar una espiral del silenci a Catalunya, 
aquella forma de control social que obliga les perso-
nes a adaptar les seves actituds sobre el que és accep-
table o no ho és. Volen impulsar, per tant, un conflic-
te social fent creure que la majoria pensa que el gran 
problema és Espanya. 

Deia el gran pensador Alexis de Tocqueville que les 
persones tenim més por de la marginació que de l’er-
ror: molts prefereixen equivocar-se abans de dir quel-
com que creuen que no estarà en consonància amb el 

que pensa la majoria. Per això volen fer creure amb 
enquestes manipulades que la majoria és independen-
tista, perquè volen que els catalans tinguem por de dir 
el contrari, volen que els que estem a favor de la con-
vivència ens sentim marginats, atemorits i, finalment, 
silenciats.

Aquesta voluntat de manipulació de l’opinió pública, 
també a través del CEO, va quedar clara des del pri-
mer moment quan el Govern va decidir que l’organis-
me passés a ser tutelat pel Departament de la Presi-
dència, en lloc pel d’Economia, com als inicis. Senyor 
conseller, si el CEO no ha de ser un organisme autò-
nom i dirigit amb rigor científic, més val que el tan-
qui i que faci directament les enquestes des del carrer 
Còrsega. Els catalans ens estalviarem, així, 1,3 mili-
ons d’euros i, a més, algun sou equiparable al del pre-
sident del Govern espanyol. 

Senyor conseller, permeti’m aquest últim minut per 
acabar la primera part de la interpel·lació amb una sè-
rie de preguntes molt concretes que espero que em res-
pongui. Qui imposa aquest tipus de preguntes mani-
puladores a l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió? 
És vostè o és el president de la Generalitat? Perquè em 
costa creure que sigui iniciativa pròpia del director del 
Centre d’Estudis d’Opinió. Plantejaran també pregun-
tes sobre les competències de la Generalitat o conti-
nuaran preguntat per il·legalitats? I, finalment, quines 
mesures prendrà el seu Govern per garantir l’autono-
mia real del Centre d’Estudis d’Opinió?

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la resposta el conseller de la Pre-
sidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Jo haig de confessar, se-
nyor diputat, que m’ha deixat una mica desconcertat, 
perquè no sé si la resta dels membres aquí presents a 
l’hemicicle el saben –però vostè segur que sí–, el fet 
que vostè forma part del consell rector, si no vaig mal 
informat jo, perquè ara arriba un moment que, després 
de la seva exposició, he tingut un dubte, diguem-ne, 
intel·lectual, no? Perquè o algú li ha escrit el que ha 
llegit o s’ho ha escrit vostè mateix, que deu ser el més 
probable, però realment és desconcertant que, sent 
vostè membre del Consell Rector del Centre d’Estu-
dis d’Opinió, havent votat, per exemple, a favor dels 
plans d’estudis, etcètera, havent participat dels debats 
i tot plegat vingui a fer-se aquestes preguntes, perquè, 
de fet, vostè, en part, n’és coresponsable, en la mesura 
que forma part d’aquest consell rector.

Aprofito l’avinentesa, doncs, per procurar contestar al 
que m’ha semblat intuir que devien ser preguntes, al-
gunes de les seves inquietuds, que, de fet, de ben se-
gur que vostè ja deu conèixer i, per tant, li agraeixo 
l’oportunitat que ho pugui explicar als altres, no?
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En primer lloc, respecte al fet de preguntar –diu vos-
tè– sobre la «il·legalitat», que és això de la indepen-
dència, que, com que és il·legal, no es pot preguntar. 
Doncs, resulta que a l’Estat espanyol qui primer va 
preguntar sobre la independència, per primera vega-
da, la primera institució pública que va preguntar so-
bre la independència va ser l’any 96 i ho va fer el CIS 
–i no és un rodolí, eh?, és d’aquesta manera. Aquella 
època, a més a més, hi havia de president del Govern 
espanyol un senyor que es deia Aznar –no sé si se’n 
recorden, vostès–, i va preguntar efectivament sobre 
la independència, sobre això que diu vostès que és una 
il·legalitat, l’any 96. No en va tenir prou, que el 2001 el 
CIS va tornar a preguntar sobre la independència. De 
fet, no hi havia encara cap organisme públic a la Ge-
neralitat de Catalunya que preguntés sobre la indepen-
dència, però vostès –dic «vostès» perquè era el Partit 
Popular del senyor Aznar, amb majoria relativa i des-
prés amb majoria absoluta– es dedicaven a preguntar 
sobre la independència.

És veritat que no ho van fer més, a partir del 2001. No 
vull pensar que és perquè van anar veient que l’inde-
pendentisme anava creixent, no?, i van pensar: «Mi-
llor que no ho preguntem més», que potser, vés a sa-
ber, és una manera que tenen, diguem-ne, davant de 
la realitat que a vostès els pugui arribar a molestar, 
perquè no la comparteixen, tenen tendència a negar-la 
i evitar tant com es pugui que pugui ser manifesta-
da. Però, és clar, passa que estem en un context que és 
el de la democràcia, i això realment acaba esdevenint 
impossible.

Aprofito, òbviament, també, aquesta interpel·lació 
simplement per recordar el que de fet vostè coneix, 
que és com funciona el Centre d’Estudis d’Opinió, que 
en la seva llei, que el crea, estableix un mecanisme 
de funcionament on existeix, com deia abans, el con-
sell rector. Aquest consell rector té com a funcions les 
d’aprovar el Pla anual del Centre d’Estudis d’Opinió, 
que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya –jo celebro que vostè hi hagi donat suport, 
en més d’una ocasió, a aquest pla anual; em sorprèn, 
per tant, que aquí ho critiqui–; aprovar la proposta de 
pressupost del Centre d’Estudis d’Opinió elaborada 
pel director; elaborar un informe anual sobre els es-
tudis que s’han fet i la qualitat d’aquests estudis –per 
tant, té vostè, de fet, com a membre del consell rector, 
fins i tot molta més informació que jo al respecte–; 
debatre i fer seguiment de les activitats del Centre 
d’Estudis d’Opinió, i, bé, funció d’assessorament i se-
guiment sobre totes les enquestes de la Generalitat de 
Catalunya.

En segon lloc, informar-lo –de fet, informar-lo a vos-
tè no, perquè vostè ho coneix perfectament, com a 
membre del consell rector que és, no?– de quin és el 
procediment per a l’elaboració de les enquestes. Hi ha 
un procés en el qual participen els tècnics del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió. Des de l’inici de la creació del 
Centre d’Estudis d’Opinió es va decidir que no tindria 
enquestadors propis, sinó que els treballs de camp se-
rien fets a través d’empreses privades, solvents i de-
gudament homologades, seleccionades per concurs 
públic. Això també ho deu conèixer, no? Les enques-

tes del Centre d’Estudis d’Opinió, per tant, estan sot-
meses, òbviament, a un exhaustiu control de qualitat 
abans, durant i després del treball de camp, des de 
dins del Centre d’Estudis d’Opinió i des de fora. 

En segon lloc, òbviament, hi ha un procés, com li  deia, 
d’homologació d’empreses, d’acord amb la mateixa llei 
de creació del Centre d’Estudis d’Opinió, que fa que 
el centre i la Generalitat en el seu conjunt puguin ac-
cedir a identificar quines són aquelles empreses acre-
ditades en el context d’un acord marc per treballar en 
aquest terreny. Aquest procés d’homologació, que es fa 
en l’esmentat acord marc, doncs, es renova periòdica-
ment cada dos anys, per bé que la mateixa llei preveu 
que es pot allargar fins a un tercer any. En aquests mo-
ments, l’acord marc vigent és de mitjans del 2013 i està 
previst, per la raó que li deia, que duri com a mínim 
fins al 2015. 

El Centre d’Estudis d’Opinió en aquest sentit ha ho-
mologat el 2013 divuit empreses, en els diferents lots, 
les úniques que poden ser contractades per la Genera-
litat per fer estudis d’opinió. La Generalitat no pot, en 
aquest sentit, per tant, contractar empreses que no es-
tiguin homologades. Hi ha, per cert, empreses homo-
logades d’arreu de l’Estat espanyol.

Evidentment, quan es vol fer un estudi d’opinió, el que 
s’ha de fer és un contracte derivat d’aquest acord marc 
–vostè també coneix perfectament això com funciona, 
no?– i es concreta com s’ha de fer l’estudi específic. El 
Centre d’Estudis d’Opinió fa la contractació a través 
de la plataforma corresponent i d’acord, lògicament, 
amb la normativa vigent relativa a la contractació. 
Sempre es conviden totes –i subratllo «totes»– les em-
preses homologades, només faltaria, vostè això també 
ho deu conèixer, sigui quin sigui l’import del contrac-
te que surti a concurs. El Centre d’Estudis d’Opinió 
prepara el plec de prescripcions administratives i el 
plec de prescripcions tècniques, d’acord amb allò que 
preveu l’acord marc i d’acord amb les necessitats de 
cada enquesta que es vol contractar.

Amb relació ja no a l’elaboració de les enquestes, que 
respon a aquests principis..., que, ho reitero, la veritat 
és que se’m fa una mica estrany haver-li d’explicar ai-
xò a vostè, en tant que membre del consell rector, no?, 
però... (Veus de fons.) Vaja, doncs, en tant que diputat, 
perquè el que li estic explicant és el procediment que 
estableix la mateixa llei, no sé per què fan, diguem-ne, 
aquest tipus d’exclamacions, no?

La difusió de les enquestes, a través del Registre d’Es-
tudis d’Opinió –vostè també el deu conèixer, vaja, de 
ben segur que la coneix, per això em sorprenen algu-
nes de les afirmacions que ha fet–, la Llei del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió estableix, doncs, els paràmetres 
bàsics de com s’han de distribuir les enquestes que 
es fan. Hi ha tres tipus d’enquestes i, a raó d’aquests 
tres tipus d’enquestes, la pròpia normativa estableix 
com es fan públiques.

Les enquestes amb intenció de vot –aquest en seria un 
primer bloc– i valoració de líders, definides a l’article 
2.a de la Llei de creació del Centre d’Estudis d’Opi-
nió, tenen un procediment, de fet, taxat, específica-
ment taxat a la mateixa llei. Concretament, són Barò-
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metre d’Opinió Política, amb tres onades que es varen 
fer el 2013, dues enguany –i ho sap vostè perfecta-
ment–, i l’enquesta sobre el debat de política general, 
que és una l’any.

Segons l’article 18.1, en un termini de vint dies hàbils 
des de la data de l’acabament del treball de camp, el 
director del Centre d’Estudis d’Opinió ha de lliurar al 
conseller del departament al qual està adscrit el Cen-
tre d’Estudis d’Opinió les dades d’aquest tipus d’estu-
dis, i el conseller, dins de les vint-i-quatre hores se-
güents, les ha de trametre simultàniament al president 
de la Generalitat i al president del Parlament, cosa que 
hem fet, òbviament, sempre, i que el Govern anterior 
per descomptat que també feia.

La documentació ha d’incloure, com a mínim, els re-
sultats obtinguts, la matriu anònima de les dades, 
la fitxa tècnica, etcètera, i tot això, òbviament, tam-
bé sempre s’ha fet de la mateixa manera. I la pràcti-
ca estableix, ja des de la creació del Centre d’Estudis 
d’Opinió, que el dia que s’entrega al Parlament se’n fa 
una presentació pública.

Per altra banda, hi han les enquestes pròpies del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió, sense intenció de vot ni valora-
ció de líders, i aquí també està previst a la llei la ma-
nera, diguem-ne, de donar-les a conèixer, que és el que 
a mi m’ha cridat especialment l’atenció, no? L’enques-
ta òmnibus –vostè abans hi feia referència– és una en-
questa la qual, doncs, té també un procediment de do-
nar-se a conèixer regulat a la pròpia llei, que ha d’estar 
en un termini que no pot ser superior, en cap cas, als 
tres mesos a comptar de l’acabament del treball de 
camp i, per tant, no és que no es difongui ni estigui 
cuinant-se, xup-xup, sinó, simplement, diguem-ne, 
que se segueix el procediment que en qualsevol dels 
casos, doncs, s’ha utilitzat, no?

Evidentment, en el segon torn d’intervenció, aprofitaré 
per acabar de comentar-li coses que a mi em semblen 
òbvies, i que, de debò, em sorprèn que vostè no les co-
negui o faci veure que no les coneix.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades... Senyor 
Homs, vostè sí que ha llegit el que li han escrit, per-
què no m’ha respost res, absolutament res del que li 
he preguntat. Tot el que m’ha dit o ja ho sabia, o es 
pot veure a la pàgina web del Centre d’Estudis d’Opi-
nió o puc preguntar-ho en qualsevol consell rector al 
senyor director, que sempre em respon. Però, miri, jo 
avui li he preguntat com a diputat, perquè una funció 
dels diputats en aquesta cambra és fer control del Go-
vern, i vostè, com a conseller, no m’ha respost absolu-
tament res.

Miri, els membres del Consell Rector del CEO enca-
ra ara no hem estat informats de la publicació de l’úl-
tim estudi –encara ara no n’hem estat informats–, ens 

n’hem assabentat per la filtració a determinats mitjans 
de comunicació, i al pla anual, per cert, no hi surten 
les preguntes. Jo li he preguntat per les preguntes i 
vostè no m’ha respost. Jo ja sé que són dos òmnibus o 
que es fan ics baròmetres, el que li pregunto és per les 
preguntes que al pla anual no surten.

Miri, senyor conseller, fa escassos dies el president 
Mas reconeixia que lluita contra Espanya i demostra-
va que viu en una bombolla, una bombolla que puja, 
puja, cada cop està més lluny de la Terra, més lluny 
dels problemes reals dels catalans. Vostès estan obses-
sionats que els catalans vegin Espanya com un proble-
ma, i, a pesar del biaix de la mostra i de les preguntes, 
fins i tot, de les enquestes del CEO, aquestes demos-
tren que aquest Govern és d’una ineficàcia absoluta. 

Després de milions d’euros gastats en propaganda i 
dedicar tota l’activitat del Govern i del Parlament a 
embrutar la imatge d’Espanya, quan es pregunta pel 
primer problema que té Catalunya en l’últim òmnibus 
–que els recomano– del CEO, el 43,2 per cent respon 
quelcom relacionat amb l’atur o la precarietat laboral; 
un altre 17,9 per cent es refereix al funcionament de 
l’economia, és a dir, almenys, un 61,1 per cent dels ca-
talans creu que el principal problema de Catalunya és 
la crisi econòmica i les seves conseqüències. Només 
el 13,9 per cent creu que el problema, que el gran pro-
blema són les relacions Catalunya-Espanya, però, en 
aquest gran epígraf, no parla d’Espanya com a proble-
ma, sinó que les respostes fan referència que el pro-
blema és l’excessiu nacionalisme català, la confronta-
ció, la consulta, etcètera.

Vostès diuen que la transició nacional està lligada a 
l’agenda social i és cert: aquella enfonsa aquesta. El 
que anomenen «transició nacional» enfonsa l’agen-
da social, una relació inversament proporcional. Du-
rant tota la legislatura, aquest Govern ha estat incapaç 
d’aprovar ni tan sols una mesura contra la crisi, contra 
el principal problema del 61,1 per cent dels catalans, 
segons l’últim òmnibus del CEO. En canvi, contra Es-
panya vostès han estat capaços de promoure pactes, 
cimeres, comissions, declaracions, concerts, cadenes, 
llistes, cartes, articles i ara, també, enquestes del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió.

Com veu, senyor conseller, no he esmentat en cap mo-
ment el perfil polític del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió, perquè les preguntes les hi faig, a ell; quan 
m’hi he de dirigir, ja ho faig, al consell rector. Les ra-
dicalitats o les opinions força excloents que pugui te-
nir el director ja les podem trobar –a qui li interessi– a 
les hemeroteques, que allí estan. El que em preocupa 
és que el director del CEO no pugui fer la seua feina 
perquè n’estigui fent una altra, i que la feina del direc-
tor del CEO l’acabi fent el conseller de la Presidència. 
Li ho dic perquè últimament el CEO fa feines que en 
principi no li pertoquen, com és la de fer-se càrrec del 
«xiringuito» –en català en podem dir «quiosquet»– del 
senyor Miquel Sellarès, el Centre de Documentació 
Política.

Fa més de dos anys, la Sindicatura de Comptes infor-
mava que aquest centre era un pou sense fons de di-
ners públics. Va arribar a rebre 7,6 milions d’euros en 
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només cinc anys –7,6 milions d’euros només en cinc 
anys. Hi havia despesa desproporcionada en perso-
nal, aplicació injustificada de fons públics a despeses 
personals, concessions de crèdits a cost zero; en de-
finitiva, una utilització fosca dels diners públics per 
part de l’organisme que, precisament, dirigia un dels 
fundadors de l’Assemblea Nacional de Catalunya, or-
ganització, per cert, que es fundava durant aquella 
època. 

El Govern, en lloc de racionalitzar el sector públic 
com havia promès, el que va fer és endollar al Centre 
d’Estudis d’Opinió el Centre de Documentació Políti-
ca. Per tant, senyor conseller, li demano que ens expli-
qui els motius de la integració d’aquest quiosquet del 
senyor Sellarès dins el CEO.

Però no creguin que acaba aquí la connexió amb l’ANC. 
Resulta que la pregunta estrella del CEO –aquesta per 
la qual li preguntava i vostè no m’hi responia– en el 
passat sondeig òmnibus, i que ja hem demostrat que és 
una pregunta totalment manipuladora, és també l’eslò-
gan manipulador que va fer servir l’ANC: «Catalunya, 
nou estat d’Europa.» Resulta que l’assemblea no electa 
de la senyora Forcadell mana més sobre la Generalitat 
i els seus organismes que no pas aquest Parlament. 
Per això estan obsessionats a preguntar per la indepen-
dència i no per altres temes.

Per què no pregunten als catalans, per exemple, si vo-
len que l’ensenyament dels seus fills es faci en tres idi-
omes? Jo li he portat, per exemple, aquí, una sèrie de 
preguntes que podrien ser interessants: està d’acord 
que Catalunya tingui la major pressió fiscal de l’Estat 
espanyol? Està d’acord que la Generalitat dediqui més 
recursos a la internacionalització de la política catala-
na que a fomentar l’ajuda a les empreses exportadores 
catalanes? Ha discutit o ha tingut discussions i/o fric-
cions personals per raó de la qüestió independentista?, 
quantes l’últim mes? Es considera prou informat sobre 
els costos estructurals d’un estat i el que suposaria 
haver-los de crear?

Senyor conseller, permeti’m acabar amb unes altres 
preguntes, però aquestes dirigides a vostè: eliminarà 
definitivament la càrrega que suposa l’antic Centre de 
Documentació Política per al Centre d’Estudis d’Opi-
nió? Qui dimitirà? Recordem que Convergència i Unió 
ja es va veure implicada en un cas de falsificació d’en-
questes, va ser l’any 2003, quan va suposar la dimissió 
del senyor David Madí, i que mai sabrem què va pas-
sar realment, perquè era l’època de l’oasi, en la qual 
PSC i CiU es tapaven les vergonyes i van tancar la co-
missió que ho havia d’investigar. Qui dimitirà ara, se-
nyor conseller?

La seva conselleria no és de fiar, és l’antítesi de la neu-
tralitat política. Així, doncs, només hi veig dues opci-
ons: o bé li trauen el CEO de les seves mans i torna al 
Departament d’Economia...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Juan Milián Querol

...o bé el tanquen definitivament –acabo, presidenta– i 
poden tornar a fer les enquestes al carrer de Còrsega, 
com feien abans.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller de la Pre-
sidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, des del 
meu punt de vista crec que hauria de ser una mica més 
prudent, i li’n diré la raó. Vostè, com a membre del 
consell rector, ha aprovat el pla anual del 2014 i la seva 
modificació; vostè, com a membre del Consell Rector 
del Centre d’Estudis d’Opinió, va aprovar el pla anual 
del 2013; vostè, com a membre del consell rector, va 
aprovar els pressupostos del Centre d’Estudis d’Opi-
nió del 2011 i del 2012, el 2013, com sap, es varen 
prorrogar, i en el pressupost per al 2014, el d’enguany, 
es va abstenir. Jo li agraeixo, públicament, doncs, tot 
el seu suport com a membre del Consell Rector del 
Centre d’Estudis d’Opinió que ha expressat, a través 
del seu vot i del seu compromís, des d’aquest punt de 
vista. Realment, no és gens coherent aquest pronunci-
ament durant tots aquests temps amb l’exposició que, 
avui, aquí, ens ha fet; suposo que hi deu tenir algun al-
tre tipus de motivació.

El que sí que li vull dir, perquè tampoc hi sé afegir 
res més, després del que vostè ha manifestat, sincera-
ment, no?, són exactament dues coses. Si vostè té al-
guna mena de prova de falsificació d’alguna enquesta, 
ho ha de posar de manifest –ho ha de posar de mani-
fest, ho ha de posar de manifest. No es pot venir aquí, 
estar en aquest..., s’ha de posar de manifest. No es pot 
venir aquí, dir que es falsifiquen enquestes per part 
del Centre d’Estudis d’Opinió i no acreditar-ho, per-
què és una acusació molt greu i, com a conseller de la 
Presidència i membre del Govern, no la puc acceptar, 
ningú d’aquesta cambra la pot acceptar, perquè d’això 
se’n diu, diguem-ne, «tirar la pedra i amagar la mà», i 
vostè, que, a més a més, és membre del Consell Rector 
del Centre d’Estudis d’Opinió, si constata que hi ha 
falsificacions d’enquestes, doncs, home, per l’amor de 
Déu, ho ha d’acreditar; pot opinar de moltes coses, po-
dem discrepar de moltes altres, però no es pot acusar 
de falsificació d’unes enquestes, perquè, al final, són 
béns públics, sense ni tan sols acreditar-ho. Aquesta 
és una, no?

I, després, la segona. Vist com avui ha expressat el 
que ha expressat i la contradicció que hi té, en tot ai-
xò, si algú ha de dimitir d’algun lloc, és vostè (remor 
de veus) i, precisament, del Consell Rector del Centre 
d’Estudis d’Opinió.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.
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La vicepresidenta primera

El setè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go-
vern sobre la internacionalització del dret a decidir i 
de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Interpel·lació
al Govern sobre la internacionalització del 
dret a decidir i de la consulta sobre el futur 
polític de Catalunya (tram. 300-00152/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Jordi Solé.

Jordi Solé i Ferrando

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, no 
sé si aquesta interpel·lació, amb relació a la que aca-
bem de sentir, serà més amable, però en qualsevol cas 
intentarà ser una mica més raonable. 

El procés endegat al nostre país, per la ciutadania de 
Catalunya i per les seves institucions, a fi de fer pos-
sible l’exercici del dret a decidir el nostre futur polític 
aplicant, senzillament, els principis de la democràcia, 
té, sens dubte, diverses virtuts, i, entre aquestes vir-
tuts, cal destacar la de posar Catalunya sota el focus 
de l’atenció mediàtica internacional i també dins de 
l’agenda dels principals governs europeus i internacio-
nals, i això, evidentment, és una virtut perquè ens obre 
moltes possibilitats com a país.

Efectivament, el procés desperta l’interès de les opi-
nions públiques i dels actors internacionals amb una 
intensitat que, pràcticament, no té precedents. Gairebé 
no passa dia que el nostre país no surti citat en algun 
article, publicació, reportatge de mitjans estrangers 
–per cert, tampoc avui–, o que hi hagi algun actor po-
lític rellevant que, des de l’exterior, faci referència al 
nostre cas, evidentment, des d’òptiques molt diverses 
i amb posicionaments molt diversos, com no pot ser 
d’altra manera.

A nivell cívic, les mobilitzacions massives de l’On-
ze de Setembre del 2012, amb la gran manifestació a 
Barcelona, sota el lema «Catalunya, nou estat d’Eu-
ropa», i la de l’Onze de Setembre del 2013, amb la 
impactant Via Catalana cap a la Independència, van 
generar un gran ressò internacional –un gran ressò in-
ternacional– i, d’alguna manera, ens van posar al ma-
pa, després de molts anys de no ser-hi gairebé mai o 
de ser-hi molt poc. El món, diguem-ne, no expert en 
assumptes catalans descobria de cop un poble que, de 
manera absolutament cívica i pacífica, es mobilitzava 
de manera massiva a favor de la seva independència 
política.

A nivell polític institucional, els passos que s’han anat 
duent a terme en l’aplicació del full de ruta per fer 
possible l’exercici del dret a decidir..., un full de ruta 
que, com ja ha quedat ben clar avui, en aquesta cam-
bra, continua endavant, perquè el nostre compromís 
és amb el poble de Catalunya i el nostre compromís és 
amb la democràcia, i, evidentment, aquest compromís 

no l’altera una resolució del Tribunal Constitucional. 
Els passos fets a nivell institucional, deia, també han cap-
tat l’atenció de l’opinió pública internacional, i han evi-
denciat que les institucions catalanes –Parlament, Go-
vern de la Generalitat, però també molts ajuntaments, 
perquè cal recordar que la majoria d’ajuntaments del 
país ens hem compromès a treballar activament per la 
independència– donem resposta als anhels majoritaris 
de la ciutadania i, sobretot, al mandat democràtic sor-
git de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya 
d’organitzar aquest 2014 una consulta sobre el futur 
polític del país, com a millor via per exercir el dret a 
decidir.

Aquest interès exterior pels esdeveniments polítics de 
casa nostra és una magnífica oportunitat per projectar 
una imatge del nostre país, una marca de país, basa-
da en els valors democràtics i en un concepte inclusiu, 
plural i participatiu de ciutadania; una societat oberta 
i diversa que compta amb un projecte col·lectiu demo-
cràtic que mobilitza i genera il·lusió vers un futur que 
serà millor en la mesura que disposem dels millors 
instruments de decisió i dels recursos que necessitem; 
un país amant de la llibertat i amb vocació de fer la 
seva aportació al món des d’un estatus polític de ple-
na normalitat, equiparable al de la resta d’estats, sense 
ser més però tampoc sense ser menys. Una bona opor-
tunitat, doncs, per identificar la marca Catalunya amb 
aquests principis i amb aquests valors.

De fet, la manera com fem les coses com a país, al 
nostre entendre, de manera democràtica, pacífica, cí-
vica, de baix a dalt, carregant-nos de raons i de legi-
timitat, preservant la cohesió social, no caient en les 
moltes provocacions que hi ha, tot això ja és una bona 
targeta de presentació davant de la comunitat interna-
cional, una targeta que contrasta de manera molt clara 
amb la reacció sovint agressiva, gens facilitadora del 
diàleg i, en qualsevol cas, difícil d’entendre sota parà-
metres democràtics, del Govern espanyol i d’una part 
important també de l’opinió pública espanyola. 

Perquè aquesta reacció també s’ha de donar a conèi-
xer fora. Per posar només un exemple dels centenars 
que en podríem trobar: mentre nosaltres parlem de 
«democràcia» i de «dret a votar», membres del partit 
de govern d’Espanya equiparin «violència» amb «ur-
nes», com va fer dies enrere el portaveu del PP al Con-
grés Alfonso Alonso, això és un fet simptomàtic que 
el món ha de conèixer, si més no per entendre d’una 
manera més fàcil que amb interlocutors com aquests, 
amb conceptes tan sorprenents d’«urnes» i de «demo-
cràcia», és molt difícil arribar a pactar res. És molt di-
fícil pactar res amb qui creu que la democràcia divi-
deix i amb qui afirma que reivindicar la democràcia 
és fer xantatge.

També s’han de donar a conèixer internacionalment 
els constants cops de porta i els menyspreus que reben 
les aspiracions democràtiques del nostre país; el dar-
rer, ahir. Per cert, que avui el Financial Times ja avisa 
que la sentència del Tribunal Constitucional –i ho cito 
textualment– «podria enfortir la idea dels catalans que 
defensen una declaració unilateral d’independència»; 
això ho diu el Financial Times avui. I el proper cop de 
porta molt previsiblement serà el proper dia 8 d’abril.
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Cal demostrar a la comunitat internacional que des del 
nostre país fem tot el possible per negociar i pactar la 
manera de consultar la ciutadania sobre el futur po-
lític de Catalunya, però que a l’altra banda només hi 
trobem un mur i un argument trampa: que no es pot 
perquè la Constitució espanyola no ho permet, i por-
ten i acaben la discussió en el terreny jurídic i no al 
polític, que és on realment es juga la partida.

En resum, conseller, la consulta del 9 de novembre ens 
internacionalitza, i aquesta és una oportunitat única 
que hem de saber aprofitar. La consulta ens interna-
cionalitza, i la internacionalització reforça, alhora, la 
consulta. En paral·lel al gran ressò que troba el nostre 
procés polític a l’exterior, els esdeveniments posen de 
manifest que l’escenari internacional és un escenari 
de gran rellevància a fi d’assumir i de fer respectar les 
aspiracions democràtiques de la ciutadania de Catalu-
nya, i a fi que el procés democràtic en marxa culmini 
amb èxit.

El procés d’autodeterminació de Catalunya no és un 
procés estrictament intern, ans al contrari, té deriva-
des externes ben evidents, especialment derivades eu-
ropees, derivades que es faran cada vegada més explí-
cites a mesura que el procés vagi avançant en les seves 
diferents etapes, i sobretot si l’Estat espanyol perseve-
ra en l’actitud d’impedir l’expressió democràtica de la 
ciutadania catalana al voltant del seu futur polític i al 
voltant de la independència.

Per tant, l’escenari internacional és clau per al procés, 
i alhora, si es treballa bé, és una oportunitat. La in-
cidència sobre la comunitat internacional i, atenció, 
també el mateix dret internacional, poden arribar a 
ser determinants a l’hora d’acceptar i de fer acceptar 
la decisió democràtica que prengui el poble de Cata-
lunya. Arribarà un moment en què els principals go-
verns, la Unió Europea i les organitzacions internacio-
nals s’hauran d’implicar i s’hauran de mullar en el cas 
català.

En aquest sentit, és imprescindible desenvolupar ja 
des d’ara les estratègies pertinents per buscar i tro-
bar arreu aliats de la causa democràtica del poble de 
Catalunya, així com per preparar el terreny al reco-
neixement internacional de Catalunya com a nou es-
tat independent i la seva plena i normal inserció a la 
comunitat internacional. Aquesta feina s’ha de fer ja 
ara i no deixar-la per a més endavant. És una feina que 
requereix tanta prudència com determinació, tanta re-
serva com astúcia, però és una feina, entenem nosal-
tres, imprescindible de cara a garantir la viabilitat ex-
terna del nou estat.

Els partidaris d’impedir la celebració de la consulta 
–amb el Govern espanyol al capdavant, malaurada-
ment– també són conscients de la importància de l’es-
cenari internacional. D’aquesta manera s’explica, per 
exemple, l’activisme frenètic del Ministeri d’Exteriors 
a l’hora de fer arribar a les ambaixades i als principals 
actors internacionals argumentaris rocambolescos 
que, carregats de dramatisme, pretenen deslegitimar 
les aspiracions majoritàries de la ciutadania de Cata-
lunya, i dibuixen escenaris catastròfics que, en cas que 
Catalunya esdevingui un estat independent, doncs, tot 

serà un autèntic desastre, i també a l’hora de difondre 
arguments posant a prova els límits del sentit comú, 
el missatge segons el qual una Catalunya independent 
quedaria per sempre fora de la Unió Europea i aïllada 
de la comunitat internacional.

Tinc més consideracions, però les faré a la segona part 
de la meva intervenció.

Gràcies, presidenta, diputades, diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustríssim diputat. Per respondre a aques-
ta interpel·lació, en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller de la Presidència, senyor Fran-
cesc Homs.

(Remor de veus.)

Els prego silenci. Gràcies.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, estic d’acord 
amb el que expressava, en el sentit que ens internaci-
onalitza, la consulta, el debat polític que viu el nostre 
país. És evident, perquè desperta molt d’interès arreu, 
això està molt clar. Però és evident, també –i segur 
que hi estarem d’acord–, que també ens internaciona-
litza –diguem-ho així, no?– el que fem com a país en 
tots els sentits, perquè també tenim en la nostra pro-
jecció exterior, doncs, realitats que són ben presents 
d’avui, que són palpables, que són contrastables, que 
ens ajuden a projectar-nos des del punt de vista de les 
nostres qualitats, de les nostres capacitats, de fet, en 
definitiva, del que som com a país.

En aquest sentit, l’acció exterior de la Generalitat de 
Catalunya ve marcada –i aprofito l’avinentesa per fer-
ne un recordatori; he tingut en altres moments oportu-
nitat d’expressar-ho en aquesta cambra i de compar-
tir-ho amb vostè– bàsicament per tres grans objectius, 
no? En primer lloc, donar suport precisament a la in-
ternacionalització de l’economia catalana: promoure 
les exportacions, el turisme i la captació d’inversions 
estrangeres cap a casa nostra, cap a Catalunya.

En segon lloc –i l’ordre no fa la cosa, de fet són tres 
objectius que els podem ordenar aleatòriament, no?–, 
donar a conèixer a Europa i a la resta del món la si-
tuació en què es troba Catalunya, com ho fa qualse-
vol nació habitualment: els seus esforços –els esfor-
ços que fem, col·lectius– per fer front, per exemple, 
al sanejament de les finances públiques i això què re-
presenta; per reduir el dèficit públic i implementar les 
mesures de lluita contra la crisi econòmica –fins allà 
on som capaços i tenim competència per fer-ho, òbvi-
ament–, com també per consolidar internacionalment 
Catalunya com de fet entenem que és –perquè això és 
mèrit del conjunt de la societat; si vol vostè, en po-
dem deixar el Govern al marge, perquè no fos entès 
que ens apuntem allò que no ens correspon–, doncs, 
de presentar, explicar i consolidar internacionalment 
Catalunya com un país de prestigi i de qualitat, que 
crec que ho és.
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I en tercer lloc –en aquesta línia d’objectius, doncs, 
que poden ser intercanviables en la seva numeració–, 
el de traslladar als actors europeus i internacionals el 
procés de transició nacional en què es troba immersa 
Catalunya i fer-ho des dels principis de la democràcia 
i de la llibertat de pensament, que és, evidentment, al 
que vostè en molta part ha posat èmfasi en la seva ex-
posició.

Des d’aquest punt de vista, d’això que en podríem dir 
la «internacionalització» del plantejament que for-
mula Catalunya respecte al seu propi futur –futur col-
lectiu–, doncs, li donaré compte de l’activitat que en 
aquest sentit estem fent.

En primer lloc, el que expressa, doncs, la matei-
xa agenda internacional del mateix Govern, que des 
d’aquesta perspectiva és molt intensa, hi ha nombro-
sos contactes bilaterals, en el sentit del que vostè rei-
vindicava. Només per donar-li’n una dada concreta, en 
el cas precís del mateix president, que en moltes oca-
sions encapçala aquests contactes, doncs, aquest 2013 
–només aquest 2013– ha mantingut fins a cent reuni-
ons amb representants d’altres governs estatals.

En segon lloc, també el que estem fent –és evident– 
és una comunicació continuada amb els ministeris 
d’afers exteriors del que identifiquem, sobretot, com 
a països prioritaris –bàsicament els que configuren la 
Unió Europea–, perquè coneguin de primera mà la si-
tuació que viu Catalunya. Aquí jo no podré agrair mai 
prou les portes que ens obre el Ministeri d’Afers Ex-
teriors espanyol, no?, en el que vostè abans referenci-
ava com a campanya incisiva i insistent, que evident-
ment genera, al final, curiositat a molts operadors, i, 
per tant, això també ens facilita..., encara que d’una 
manera indirecta, ja s’entén, però certament ens faci-
lita la feina.

En tercer lloc –en el terreny de les coses que estem 
fent–, procurar i estructurar una presència mediàtica 
continuada, mitjançant entrevistes, mitjançant arti-
cles, mitjançant l’atenció de periodistes d’una manera 
continuada aquí a Catalunya, que ens vénen a visitar, 
que es vénen a interessar per la realitat del nostre pa-
ís. En aquest sentit, de coses que estem fent, doncs, 
també informar-lo, de fet, del que a més a més entron-
ca amb una manera d’entendre com ens convé a tots 
poder fer les coses –i vostè en part hi feia referència, 
no?–, que és establir nivells de col·laboració i de mobi-
lització, diguem-ne, d’actius de país a tots nivells.

Li esmentaria tres àmbits, doncs, que en aquest sen-
tit són il·lustratius: tota l’acció que fem des del Con-
sell de Diplomàcia Pública de Catalunya –conegut pel 
seu acrònim, Diplocat–, que fa una tasca molt impor-
tant per tal d’explicar el moment que viu Catalunya a 
l’exterior. I en aquest sentit, doncs, s’ha impulsat un 
cicle de conferències a àmbits acadèmics de prestigi, 
universitats de prestigi d’arreu d’Europa; de fet, el ci-
cle es va iniciar a Sciences Po de París, el passat mes 
de juny, i posteriorment s’han celebrat debats de ca-
racterístiques semblants a Londres, a Uppsala –que 
és a Suècia, per als que no ho sàpiguen–, a Tolosa de 
Llenguadoc, Lisboa, etcètera. En aquestes trobades hi 
participen intel·lectuals que tenen opinions ben diver-

ses, efectivament –això jo crec que també contribueix 
a donar-nos prestigi–, del plantejament que fa Catalu-
nya. En poso aquest exemple.

Un altre que m’agradaria posar-ne, que és més recent, 
i a més a més vostè, juntament, doncs, amb altres por-
taveus d’aquest Parlament, hi ha participat, que és el 
relatiu a l’Acord nacional de l’acció exterior, que es va 
signar aquest darrer cap de setmana per més de cent 
entitats representatives de la societat civil i el suport 
de la majoria dels grups d’aquest Parlament, que fa 
propostes, crec, que cal poder valorar i que valorem 
com a Govern, en el terreny de l’acció exterior, de com 
ha de ser l’acció exterior del nostre país.

I un altre exemple d’aquest nivell de col·laboració, de 
mobilització de tots els nostres actius, doncs, és el que 
vostè en part també esmentava, que és relatiu a l’àmbit 
de l’Administració local; particularment, és cert, amb 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè a redós de l’Ajun-
tament de Barcelona i també de les quatre diputaci-
ons, doncs, la força que tenim de mobilització institu-
cional veritablement és notable, és important.

Prenem també..., en aquest terreny de donar-li compte 
de les decisions que anem fent i de les actuacions que 
anem fent, també en l’àmbit estrictament administra-
tiu li poso un exemple recent d’aquest passat dia 18 
de març, amb relació a la creació del Programa de su-
port a l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, 
que té com a objectiu el de garantir una única política 
internacional al més coherent, transversal i coordina-
da entre tots els departaments, per permetre mobilit-
zar tots els efectius del conjunt dels departaments de 
la Generalitat, que estan ja, de fet, implicats en molts 
àmbits del que és l’acció exterior; evidentment, en un 
sentit molt prioritari, perquè ens afecta molt el nostre 
dia a dia, que és tot allò relatiu a les institucions de la 
Unió Europea, no?

M’agradaria fer-li, en aquest sentit, un apunt, per aca-
bar aquesta primera intervenció, respecte al que en 
alguna altra ocasió, doncs, hem tingut l’oportunitat 
de parlar i de comentar, que crec que ens pot ajudar 
a tenir, doncs, els instruments necessaris a fi i efecte 
d’aquesta, diguem-ne, projecció a l’exterior del nostre 
país en totes les seves dimensions, que és el fet rela-
tiu a la Llei d’acció exterior. Això està més, en aquest 
sentit, en mans d’aquesta cambra que del Govern; el 
Govern des d’aquesta perspectiva ja va fer la part de 
feina que li tocava, que era l’aprovació del projecte 
de llei. Jo en aquest sentit, una vegada més –i ho vaig 
expressar així en el moment del debat a la totalitat 
que iniciava el tràmit aquí, en el Parlament de Cata-
lunya–, doncs, em poso a disposició, perquè crec que 
en el marc d’aquesta llei..., que, de fet, no tenim una 
llei d’acció exterior, per bé que hi ha una habilitació 
competencial molt clara, molt nítida, no? Jo lamento, 
en aquest sentit, doncs, que aquesta vocació recentra-
litzadora en tants àmbits per part del Govern espanyol 
també s’hagi manifestat ja no només, diguem-ne, fent 
una interpretació molt expansiva d’un títol competen-
cial que, Constitució en mà, és evident que tenen, no?, 
no només aquesta, diguem-ne, interpretació expansi-
va, sinó aquest deix, diguem-ho així, aquesta tonali-
tat de desconfiança, que jo crec que és crònica. Jo la-
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mento profundament, diguem-ne, que hi hagi aquesta 
mirada tant de desconfiança amb relació al que fem 
Catalunya i particularment en l’àmbit de l’acció exte-
rior. Des d’aquest punt de vista, jo crec que disposar 
d’aquest instrument legal ens reforçarà tota aquesta 
actuació que li he descrit i que estem fent en aquests mo-
ments.

Moltes gràcies, senyor diputat, senyor president.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica té 
ara la paraula l’il·lustríssim diputat senyor Jordi Solé.

Jordi Solé i Ferrando

Gràcies, president. Nosaltres valorem positivament els 
esforços que des del Govern de la Generalitat s’estan 
fent en àmbit exterior, sobretot per dos motius. En pri-
mer lloc, perquè som conscients que en aquesta cur-
sa per incidir sobre l’opinió pública internacional i so-
bre els principals actors internacionals partim amb un 
desavantatge de recursos enorme, no? L’Estat comp-
ta amb moltíssims més recursos, instruments, perso-
nal, capacitat de pressió del que podem comptar nos-
altres, del que pot comptar el Govern del nostre país. 
Per tant, primer motiu a tenir en compte. 

I segon motiu que també ens fa valorar el que s’es-
tà fent, i és que, en fi, a part de la migradesa dels re-
cursos, també en l’acció exterior, s’ha de fer un es-
forç considerable per superar la política de curtcircuit 
constant que fa el Govern espanyol també en l’àmbit 
de l’acció exterior, curtcircuits als quals vostè d’algu-
na manera ha fet referència i que, a més a més, doncs, 
aquesta política de curtcircuitar tot allò que pugui im-
plicar un accés directe de Catalunya cap als actors in-
ternacionals es veu reforçada amb nous instruments, 
com és, efectivament, la nova Llei d’acció exterior es-
panyola.

Per tant, és evident que cal valorar els esforços, pe-
rò també ens sembla evident que en aquesta cruïlla 
històrica això és precisament el que s’ha de fer: hem 
d’utilitzar tots els mitjans que tenim, tots els mitjans 
a l’abast, posar-los al servei de la internacionalització 
del país –evidentment–, de l’economia –evidentment–, 
de la marca de país –evidentment–, però també de la 
consulta i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
I hem d’escollir aquelles estratègies comunicatives, 
diguem-ne, més afinades i aquells marcs conceptuals 
més eficaços que ens permetin obtenir d’una mane-
ra, doncs, més eficient el resultat que busquem. I, en 
aquest sentit, doncs, no es tracta només d’incidir po-
sitivament sobre l’opinió pública internacional i sobre 
els principals actors, sinó que també es tracta d’in-
tentar modelar els missatges i també, si m’ho permet, 
conseller, de fer servir altres llengües, a part de l’an-
glès, de tant en tant, quan toca adreçar-se a altres go-
verns de l’exterior.

Nosaltres tenim la sort de poder dur a terme en molts 
àmbits de les polítiques públiques però també en l’ac-
ció exterior..., i de poder recolzar-nos en una socie-
tat civil, que té ganes d’implicar-se en el procés i de 

treballar també de cara a la seva internacionalitza-
ció. I en aquest sentit –també ho ha esmentat vostè–, 
doncs, hi ha iniciatives, al nostre entendre lloables, 
com el recentment aprovat Acord nacional per a l’ac-
ció exterior, una iniciativa que sorgeix de la societat 
civil, d’entitats que treballen en l’àmbit exterior, més 
de dues-centes entitats que han donat suport a aquest 
document de qualitat, important i interessant, però 
també altres entitats que treballen de manera volun-
tària per poder incidir, doncs, en l’opinió pública in-
ternacional de manera favorable a l’hora d’entendre el 
perquè del litigi entre Catalunya i Espanya i el perquè 
volem solucionar aquest litigi a través de les urnes i a 
través de les eines de la democràcia.

A més a més, creiem que en aquesta estratègia d’in-
ternacionalització cal comptar també amb la col-
laboració de les comunitats catalanes a l’exterior, 
perquè som conscients que moltes d’elles, igual que 
nosaltres, són també conscients que vivim moments 
excepcionals i que cal, doncs, aprofitar totes les ganes 
de mobilització per, precisament, que aquest missatge 
tingui ressò. I les comunitats catalanes a l’exterior en 
bona part també tenen ganes de ser altaveu d’allò que 
passa en el nostre país i d’allò que volem aconseguir, 
sempre a través de la via catalana, que, com ja hem 
deixat clar moltes vegades, és una via democràtica, cí-
vica i pacífica. En qualsevol cas, repeteixo la idea que 
la consulta ens internacionalitza, però internacionalit-
zar el nostre dret a decidir sobre la independència del 
nostre país també reforça el nostre anhel de dur a ter-
me aquesta consulta.

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats.

El vicepresident segon 

Gràcies, diputat. Per al torn de rèplica també té ara la 
paraula el conseller de la Presidència, el senyor Fran-
cesc Homs.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, jo compar-
teixo amb vostè la priorització pel que fa a l’acció ex-
terior i com cal enfocar-la, en el sentit del que vostè 
descrivia, no? Li haig de confessar, de tota manera, 
diguem-ne, per l’experiència que hem acumulat d’a-
quests mesos –perquè al final aquest és un procés que 
en termes històrics és nou, em sembla que això és evi-
dent, no?–, que, vaja, si no estiguéssim en un context 
de la Unió Europea, no tindríem la seguretat que te-
nim en aquests moments de poder-nos expressar com 
ens expressem, perquè una de les coses que –li’n puc 
donar testimoni, d’això, només testimoni, no?– sor-
prèn més a bona part de la comunitat internacional, 
especialment aquella que té una gran tradició demo-
cràtica, és l’agressivitat del Govern espanyol envers 
el que en aquests moments planteja Catalunya. És a 
dir, davant d’un plantejament escrupolosament demo-
cràtic, estrictament pacífic, de sentit positiu, és a dir, 
de posar en valor un projecte que no va absolutament 
en contra de ningú, sinó a favor simplement de poder 
desenvolupar, doncs, uns valors que són molt compar-
tits clarament en el món occidental, no? Doncs, que 
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aquesta gent que fa això, que és el poble de Catalunya 
–que som tots nosaltres i les seves institucions, que in-
tenten dur-ho a terme–, es troba amb una agressivitat 
que no té..., vaja, que sorprèn, que descol·loca. I des 
d’aquest punt de vista, vaja, li dic això: diguem-ne, 
ens dóna molta seguretat saber que formem part de 
la Unió Europea. I crec que això ho hem de tenir, en 
aquest sentit, plenament incorporat.

La nostra gran força en aquests moments jo la situaria 
en un doble terreny, de cara al discurs que fem a fora i 
l’explicació que fem a fora de nosaltres mateixos com 
a país, com a nació. Per una banda és aquest compro-
mís inequívocament democràtic i pacífic; això, vulgui 
que no, ja li ho asseguro, impressiona, perquè és cert, 
és contrastat i és evident.

Però, després, quelcom, doncs, que a vegades pot ser 
més discutible, inclús internament, no?, però que ens 
hi hem d’esforçar tots –i òbviament el primer, el Go-
vern–, que és fer les coses bé i ser seriosos, complir 
amb els compromisos adquirits, en aquest cas una co-
sa, per exemple, tan aparentment banal i si volen vos-
tès intel·lectualment discutible –per part d’alguns, 
almenys– com per exemple complir amb els compro-
misos, que vol dir: els deutes acumulats, tornar-los, te-
nir crèdit des d’aquest punt de vista. Això també forma 
part, doncs, d’allò que és valorat en el món, diguem-ne, 
en el qual nosaltres tenim coses a compartir. Hi han 
altres parts del món on això de pagar deutes, doncs, 
ho tenen conceptualitzat d’una altra manera, eh?, però 
jo crec que tots intuïm que són parts del món on te-
nen governs, on tenen models de societat que no són 
ben bé aquells que podem posar com a referents. Dic 
això perquè, sincerament, i penso que poc o molt tots 
fem l’esforç d’explicar-ho de cara enfora, no només és 
el «volem votar», és a dir, un compromís inequívoca-
ment democràtic, sinó també un sentit seriós d’assumir 
les obligacions, d’assumir els compromisos, de presen-
tar-nos col·lectivament com a país. Crec que la suma 
de les dues coses és el que en aquests moments ens pot 
donar eficàcia a l’hora de donar-nos a conèixer i de, en 
un segon estadi, que haurem de fer, compto, en els pro-
pers temps, poder començar a buscar, diguem-ne, sim-
paties, sinèrgies, possibles aliances –tot plegat, li ho 
confesso, no és senzill, és difícil, eh?– de cara a un fu-
tur reconeixement d’un estat català.

Moltes gràcies, senyor president, senyor diputat.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre les necessitats 
d’escolarització i d’equipaments 
educatius (tram. 300-00149/10)

Passem al desè punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’escola-
rització i d’equipaments educatius. Ha estat presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i en el seu nom 
té ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Bé, bona tarda –bona nit, ja– a tots i a totes. Senyora 
consellera, sap vostè que avui fem aquesta interpel-
lació des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida en 
el marc d’una setmana de lluita, que va començar el 
passat dia 24 de març i que acabarà amb una mani-
festació el proper dia 29 de març en defensa de l’es-
cola pública, una setmana de mobilitzacions convoca-
da per sindicats, per associacions d’estudiants i també 
per professors i professores de la nostra escola públi-
ca. Aquesta setmana el que s’estan denunciant són les 
polítiques que atempten contra l’escola pública que 
són promogudes des de Catalunya per part del seu Go-
vern, però que també són promogudes des del Govern 
de l’Estat per part del senyor Wert.

Sap que el proper curs, el 2014-15, Catalunya arriba-
rà al seu màxim històric de població entre tres i setze 
anys, amb gairebé 1 milió d’alumnes. Tindrem, a més, 
una particularitat que ens ha de fer reflexionar sobre la 
nostra oferta educativa: passaran a primària els alum-
nes nascuts el 2008, l’any en què la natalitat a Catalu-
nya va tocar sostre. I també passaran a secundària..., 
d’aquí a un parell d’anys viurem, per tant, l’arribada 
d’alumnes del boom que ara cursen els estudis de pri-
mària, l’etapa de primària.

Davant d’aquests reptes demogràfics, necessitats d’es-
colarització i d’equipaments educatius, què és el que 
fa el Departament d’Ensenyament? Doncs, permeti’m 
que li digui, senyora consellera, que no fan res. O sí: 
és cert que vostès continuen –li ho vam dir nosaltres, 
però també hi ha altres entitats i associacions que li 
ho diuen–, vostè continua amb la seva política ideolò-
gica de beneficis a la privada, i jo hi afegiria també la 
seva política –i després li ho explicaré– de pilotes cap 
enfora. 

I m’explicaré. Per què parlo, senyora Rigau, de la po-
lítica de beneficis a l’escola privada en la seva planifi-
cació educativa? El curs vinent, segons les seves pre-
visions, hi haurà 275 línies menys d’educació infantil: 
9 menys de P3, 61 menys de P4 i 205 menys de P5. 
Això sí, d’aquestes 275, 41 grups són de l’escola pri-
vada concertada i 234 de la pública. Per tant, senyora 
Rigau, per cada escola privada que vostè tanca, ja ha 
tancat sis escoles públiques, i d’això se’n diu «criteris 
ideològics». 

Per cert, m’haurà de reconèixer, senyora Rigau, que tot 
plegat és una previsió educativa fonamentada en unes 
anàlisis demogràfiques no prou acurades, si vostè em 
permet aquesta expressió. Vostè, per exemple, el curs 
passat va preveure el tancament de línies públiques en 
què després s’ha demostrat que hi havia demanda i, 
per tant, hi calia oferta, i ha hagut de fer marxa enrere 
en les seves decisions i mantenir aquesta oferta. Això, 
amb la consegüent inseguretat que genera al conjunt 
de les famílies. S’ha demostrat, doncs, que les seves 
dades més que demogràfiques eren dades o bé econò-
miques o, en el pitjor dels casos, dades profundament 
ideològiques, tal com li he dit. I, ho repeteixo, no li ho 
diem nosaltres, només, li ho va dir en un comunicat el 
MUCE –el Marc Unitari de la Comunitat Educativa–, 
que va denunciar que abans de l’inici de la campanya 
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de matriculació per al curs 14-15 ja s’han començat 
a comunicar tancaments d’aules de P3, i en els dar-
rers cursos el seu departament ja ha demostrat que les 
seves previsions no eren fruit d’una planificació acu-
rada, atès que molts d’aquests tancaments inicialment 
promoguts al final no es van haver de realitzar. Li’n 
podria posar alguns exemples –segurament vostè tam-
bé els coneix–: l’Escola Mediterrània, de Viladecans, 
per exemple, però se m’acabarà el temps i no tindré 
més temps per poder dir-li tot el que li volíem dir.

Li he dit també que la seva política de planificació 
educativa es sustenta ara en això de les pilotes cap 
enfora, les seves polítiques responen a traslladar la 
responsabilitat a d’altres administracions. Per què ho 
fan? Doncs, miri, senyora Rigau, perquè vostè torna a 
exercir la deslleialtat institucional i reclama als ajun-
taments que cedeixin equipaments municipals com a 
escoles públiques; llança pilotes fora i vol que les se-
ves responsabilitats les assumeixin els ajuntaments. 
En una proposta –permeti’m que li ho digui– una mica 
sorprenent, vostè ha demanat que les biblioteques mu-
nicipals, les antigues residències estudiantils, els cen-
tres cívics, els centres culturals i fins i tot els casals 
d’avis facin puntualment funcions d’escola pública.

Novament les seves propostes han generat sorpresa, 
inquietud i incertesa a la comunitat educativa i al món 
local. No s’adona, consellera, que vostè no pot exigir 
més encara al món local, amb la que està caient sobre 
l’esquena dels ajuntaments? No s’adona que els ajunta-
ments ja col·laboren més del que els pertoca amb el seu 
Govern? No s’adona que aquesta col·laboració de tots 
els ajuntaments vostè l’agraeix amb una greu deslleial-
tat institucional? Li podria parlar de les beques men-
jador, li podria parlar de les escoles bressol de zero a 
tres anys, li podria parlar de les escoles de música i 
dansa: són, totes, aportacions que fa el món local i que 
vostè després no es compromet a retornar tot el que te-
nia previst fer. 

Per tant, senyora consellera, aquests són aspectes de 
la seva política educativa que a Iniciativa i Esquerra 
Unida ens preocupen. No sé si vostè pensa de debò 
que una biblioteca o un centre cívic, que estan disse-
nyats funcionalment per a uns usos determinats, po-
den complir amb qualitat, amb dignitat i amb adequa-
ció dels espais la funció d’un equipament educatiu. 
M’agradaria, senyora consellera, que avui s’expliqués 
en aquest sentit i quin era, doncs, el sentit de la pro-
posta que vostè va traslladar en una roda de premsa, 
perquè vostè és conscient, segurament millor que jo 
mateix, del nivell de demanda que avui requereix un 
equipament educatiu, és tan important que no ens po-
dem permetre prendre’ns-ho de broma; és més, con-
sellera, aniré a més: ni tan sols un centre de primària 
–ni tan sols un centre de primària– reuneix els ma-
teixos requisits que necessitarà per qüestions específi-
ques un centre d’educació secundària. 

I totes aquestes polítiques de planificació educativa, 
senyora Rigau, vostè les fa amb falta de  transparència, 
un dels mals endèmics del Govern de Convergència i 
Unió. Li puc parlar, per exemple, de la Plataforma en 
defensa de l’educació pública del Poblenou, a Barce-
lona, que denuncia en un comunicat com la modifica-

ció urbanística que afectarà l’Institut Fluvià, del barri, 
ha estat acordada al marge dels mecanismes de par-
ticipació ciutadana; com el futur institut ja inajorna-
ble de Santa Coloma de Cervelló es dissenya d’esque-
na a l’ajuntament, a la comunitat educativa i a totes 
les famílies, i no fan ni la construcció que ja tenien 
compromesa, ni cerquen una alternativa adequada per 
garantir la continuïtat de les escoles de Santa Colo-
ma de Cervelló; o li podria parlar, perquè la conec molt 
de prop, de la conversió de l’Escola Agnès Armengol, 
l’Institut Serra, a Sabadell, que s’ha perfilat sense tenir 
en compte l’entorn social del barri i fins a última hora 
fins i tot d’esquena a l’ajuntament de la ciutat. Aques-
tes, senyora Rigau, són les seves maneres de planificar 
les necessitats d’escolarització al nostre país. 

A la Comissió d’Ensenyament ja les coneixem prou, i 
les famílies també comencen a estar fartes d’aquesta 
falta de rigor, d’aquesta falta de diàleg i d’aquesta fal-
ta de planificació. Per tant, senyora Rigau, a aquestes 
alçades i tres anys després que vostè va assumir la res-
ponsabilitat de la conselleria d’Ensenyament, no posi 
les culpes ni al Govern central, ni a la crisi econòmica 
ni al Govern d’entesa, i permeti’m, senyora Rigau, en 
to de broma, que li faci un prec: tampoc no em parli 
avui de la Junta d’Andalusia, perquè sempre que li ex-
plico alguna cosa vostè em surt amb la Junta d’Anda-
lusia, i el que vostè hauria de fer és exercir les seves 
responsabilitats.

Jo li’n proposo tres, consellera; tres propostes que 
traslladarem a la moció en el proper Ple. La primera, 
faci vostè que cada servei territorial del seu departa-
ment elabori un pla de prioritats d’adequació, d’ampli-
ació i de construcció dels equipaments educatius per 
evitar-nos el que passa a la Comissió d’Ensenyament 
i per evitar-nos les baralles que potser es promouen 
entre unes escoles i la competitivitat entre d’altres. 
Segona, elabori un pla de garanties d’equipaments 
educatius a secundària, perquè d’aquí a un any o dos 
tindrem tot el problema dels espais –a l’escola secun-
dària, arribarà, com dic, màxim d’aquí a dos anys–, 
i el que hem de garantir és que les instal·lacions edu-
catives siguin tan dignes com els nostres alumnes es 
mereixen. I, tercera, desplegui vostè de forma consen-
suada el projecte d’instituts escola que tant s’entesta a 
deixar al calaix de no sé quina taula. 

Si després tinc temps, senyora consellera, li ho acaba-
ré d’explicar.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustre diputat. Per respondre a aquesta 
interpel·lació, i en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable consellera d’Ensenyament, senyora Irene 
Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, president. Senyor diputat, haig d’entendre 
que no només el to sinó el contingut i l’esquematitza-
ció del seu contingut formen part de la seva aportació 
en aquesta setmana anomenada «de reivindicació», 
perquè, si no, no ho puc entendre d’una altra manera. 
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Miri, la interpel·lació està definida per portar el control 
al Govern, evidentment, per fer propostes, en fi. Però 
és que fixi’s que vostè el que ha fet ha estat, m’atreviria 
a dir, quasi un míting, no?, entenent que s’ha carregat 
de moltes llicències –s’ha carregat de moltes llicències. 
Per què li dic això? Perquè primer m’ofereix unes dades 
que són les que jo he ofert aquí i les que he fet públiques 
a la comissió i a les rodes de premsa; públiques, amb 
els dossiers, i n’expliquem com és l’evolució –com és 
l’evolució– i com és la previsió de llocs escolars. Però, 
és clar, quan vostè es permet dir: «Miri, és que tenim 
molts alumnes que ara fan primària i després faran se-
cundària»... Evident, fa temps que ho diem, i ho tenim 
i ho sabem. Que vostè em diu: «És que aquí ara abai-
xen el P3.» Evident, més de tres mil alumnes, i per això 
ho sabem. Ara, que em digui que davant d’això no fem 
res... Això sí, d’una banda se’ns diu que no fem res, però 
després se’ns diu, tot seguit, que fem ideologia. Molt bé.

A veure, vostè té un discurs que jo ja sé que no li in-
teressa canviar, ni li interessa registrar les dades que 
demostren que el percentatge de pública i concerta-
da, si comparem els governs d’abans i els d’ara, no ha 
canviat, però a vostè això no li interessa. Jo li puc de-
mostrar com el 2008-2009 o el 2006-2007 els percen-
tatges quins eren i els que hi ha ara –a vostè això no 
li interessa. Ho hem donat en dades, ho hem explicat. 
Vostè s’atreveix a dir: «Per una línia d’escola concer-
tada que tanquen, en tanquen sis.» Vostè sap que això 
és absolutament inexacte, i si vostè no té en compte els 
percentatges i el pes que correspon a cada xifra, això 
només serveix per fer un míting, com li he dit.

Jo me l’havia pres més seriosament, m’havia preparat 
dades, però cregui’m que davant de les seves aporta-
cions només li haig de dir el següent: miri, quan vos-
tè diu –fixi’s què ha arribat a dir– que hem exigit als 
ajuntaments l’aportació de biblioteques, de residènci-
es i de centres de dia per fer instituts... Clar, qualse-
vol persona que el senti i que no hagi seguit gens el 
fet educatiu diria: «Caram!, com és que s’ha pogut fer 
aquesta exigència?» I, és clar, ni hi ha hagut exigència, 
ni a ningú li ha passat pel cap utilitzar una residència 
d’avis per a institut. El que sí que ens ha passat pel cap 
és aprofitar bé tots els equipaments que havien que-
dat disponibles i, en col·laboració amb els ajuntaments 
–en col·laboració amb els ajuntaments–, n’hem pactat 
l’ús. Per exemple, Sant Andreu de la Barca tindrà un 
nou institut que pujarà amb dos grups d’ESO, molt bé. 
Ens havia quedat buida l’Escola Àngel Guimerà. Què 
hem de fer? Al costat, un edifici?, o adequar l’Escola 
Àngel Guimerà? Jo, és clar, no ho sé, és que... (Veus de 
fons.) Li sap greu, eh?, no interpel·lar-me? Ja ho va fer, 
senyora Camats, deixi’m adreçar al senyor... (Veus de 
fons.) Sí, és clar, és que no sé on mirar perquè...

El vicepresident

Tinguem la interpel·lació en pau... 

(Veus de fons.)

La consellera d’Ensenyament

Sí, sí, «al·lusioni» el que vulgui.

El vicepresident

Honorable consellera, segueixi el relat.

La consellera d’Ensenyament

Sí, senyor president. Però, és clar, costa adreçar-se al 
diputat quan veus que està pendent d’algú altre. Molt 
bé, nou institut a Sant Andreu de la Barca, espais dis-
ponibles a l’Àngel Guimerà, acord amb l’ajuntament. 
Vilafranca del Penedès, neix un nou institut, aquest 
amb mòduls provisionals. Alerta, eh?, vostès no van te-
nir cap objecció a posar mòduls provisionals, en van 
posar més que mai, el Govern de Convergència i Unió, 
més que mai va tenir mòduls (remor de veus), la pun-
ta més alta. Em diran: «Ep!, hi havia demografia.» Sí, 
i nosaltres increment d’anys d’escolaritat. Per aquí no 
tindran raó. Ara, perquè aprofitem l’edifici del Bisbe 
Cartañà a Girona, que era una residència, un col·legi 
menor amb aules, i laboratoris i espai de biblioteca li 
ha de saber greu? Doncs, miri, al centre de la ciutat 
de Girona aprofitant un bon equipament, amb un con-
veni amb el bisbat, utilitzarem un edifici que donarà 
un gran servei. Aquesta és una mancança? No, és una 
optimització obligada dels equipaments, d’acord amb 
l’ajuntament i d’acord amb el bisbat.

Sant Gregori. Vostè diu: «Biblioteques.» No, un edi-
fici municipal d’aquells grans fet per a equipaments 
culturals amb biblioteca a la planta baixa serà utilitzat 
per a aules d’ESO degudament –degudament– ade-
quades. Vostè s’estima més que fem la despesa d’uns 
mòduls tenint uns espais allà buits? (Veus de fons.) 
No, que tenen calefacció, aigua, llum, que tenen tots 
els requisits, que s’hi podrà posar tot el material? Ja 
ho entenem, per què vam trobar els números que vam 
trobar; perquè, és clar, hi ha una regla bàsica, que és 
saber aprofitar. I això no és exigir (remor de veus), ai-
xò és dialogar i pedagògicament tenir un institut en 
un mateix espai que hi hagi una biblioteca ja em diran 
vostès on veuen el problema, perquè la immensa ma-
joria del meu grup no l’hi veu.

De Sabadell ha arribat a dir una cosa realment im-
pactant. Com pot dir vostè...? Vostè pot discrepar de 
l’equip de govern del seu ajuntament, a Sabadell, se-
gur –segur–, hi deu discrepar, però el que no pot dir 
és que ho hem fet d’esquena a l’Ajuntament de Saba-
dell, eh?, això no ho pot dir. Miri la cara de la regido-
ra –miri-li la cara–, no ho pot dir, perquè el regidor 
d’educació li explicarà com de contents estan de l’ope-
ració que hem fet a Sabadell (remor de veus) per apro-
fitar uns equipaments, evitar que els alumnes perdin 
l’escolarització amb els seus desplaçaments i aprofitar 
les ofertes educatives i els centres. 

Per tant, quan vostè diu: «Fixi’s, ho carrega tot als 
ajuntaments», no és veritat. L’Administració que més 
esforços ha fet per mantenir l’escolaritat i garantir cin-
quanta mil llocs nous ha estat l’Administració de la 
Generalitat que ha pres les mesures d’austeritat més 
altes. Ara, si vostès des dels ajuntaments tenen unes 
competències assignades, evidentment que jo compto 
que les impartiran i les portaran a terme, amb les xi-
fres i amb les quanties proporcionals que correspon.
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Quin és el repte de l’any vinent, doncs? Doncs, miri, 
nosaltres hem escoltat a tothom. Hem fet més de tres-
centes reunions de taules de planificació. Per haver-ho 
fet d’esquena als ajuntaments, tres-centes reunions: 
cada servei territorial, i a vegades el director general. 
I se’ns ha dit: «Tancàveu prèviament línies, i preferim 
que les tanqueu a posteriori.» Hi hem dit: «Cap proble-
ma.» Nosaltres sabem –nosaltres sabem– que generà 
una nova problemàtica, però per al bé del consens ho 
hem provat. Hem mantingut ofertes que no s’ompliran. 
A partir de la setmana que ve ho sabrem i ho podrem 
veure. I sabrem quan es beneficia i quan es perjudica 
una família: quan se li diu que allà hi ha una plaça i, si 
no hi ha el nombre d’alumnes que ho demanen, no po-
drem crear un grup, i hauran perdut la primera opció 
d’una altra plaça? Ho veurem. Hem acordat uns riscos 
a molts municipis, però ho hem con sensuat. Per tant, 
hem fet una oferta superior a la previsible demanda. 
L’any passat la vam ajustar més, perquè la primera op-
ció dels pares pogués ser més fàcilment aconseguido-
ra. Molt bé, ho estudiarem, i així ho hem acordat amb 
els centres.

Però, és clar, vostè no em digui, per exemple, que a 
Santa Coloma de Cervelló ho hem fet d’esquena a l’a-
juntament, perquè em dirà per què l’alcalde també va 
tenir un escrache d’aquests a casa seva. (Remor de 
veus.) Per què va tenir una revolta d’aquestes a casa 
seva?, que vostè deu saber el grup que la va organitzar. 
Perquè estava d’acord amb el departament.

Per tant, és clar, no em diguin aquestes falsedats i no 
doni a entendre que això és un tema purament ideolò-
gic. Quan vostè diu: «Miri, per tal que a la comissió 
d’educació no prenguem decisions que creïn proble-
mes, digui a cada servei territorial que faci bé la llis-
ta.» Escolti, vostè es creu que no existeix una planifi-
cació territorial? (Veus de fons.) Vostè es creu que no hi 
ha una previsió? El que passa... No, miri, és que cada 
dia s’aproven noves despeses, en aquesta casa. I vostès 
exigeixen cada dia de tot. I nosaltres som molt pru-
dents, perquè si nosaltres aprovem i fem una llista de 
quinze escoles i deu instituts, i després s’aprova la des-
tinació amb un altre concepte, li ho haurem d’anar a 
dir. No, nosaltres tenim uns altres criteris de priorit-
zació, que, no hi pateixi, perquè se’n fan molt poques, 
d’escoles, perquè hem primat l’escolarització i no la 
construcció. Ara, la programació –ho diu la LEC– 
correspon al Govern. Quan el Parlament vol progra-
mar, preveu un grup i defensa un grup d’uns alumnes 
d’un poble, i perjudica els del costat, perquè, de nens, 
quan n’hi ha dos per a quatre llocs, tenim un proble-
ma. I el que no es pot fer és la programació a través 
d’esquitxos. Requereix una visió global, uns criteris de 
prioritat, i això és el que nosaltres procurem fer, i de ma-
nera harmònica garantir un inici de curs cada any amb 
més oferta, i cada any, com vostè sap, amb un esforç 
complementari. 

Que vostè no conegui totes les realitats és lògic. El 
que no és lògic és que tergiversi les paraules, que di-
gui que exigim als municipis el que és col·laboració. 
Quan no hi ha col·laboració diuen que no hi ha dià-
leg, i quan hi ha col·laboració diuen que és exigència. 
(Veus de fons.) Senyor diputat, per què no... Aquest és 

un tema pel qual hi pot haver molt més consens del 
que vostès de veritat busquen.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable consellera. Per al torn de rèplica té 
ara la paraula l’il·lustre diputat senyor Joan Mena. (Do
lors Camats i Luis demana per parlar.) Senyora Ca-
mats, ja ha parlat prou durant la intervenció, ara no li 
puc donar la paraula. (Veus de fons.) Si us plau, senyor 
Mena... (Veus de fons.) No. Ja sap que en les interpel-
lacions no. (Veus de fons.) Ha estat mencionada, exac-
te. Gràcies, secretari. 

Senyor Mena, si us plau. 

Joan Mena Arca

Miri, senyora consellera, jo potser he fet un míting, 
però és que vostè ha fet una missa, perquè ens ha par-
lat fins i tot... (Remor de veus. Algú diu: «Molt bé, Me
na!») Ens ha parlat fins i tot del bisbat de Girona. Ara 
ja sabem en mans de qui vol posar vostè l’escola públi-
ca, qui vol que sigui la propietària dels edificis, de les 
instal·lacions que ocupen. A banda que sembla, senyo-
ra Rigau, per les seves paraules, que vostè el que vol 
és promocionar les escoles ocupes, no? Que ocupin els 
espais dels ajuntaments que tenen dissenyats i que han 
fet inversions per fer-los servir com a centres cívics, 
com a casals de gent gran i com totes aquestes coses. 

També li ho dic, consellera, miri: nosaltres no necessi-
tem una setmana de reivindicacions. Ja en fa tres anys. 
Aquest grup, des de l’última legislatura i també la pas-
sada, fa tres anys que reclamem un sistema educatiu 
públic de debò, i no com vostè l’interpreta. I també li 
dic, senyora Rigau, que m’alegro que vostè posi l’èm-
fasi en la forma en què faig la interpel·lació, perquè, 
miri, precisament no m’ha rebatut ni una idea del con-
tingut. Tot era la forma, tot és la forma. Bé, doncs, 
vostè el proper dia, quedem..., ja veig que anem ento-
nats, també, en la vestimenta, i aquesta serà la forma 
en què vostè s’acabarà posant.

Perquè sí que és cert que el que li hem dit són coses 
evidents. El que no és evident són les solucions que 
busca el Departament d’Ensenyament, perquè no ens 
ho semblen, al Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida. 
I li’n poso un exemple, que jo crec, senyora Rigau, que 
vostè entendrà: quan nosaltres diem que vostè fa ide-
ologia, és que, escolti’m, jo entenc que venim al Par-
lament, també, a fer política, i la política respon a la 
ideologia. Jo sóc d’esquerres i no me n’amago, vos-
tè és de dretes i sembla que sí que se n’amagui. I el 
que vostè fa és un desplegament de la LEC ideològic 
–fa un desplegament ideològic de la LEC–, i li’n posa-
ré dos exemples. Per què desplega vostè el decret de 
plantilles? Per ideologia. Perquè pensa en una escola 
«digitocràtica», on siguin els directors, per tant, l’es-
tament més jeràrquic, els qui decideixin qui acom-
pleix la idoneïtat o no a l’hora de fer, doncs, el servei 
a l’escola que pertoqui. I, en canvi, un altre desplega-
ment que li permet la LEC, com és el dels instituts 
escola, vostè no el desplega, segurament perquè com-
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petiria en igualtat d’oportunitats amb l’escola privada 
concertada. Perquè, escolti’m, jo conec molt poquetes 
escoles, per no dir cap, de concertades, que no ofertin 
primària i secundària alhora. En canvi, en conec molt 
poquetes de públiques que l’ofertin, i les que l’oferten 
vostè ha intentat per activa i per passiva acabar de car-
regar-se-les. I això, senyora Rigau, és fer ideologia, i 
això, senyora Rigau, és desplegar la LEC amb ideo-
logia. Jo no li dic que estigui malament fer-ho, perquè 
aquí venim a fer política; li dic que vostè ho recone-
gui, simplement necessitem que vostè ho reconegui.

Sobre els equipaments. Escolti’m, és que jo entenc, se-
nyora Rigau, que vostè està vulnerant l’article 87 de la 
LEC. L’article diu: «S’han de configurar entorns d’en-
senyament i aprenentatge funcionals i ergonòmics, 
que estimulin la vinculació dels alumnes amb el pro-
cés d’aprenentatge.» Jo no sé si un casal d’avis estimu-
larà gaire la vinculació dels alumnes amb el procés 
d’aprenentatge, que és la proposta que s’ha traslla-
dat des del departament. Però és que, a més, senyo-
ra consellera, entenem que vostè vulnera, també, els 
criteris dels centres educatius que estan dissenyats per 
 GISA –estan dissenyats per GISA–, i que afirmen, en-
tre d’altres aspectes..., i que ens donen quines són les di-
rectrius clares sobre sanejament, sobre adequació dels 
espais –de les escoles, eh?, no dels casals d’avis–, de les 
necessitats de llum i dels nivells lluminosos, que vos-
tè sap que és important per a les escoles; del paviment 
i dels sòls, que també són importants; de l’evacua ció 
d’aigües; de l’aigua calenta sanitària –importantís-
sima, a l’etapa infantil–; les xarxes elèctriques amb 
relació al reglament electrotècnic de baixa tensió; la 
climatització, la ventilació, la calefacció, i tot aquest 
tipus d’aspectes. 

Per tant, senyora Rigau, el que vostè no pot fer és un 
canvi estructural, com pretén, del sistema educatiu a 
través del decret de plantilles, i a través, doncs, de pro-
mocionar aquestes escoles, que estan tant en precari 
que no tenen ni barracons, és a dir, que estan d’ocupes 
en altres centres, en altres espais.

Per tant, el que li hem demanat –i m’agradaria, se-
nyora Rigau, que s’ho prengués en to positiu– és que 
recuperi vostè l’anàlisi, que recuperi la planificació i 
que recuperi les necessitats d’escolarització com a ele-
ments prioritaris per a la seva conselleria. Perquè fer-
ho d’una altra manera seria seguir fent mal a l’escola 
pública, que no ens ho podem permetre mai i menys 
en aquesta situació socioeconòmica.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Per al torn de rèplica, tam-
bé, té ara la paraula l’honorable consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyor president. Sap què fa mal a l’escola 
pública, senyor diputat? Coses com la que vostè ha dit. 
Això sí que fa mal a l’escola pública. Repetir una men-
tida dient que a casals d’avis hi posarem escoles, això 
sí que són ganes de fer mal a l’escola pública. I com 

que dec portar més anys a l’esquena jo, d’escola públi-
ca, que vostè, ho puc dir amb més sentiment. Com pot 
dir una mentida i repetir-la? Encara ens creurem que 
és veritat. Perquè tothom sap allò que, a base de repe-
tir-ho, pot semblar que és cert. Digui’m a quin casal 
d’avis hi ha una escola pública. (Joan Mena Arca mos
tra un full a la consellera d’Ensenyament.) Els equi-
paments municipals són escoles públiques? Són casals 
d’avis? (Veus de fons.) Oh, «poden ser-ho»? (Remor de 
veus.) I un escorxador! Oh, és clar. Clar, i un escorxa-
dor. (Persisteix la remor de veus.) Què s’han cregut! 
Com vol que jo col·loqui un centre... Vostès, la seva 
interpretació...

El vicepresident segon

Si us plau...

La consellera d’Ensenyament

...és absolutament esbiaixada.

El vicepresident segon

...si us plau.

La consellera d’Ensenyament

Això és el que fa mal a l’escola pública. L’escola pú-
blica requereix la dignitat que es mereix, i a vegades, 
aquest país, sota el discurs de la defensa de l’esco-
la pública, hi ha hagut un gran mal a l’escola públi-
ca. Per poder criticar el Govern, i això ho vam viure 
vint-i-tres anys, van perjudicar la imatge de l’escola 
pública. A l’escola pública se la beneficia, si se la vol 
beneficiar, dignificant-la, explicant-ne els èxits, orga-
nitzant-la bé, explicant com avancem acadèmicament, 
com creixem en FP. Perquè, és clar, avui ho hem vist: 
quina al·lèrgia! «Oh, el col·legi Cartañà de Girona; 
oh, quina al·lèrgia, l’Església! Oh, quina al·lèrgia!» 
Sap que la majoria d’universitats ocupen espais que 
havien tingut destinació episcopal? Quants seminaris 
no s’han utilitzat a totes les nostres poblacions, buits 
de vocacions, per a equipaments cívics i acadèmics? 
Ah, la Universitat de Girona sí que pot ser ocupada 
pel seminari. Miri, el major li ho explicaria tot, però 
el Bisbe Cartañà no, la residència estudiantil..., que 
no era ni seminari, que era per als nois que anaven 
a estudiar a Girona i que el bisbat els oferia una re-
sidència i gràcies a això molts van poder fer estudis. 
Ara, que porti el nom del bisbe Cartañà és horrorós. 
Això és la ideologia que lliura a l’Església l’escola pú-
blica. Escolti, era massa fàcil, aquest... (Veus de fons.) 
Escolti, el preocupa què cobra? Molt més barat; per al 
departament és molt més barat. Perquè sap què pas-
sa? Que no cobra. Fixi’s, no cobra –fixi’s, no cobra... 
(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Si us plau...
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La consellera d’Ensenyament

Per què? Perquè els convenis que es fan són de col-
laboració transitòria, perquè hi ha una voluntat de ser-
vei, també, en algunes institucions. Perquè aquí tenim 
unes al·lèrgies que fan por. I, és clar, diu: «Vostè fa es-
coles ocupa.» No –no, no. Sap què han sigut les esco-
les lloguer de l’ICF? Clar, els diputats que portem més 
anys aquí..., perquè vostè fa tres anys; no pateixi, jo en 
vaig fer set, d’oposició, en l’àmbit educatiu. (Veus de 
fons.) Només fa un any? Doncs, jo en vaig fer set. I es-
colti, i em va provar, no pateixi, és una bona cosa. Per 
tant, és clar, sap què són les escoles de lloguer?, les de 
l’ICF? Preguntin-ho als ajuntaments que van entrar en 
tot aquell sistema de tenir una escola que representa 
que era de lloguer, que no podia ser de titularitat mu-
nicipal, però que l’havia de netejar igual i de posar-hi 
el porter, però en un edifici que no era seu. I jo vaig 
denunciar aquí: «Escoles de lloguer que pagarem ca-
res.» Són els problemes que ara hem heretat.

Per tant, escolti: res d’«escoles ocupes» –bé, que per 
vostès potser és una cosa bonica, interessant; no és el 
cas–, són optimització d’equipaments per poder esten-
dre l’escolarització el màxim possible. Tot allò que no 
ens gastem en mòduls provisionals ens ho podem gas-
tar en plantilla; tot allò que no ens gastem en lloguer 
de mòduls o trasllat de mòduls, ens ho podem gastar 
en professors. Per tant, si vostè això ho barreja amb 
els instituts escola, perquè uns tenen una línia de co-
ordinació i els altres... No, escolti, la primària i la se-
cundària estan adscrites. Sap quin és el millor servei 
que es pot fer? Que la coordinació pedagògica del sisè 
de primària sigui tan bona que, quan vagin a primer 
d’ESO, l’èxit escolar sigui alt. Aquesta és la millor 
aposta –aquesta és la millor aposta.

Vostès tenen una visió de l’escola pública raríssima. 
Sempre la comparen amb la privada. Jo no. –jo no–, 
jo no la puc tenir, perquè sóc..., com a Departament 
d’Ensenyament represento la titularitat de tota l’escola 
pública, i em miro a mi mateixa, i m’enfronto amb els 
reptes del sistema. I la concertada, a través de les exi-
gències de la llei, hi col·labora. A partir d’aquí, no em di-
gui vostè: «Les condicions de GISA.» No, no, perdoni. 
És que fins i tot m’ha estranyat, de vostè.  GISA com-
pleix el que li mana el Govern, que decreta quins són 
els mínims per a un centre. Igual que es diu que, quan 
un ajuntament vol oferir un solar, se li demana aigua 
i llum a peu de parcel·la, també la mateixa Generalitat 
s’obliga i obliga un privat a construir uns centres amb 
determinades característiques. 

L’altre dia vaig estar en una població ben propera in-
augurant-ne dos. De tant en tant, se’n poden inaugu-
rar, sí, senyor, perquè es van començar, es van acabar 
i compleixen tots els requisits. El que no farem serà 
gastar en va quan podem aprofitar equipaments sense 
manies i, sobretot, sense confondre. 

Li prego de veritat que retiri això del casal d’avis. Li 
prego que ho retiri, perquè un equipament municipal 
tant és una escola pública, que no ha perdut l’afectació 
en docència i se’n poden aprofitar les aules, com un 
espai cultural on es poden... On han nascut la majoria 
d’escoles d’idiomes del nostre país? Aprofitant equi-

paments. On van néixer totes les universitats en el ter-
ritori? Aprofitant equipaments. On és la clau de l’ac-
tualitat? En la mida de la finestra? És imprescindible 
la ventilació, però el que és imprescindible és la do-
cència, i nosaltres continuarem prioritzant l’oferta, el 
servei als alumnes, que les construccions. (Remor de 
veus.) I si un edifici està al bisbat...

El vicepresident segon

Senyora consellera...

La consellera d’Ensenyament

...doncs, escolti, per molts anys. Molt bé.

(Aplaudiments i remor de veus.)

El vicepresident segon

Gràcies.

Interpel·lació
al Govern sobre la situació del 
Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya (tram. 300-00150/10)

Passem a l’onzè punt de l’ordre del dia i darrer que 
farem avui, que és la interpel·lació al Govern sobre la 
situació del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya.

(Persisteix la remor de veus.)

Si volen continuar la conversa fora de l’hemicicle, po-
den fer-ho, però aquí dintre no. 

Té la paraula, per a la interpel·lació, la il·lustre diputada 
de Convergència i Unió, senyora Cristina Bosch.

Cristina Bosch i Arcau

Gràcies, president. Conseller, senyors i senyores dipu-
tats, bona nit a tothom. Bé, crec que tots tenim clar el 
significat del concepte «desenvolupament rural». Pot-
ser temps enrere relacionàvem aquest concepte amb 
el «desenvolupament agrari i productiu», potser més 
amb els temes de conreu del camp, però a mesura que 
hem anat avançant en la globalització de les relacions 
mundials, també hem anat avançant en l’ampliació i la 
transversalitat del nou concepte de «desenvolupament 
rural». En tenim un bon exemple en la PAC mateix, 
que té tot un pilar, el segon, lligat al desenvolupament 
rural, i que amb el pas dels anys ha agafat una dimen-
sió i una importància cabdals en la gestió del nostre 
territori. 

Actualment entenem per «desenvolupament rural» to-
tes aquelles accions que permeten consolidar i incre-
mentar la qualitat de vida de les persones que viuen en 
àrees que no són eminentment urbanes. Per tant, avui 
volem fer aquesta interpel·lació al conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè al Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
el preocupa molt el manteniment de la cohesió social 
i territorial del nostre país, i estem totalment conven-
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çuts que, per la finalitat que ja he comentat, de con-
solidar la població en el territori i que les persones 
puguin viure i puguin guanyar-se la vida allà on per-
tanyen, està molt justificada la necessitat de mantenir 
els màxims programes i actuacions possibles per a fer 
possible que els governs puguin posar en marxa tots 
aquests tipus d’actuacions, no?

Quines són les prioritats de l’estratègia Europa 2020? 
Doncs, aconseguir un desenvolupament del territo-
ri sostenible i un creixement intel·ligent i integrador. 
Quin volem per al proper període 2014-2020 que si-
gui el context general de la PAC? Doncs, que els ajuts 
al desenvolupament rural puguin contribuir al fet que 
el sector agrícola sigui més equilibrat territorialment 
i mediambientalment, més resistent al canvi climàtic, 
més innovador, més eficaç, per a aconseguir un sector 
agroalimentari més competitiu. 

Però anem pel bon camí, conseller, per a aconseguir 
aquests objectius? Vostè i el seu equip de la conselle-
ria negocien amb el ministeri, assisteixen a les confe-
rències sectorials, a les comissions del seguiment del 
PDR, als grups de treball, juntament amb altres comu-
nitats autònomes. Nosaltres veiem, des del nostre grup 
parlamentari, que per a aconseguir aquests objectius 
que ara anomenava, no?, del concepte global de des-
envolupament rural, des d’aquí, des del Govern de Ca-
talunya, necessitem una capacitat per a poder garantir 
aquestes inversions tan necessàries. I com ho farem, 
si resulta que des del Govern central no es respecta 
el marc competencial i des del Ministeri, amb decla-
racions ambigües i una mica discrecionals, si m’ho 
permeten, s’està decidint un repartiment dels fons de 
desenvolupament rural que suposen un greu menyste-
niment del nostre propi PDR, cosa que vol dir un greu 
menysteniment no només de la nostra realitat agrària 
sinó del nostre propi equilibri territorial, que ningú 
millor que nosaltres coneix? 

Repassem primer de tot com ha anat una mica el pe-
ríode PDR 2007-2013, que ara ha acabat, i que ha 
treballat en quatre eixos importants: l’augment de la 
competitivitat del sector agrícola i forestal, la millo-
ra del medi ambient i de l’entorn rural, la millora de 
la qualitat de vida en zones rurals i d’economia rural, 
i l’aplicació del programa Leader. Aquest PDR l’any 
2013 tanca amb una execució que supera els 127 mili-
ons d’euros de despesa pública, que arriba a un 79 per 
cent del pressupost programat per al total del període. 
Quant a fons Feder, s’ha executat la xifra més alta des 
de l’inici del programa: supera els 47 milions d’euros, 
i assoleix una execució del 70 per cent dels fons euro-
peus programats. 

On s’ha destinat aquest pressupost? Doncs, bàsica-
ment a modernització d’explotacions agràries, al 
desenvolupament d’infraestructures rurals, mesures 
agroambientals, transformació i comercialització de 
productes agroalimentaris, entre altres. El 31 de de-
sembre de 2013, el percentatge d’execució de fons 
Feder, sense tenir en compte bestretes, era a Catalu-
nya del 70,27 per cent. A la Unió Europea, 68,1, i als 
PDR espanyols, 60,1 de mitjana. Per tant, l’execució 
del PDR a Catalunya està per sobre de la mitjana esta-
tal i de la mitjana europea. Sembla, conseller, que des 

de Catalunya no es deuen haver fet tan malament les 
coses, no? I tot i la situació pressupostària que patim, 
s’han tingut uns nivells d’execució de PDR per sobre 
dels inicialment previstos, amb l’objectiu de no perdre 
ni un sol euro de fons europeus i poder ajudar d’aques-
ta manera la competitivitat del sector agrícola, però no 
només això, sinó a continuar invertint en el territori, a 
continuar que les inversions en el territori fossin via-
bles, sobretot tenint en compte que no hem rebut per 
part del Govern central el que ens corresponia, i el de-
partament s’ha fet càrrec del 70 per cent de l’import 
de la subvenció, la resta són fons Feder. 

Parlem ara, en segon lloc, de la programació, la pro-
gramació que l’Estat espanyol està fent del PDR. La 
programació en matèria de desenvolupament rural té 
la seqüència següent, no? Primer es fixa un marc nor-
matiu a nivell comunitari, posteriorment es determina 
a nivell estatal i/o regional. En el cas concret d’Espa-
nya, conferència sectorial del mes de juliol 2013: es 
decideix una programació mixta –un programa nacio-
nal, un marc nacional i una sèrie de programes re-
gionals. En aquesta conferència sectorial es decideix 
treballar en tres àmbits: repartiments de fons Feder, 
que, per cert, no es va decidir, aquest repartiment, fins 
a la conferència del gener 2014, per tant, quatre mesos 
de retard perquè les comunitats autònomes poguessin 
començar a realitzar els seus treballs. Segon grup de 
treball: estudiar les mesures a incorporar en el progra-
ma nacional. Tercer: definir el contingut del marc na-
cional. 

Pel que fa al programa nacional, el més calent a l’ai-
güera: no hi ha propostes encara per part del Ministe-
ri, i algunes propostes que coneixem, certament pre-
ocupants perquè introdueixen elements bastant més 
restrictius dels que marca el mateix marc normatiu 
europeu. Tot, pur intervencionisme que compromet, 
i molt, la programació estratègica indispensable que 
ens cal des de Catalunya. 

Conseller, com ens afecta aquesta programació, pel 
que fa a les nostres competències? Com ens afectarà, 
també, aquest retard? I com ha calgut acabar de pro-
gramar aquest PDR perquè pogués acabar a Catalunya 
amb aquest bon nivell d’execució?

Parlem també de la distribució de fons, de la distri-
bució de fons Feder. Conferència sectorial del gener 
2014, repartiment de fons Feder: no hi va haver con-
sens entre les comunitats autònomes. Catalunya no 
va recuperar ni de bon tros els fons Feder que li van 
ser arrabassats en el repartiment de fons en el perío-
de 2007-2013, en què, ho vull recordar, va perdre 143 
milions respecte del període 2000-2006. Sabem, con-
seller, que vostè en aquesta conferència va aconseguir 
un increment de 35 milions d’euros en la negociació 
de la nova PAC. Quina valoració ens pot fer d’aquest 
acord? I n’hem d’estar, ja, satisfets?, ja tenim garanti-
da la viabilitat pel que fa a les actuacions dels nostres 
programes de desenvolupament rural? Jo crec que no, 
i, senyors i senyores diputats, des del nostre grup no ens 
volem conformar amb aquesta situació. No vo lem 
anar perdent llençols en cada bugada, no? No estem d’a-
cord amb els criteris de distribució i de repartiment 
dels PDR que perjudiquen Catalunya, i pensem que en 



Sèrie P - Núm. 54 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 29  93

la propera negociació de distribució 2014-2020 no es 
poden continuar aplicant els mateixos criteris de dis-
tribució, que considerem que són poc objectius. 

A més a més, en aquesta conferència sectorial també 
es va anunciar el compromís de l’Estat d’aportar un 30 
per cent de la despesa nacional que correspongui a ca-
da programa de desenvolupament rural de les comuni-
tats autònomes, és a dir, ens podem trobar amb una re-
ducció de les dues terceres parts de l’aportació al PDR 
2014-2020, és a dir, l’Estat passaria a aportar ara 981 
milions respecte dels 3.000 milions que va aportar al 
PDR 2007-2013: una disminució del 67 per cent. Què 
pretenen? Que les comunitats autònomes aportin les 
quantitats que deixi l’Estat d’aportar? Com complirem 
l’objectiu de dèficit si ens anem carregant, si ens hem 
de carregar de compromisos financers? 

Per tot l’exposat, nosaltres pensem, des del nostre 
grup parlamentari, que no hi ha justificació possible 
per a aquesta disminució tan important en les políti-
ques de desenvolupament rural, que són cabdals per a 
crear ocupació, cabdals per a mantenir l’equilibri ter-
ritorial i social del nostre país. Com no entenem tam-
poc com es pot condicionar tant una programació de 
PDR autonòmic, no?, sense conèixer encara el pressu-
post total disponible: Feder, més Administració gene-
ral de l’Estat, més comunitats autònomes.

Per això els proposarem, en la propera moció, després 
d’aquesta interpel·lació, a la resta de grups parlamen-
taris, reforçar la nostra posició en contra d’aquestes 
mesures preses per l’Estat espanyol amb referència al 
repartiment dels fons del PDR, i també que es clarifi-
quin algunes ambigüitats amb relació a les atribuci-
ons de competències, atès que hem sentit el ministre 
Montoro no fa massa dient que l’Estat no té compe-
tències en desenvolupament rural, i que fa unes apor-
tacions que no li correspondrien, per tant, suposo que 
no tindran cap problema perquè sigui la mateixa Ge-
neralitat, el mateix Departament d’Agricultura i la se-
va direcció general de Desenvolupament Rural, qui 
gestioni des d’aquí la pròpia programació i els propis 
criteris de distribució del nou pla de desenvolupament 
rural.

Gràcies, president, conseller, diputades i diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, il·lustre diputada. Per respondre a aques-
ta interpel·lació, en nom del Govern, té ara la paraula 
l’honorable conseller senyor Josep Maria Pelegrí.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, bé, permetin-me fer, abans de començar la 
meva intervenció, i en resposta a la interpel·lació que 
la il·lustre diputada acaba de fer, una mica d’antece-
dents. Hi va haver una pregunta parlamentària per 
part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
amb la qual posava en qüestió l’actitud del Govern de 
l’Estat amb relació al finançament del PDR, no no-
més català, entenc, sinó de totes les comunitats au-

tònomes de l’Estat espanyol, i quin era el capteniment 
que teníem des del Govern de la Generalitat sobre 
aquesta situació, amb relació bàsicament a la pèrdua 
de fons que podrien fer possible ajudar el que s’havia 
fet fins ara, crec que d’una manera positiva, però que 
podria posar-se en qüestió, com dic, en aquest període 
2014-2020. 

Recordo que en aquella intervenció vaig emplaçar el 
Parlament, els grups parlamentaris que ho volguessin, 
a fer una interpel·lació, perquè en aquell mateix mo-
ment també vam fer referència a l’existència d’aquestes 
declaracions –que la il·lustre diputada hi ha fet també 
referència– del ministre Montoro, en les quals explica-
va que el Govern de l’Estat no tenia competències en 
desenvolupament rural, i aquesta era la justificació per 
a la davallada substancial del que era l’aportació de 
l’Estat en el cofinançament o en el «tricofinançament» 
o el «trifinançament» –l’Estat, la Unió Europea i les 
comunitats autònomes–, en aquest cas sobre el PDR. 

Per tant, agraeixo aquesta interpel·lació, perquè ens 
permetrà segurament, primer, posar en coneixement i 
en seu parlamentària, d’una manera potser amb més 
temps, amb major temps, quin és el capteniment que 
hi ha per part del Govern de l’Estat amb relació al 
PDR, referit especialment al que és Catalunya, i tam-
bé per què hem esdevingut i per què hem arribat fins a 
aquesta situació. 

La il·lustre diputada en la seva intervenció ha fet re-
ferència al concepte de «desenvolupament rural». Jo 
vull incidir-hi, també, perquè el desenvolupament ru-
ral moltes vegades s’ha menystingut, des del punt de 
vista que no se li ha donat la importància que té des 
de tots els punts de vista i des de molts punts de vista, i 
no només des del que és la recepció de diners, que no 
és només aquest, el sentit del desenvolupament rural, 
sinó també el que significa per a un país, un país que 
té, com el nostre, grans àrees agràries, grans àrees ru-
rals, grans àrees que han de tenir les mateixes oportu-
nitats. I nosaltres hem pogut veure i copsar com mas-
sa vegades hi ha hagut aquest excés de desigualtats i 
potser segurament aquestes poques oportunitats que 
s’han donat en el món rural. El Programa de desenvo-
lupament rural és una oportunitat per als països i per 
als territoris per poder fer possible que cessin, dismi-
nueixin, minvin les desigualtats i creixin, hi hagin, es 
donin moltes més oportunitats.

Això, evidentment, en un marc fora del sector, fora 
de l’àmbit agrari segurament és més difícil de fer o de 
concretar a totes les seves extensions, que en són mol-
tes, no? Però en l’àmbit agrari hi ha un instrument eu-
ropeu que ens permet fer això, i aquest instrument 
europeu és la PAC. La PAC és la primera política 
agrària comuna, des del seu origen, i ens ha de do-
nar l’oportunitat –valgui-hi la redundància– per poder 
donar majors oportunitats al món i al que significa el 
desenvolupament rural.

L’horitzó 2020 –també hi vull fer referència– parla 
que necessitem orientar el creixement d’una societat 
en tres àmbits, en tres sectors, en tres objectius molt 
clars: el primer d’ells diu que hi ha d’haver un crei-
xement sostenible –no m’hi estendré, perquè tothom 
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sap, i coneix i comparteix, segurament, el concepte de 
«sostenibilitat». El segon d’ells és que aquest creixe-
ment sostenible s’ha de fer en aquest moment en base 
al que és la tecnologia, la recerca, la innovació, tots 
aquells elements de creativitat, de novetat que es po-
den introduir en el mercat, salvant, òbviament, tot allò 
que s’hagi de salvar. I el tercer, que jo crec que és el 
més important, que es refereix en aquest cas al PDR 
i al que significa el desenvolupament rural: és i ha de 
ser un creixement inclusiu, això vol dir que ningú s’ha 
de poder quedar fora de les oportunitats –ningú. 

Això ho faig per una mica contemporitzar quin és el 
moment en el qual s’ha negociat aquesta política agrà-
ria comuna a l’Estat espanyol i quines són les conse-
qüències directes del que ens pot passar i del que, de 
fet, ens passarà en aquest sentit des del punt de vista 
de la negociació i de l’aportació que fa, en aquest cas, 
l’Estat al cofinançament, al «trifinançament» de les 
comunitats autònomes en el PDR.

Hi ha uns antecedents que són perversos. L’any 2006, 
quan es va negociar la PAC que vivim ara, nosaltres, 
sense cap raó, Catalunya, sense cap explicació, va per-
dre 143 milions d’euros del que és el desenvolupament 
rural per al nostre país –sense explicació. Hi hem in-
tentat buscar una compensació. S’ha explicat, també: 
en aquest cas, i en aquest sentit, en aquest àmbit hem 
aconseguit 35 milions més que vénen a minvar aques-
ta inexplicable disminució substancial de 143 milions 
d’euros de l’any 2006 per al període 2007-2013. 

Tenim ara a les nostres mans la negociació del que és 
–i, de fet, hem estat fent aquest procés– la nova PAC 
2014-2020. Nosaltres, s’ha dit, també, som el territo-
ri que més i millor, i, des del meu punt de vista, més 
bé –això ho poden qüestionar, òbviament–, ha execu-
tat el PDR en aquest període, per sobre de la mitjana 
europea i per sobre de la mitjana espanyola. Per tant, 
crec que tenim –així ho reconeix l’Estat i li ho agraei-
xo– una credibilitat des del punt de vista de l’execució 
d’aquest PDR en aquest període anterior.

Els posaré un exemple de la importància que té aquest 
PDR. En aquest PDR 2007-2014 hi havia una dota-
ció en una línia molt concreta de plans de millora de 
120 milions d’euros; ha estat esgotada i n’hem esgotat 
tots els diners, i hem implementat 40 milions d’euros 
més, per tant, fins als 160 milions, per donar sortida 
a aquests plans de millora que han de millorar, que 
han de donar més oportunitats al món local del nos-
tre país. I s’ha fet així, i hem tingut l’esforç i hem fet 
l’esforç de posar 40 milions d’euros més per poder fer 
possible aquesta implementació d’aquests diners, en 
aquest cas, en els plans de millora. Són insuficients, 
també ho dic. Ara algú dirà: «Escolti, la tresoreria, no 
paguen...» D’acord, podem parlar d’això, si volen. Pe-
rò són insuficients, perquè necessitem més diners per 
a aquesta possibilitat de desenvolupar el món rural.

Però parlem del cofinançament de l’Estat. És sorpre-
nent i, com a mínim, jo crec que irreal que l’Estat di-
gui que no té competències sobre desenvolupament 
rural, i que aquest és el motiu i la raó per la qual re-
baixa substancialment l’aportació del cofinançament 
que havia de fer en l’àmbit del PDR, en aquest cas, per 

a Catalunya, que pot suposar també una pèrdua apro-
ximada de 140 milions d’euros. Això es contradiu, a 
més –no només és irreal, sinó que es contradiu–, amb 
la voluntat de l’Estat de fer un PDR estatal. Perquè tin-
guem clares les diferències: hi ha un PDR nacional, 
que seria el PDR català, i hi ha un PDR estatal, que 
seria el PDR de l’Estat espanyol. Per què l’Estat fa un 
PDR si no hi té competències? Per què l’Estat vol rete-
nir diners que li correspon donar a les comunitats au-
tònomes i als territoris i se’ls vol quedar per a la seva 
gestió, si no hi té competències? 

Per tant, aquí ho posem en qüestió, ho hem posat en el 
ministeri, ho hem posat davant de la conferència sec-
torial, ho hem posat en les reunions de la PAC, pe-
rò també ho volia posar en aquest Parlament, en seu 
parlamentària. Per què l’Estat qüestiona d’aquesta ma-
nera les capacitats i les competències que tenim en el 
nostre cas?

La il·lustre diputada preguntava, si no m’equivoco, què 
passaria amb aquesta invasió de competències. Pot ha-
ver-hi, òbviament, situacions greus en el sentit que 
aquest PDR estatal pot vulnerar competències per im-
posar determinades conductes, determinades obliga-
cions, determinats comportaments que condicionin el 
PDR de cada territori. I això no val, això no ho volem 
i això és injust.

Quina força té? Que l’Estat és qui mana i, en tot cas, 
que l’Estat és qui reparteix els diners. Per tant, aquest 
Parlament entenc que ha de fer un pronunciament, fa-
ria un pronunciament intentant buscar aquest refugi 
que ens permet l’àmbit parlamentari, òbviament, per 
defensar que l’Estat sigui sensible a les seves compe-
tències –que no té, segons ell–, però també a les nos-
tres competències, que sí que tenim, segons el nostre 
Estatut i segons la Constitució, que són, en aquest cas, 
exclusives. Així ho dic, i així ho diu la normativa.

Per tant, crec que també aquesta voluntat de l’Estat 
de recentralitzar, però no només això, sinó d’intentar 
exercir competències que no té –PDR– i, a més a més, 
vulnerar competències autonòmiques –en aquest cas, 
les nostres–, crec que és un fet molt greu. Perquè al fi-
nal tot això que hem dit fins ara, tot aquest procés que 
hem anat construint del desenvolupament rural queda 
en fals, perquè no tindrem prou diners, no podrem te-
nir prou recursos per poder abastar aquest desenvolu-
pament rural per poder donar oportunitats. I aquest és 
el nostre repte, un repte que passa per intentar nego-
ciar, òbviament, un repte que passa per intentar bus-
car aquesta major aportació del Govern de l’Estat, que 
certament podríem entendre i entrar en negociació 
que no hi ha prou recursos per a tot. Òbviament, ho 
entenem i ho compartim, perquè també ens passa aquí 
el mateix. Però hem de ser capaços de donar una res-
posta mínimament seriosa a una qüestió tan puntual 
com aquesta.

Per tant, aquella petició que en el seu moment vaig fer 
des del punt de vista d’intentar que el Parlament de 
Catalunya conegués de primera mà les negociacions..., 
que, per cert, no hi va haver negociació: en aquesta 
xifra de cofinançament de l’estat no hi va haver nego-
ciació; hi va haver una comunicació per la qual l’Es-
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tat comunicava a les comunitats autònomes quines 
serien les seves xifres de cofinançament, sense nego-
ciar –sense negociar–, i reservant-se diners per a un 
PDR de l’Estat, que crec, hi insisteixo, que hauria de 
renunciar-hi i hauria de permetre que aquests diners 
que es reserva l’Estat poguessin complementar les co-
munitats autònomes en els seus PDR, que, en definiti-
va, també, col·laboren a buscar oportunitats en aquest 
món rural del nostre país. I nosaltres especialment, 
havent demostrat aquesta diligència a l’hora d’execu-
tar el PDR, per sobre, hi insisteixo, de mitjanes de la 
Unió Europea i del mateix Estat espanyol, hauria tam-
bé de ser reconeguda i, per tant, buscar noves oportu-
nitats.

Crec, per tant, que la moció és un repte per a tots, de-
sitjo que aquesta moció que es pugui fer pugui comp-
tar amb el màxim consens de tots plegats –de tots ple-
gats. Altres comunitats autònomes, també, que formen 
part de l’entorn parlamentari o de l’entorn polític del 
Partit Popular també han manifestat la seva queixa i la 
seva disconformitat en aquesta qüestió. Per tant, espe-
ro que aquesta cambra sigui capaç d’arribar a consen-
sos que ens permetin de manera al més unànime pos-

sible donar suport a aquesta necessitat del món rural 
català, del desenvolupament rural del nostre país, no 
per anar en contra de ningú, però sí per defensar allò 
que ens pertoca i allò que creiem que és nostre.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats. 

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. La interpel·lant ha renun-
ciat a la rèplica.

I, en tot cas, fer-los avinent que demà reprendrem la 
sessió a les nou del dematí amb les dues interpel·lacions 
que falten. Seguidament hi haurà el recurs d’inconsti-
tucionalitat, els nomenaments, i abans de dinar farem 
tres mocions, que n’hem variat l’ordre: farem la 27, la 
21 i la 22, i, després de dinar, 26, 23, 24 i 25.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts de deu del vespre i deu 
minuts. 
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 1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el dimecres 26 de març, a les 10.00 h).


2. Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. Tram. 200-00001/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 245, 3).


3. Procediment per a elegir els diputats que han de 
defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei orgànica de delegació a la Generalitat de 
Catalunya de la competència per a autoritzar, convo-
car i celebrar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya. Tram. 271-00002/10. Grups parlamenta-
ris. Designació dels diputats.


4. Projecte de llei pel qual s’aproven determinades 
mesures relatives al Fons de cooperació local de Ca-
talunya dels anys 2013 i 2014. Tram. 200-00018/10. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en 
lectura única (text presentat: BOPC 285, 6).


5. Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya. Tram. 202-00009/10. Comissió 
Promotora. Debat de totalitat.


6. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’elabo-
ració i difusió de les enquestes del Centre d’Estudis 
d’Opinió. Tram. 300-00154/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre la internacionalitza-
ció del dret a decidir i de la consulta sobre el futur 
polític de Catalunya. Tram. 300-00152/10. Jordi Solé 


i Ferrando, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre les accions per a 
potenciar el teixit productiu per mitjà del Barcelona 
Mobile World Capital. Tram. 300-00151/10. Roger 
Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari. 
Tram. 300-00148/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
d’escolarització i d’equipaments educatius. Tram. 
300-00149/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre la situació del Pro-
grama de desenvolupament rural de Catalunya. Tram. 
300-00150/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
garantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les ins-
titucions de govern davant possibles mobilitzacions 
massives. Tram. 300-00153/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.


13. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local. Tram. 212-00004/10 i 212-
00007/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 57446 i 59009), Grup Parlamen-
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tari Socialista i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57792 i 58813) i Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 58385 i 58816). Debat i votació de la pro-
posta d’interposició de recurs d’inconstitucionalitat.


14. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tram. 
284-00012/10. Grups parlamentaris. Designació.


15. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat de Barcelona. Tram. 284-
00013/10. Grups parlamentaris. Designació.


16. Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat de Girona. Tram. 284-
00014/10. Grups parlamentaris. Designació.


17. Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat de Lleida. Tram. 284-
00015/10. Grups parlamentaris. Designació.


18. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tram. 
284-00016/10. Grups parlamentaris. Designació.


19. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284-
00017/10. Grups parlamentaris. Designació.


20. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili. Tram. 284-
00018/10. Grups parlamentaris. Designació.


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’habitatge. Tram. 302-00139/10. 
Grup Mixt. Debat i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes amb relació a la sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa 
al cèntim sanitari. Tram. 302-00140/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.


23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sector agroalimentari i el problema dels purins. 
Tram. 302-00134/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.


24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 302-00135/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.


25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut i el futur del sistema sanitari 
públic. Tram. 302-00136/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.


26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’esborrany del decret de plantilles i de provi-
sió de places de docents. Tram. 302-00137/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.


27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les condicions i els mitjans necessaris per al 
compliment de les funcions dels mossos d’esquadra i 
els bombers. Tram. 302-00138/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el dia 26 de març de 2014, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estat dels serveis penitenciaris. Tram. 310-
00261/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la politització del sistema educatiu. Tram. 310-
00262/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estat dels boscos i la prevenció d’incendis. 
Tram. 310-00254/10. Marc Vidal i Pou, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions necessàries a les Gavarres des de 
les nevades del 2010. Tram. 310-00258/10. Maurici 
Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’increment dels casos de violència de gènere. 
Tram. 310-00259/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la dualitat entre l’escola pública i l’escola pri-
vada concertada. Tram. 310-00263/10. Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple  
sobre les llistes d’espera i el col·lapse dels serveis 
d’urgències. Tram. 310-00260/10. Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la posada en funcionament del servei de trens 
de rodalia del Camp de Tarragona i de Girona. Tram. 
310-00255/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’objectiu de l’impost als operadors de comu-
nicacions electròniques per al foment de l’audiovisu-
al i la difusió cultural digital. Tram. 310-00256/10. 


Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions amb relació a l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona. Tram. 310-00257/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les actuacions amb relació a l’informe de la 
Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema Tri-
butari Espanyol. Tram. 310-00252/10. Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la continuïtat de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya. Tram. 310-
00253/10. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substan-
ciació.


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. 317-00149/10. 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. 
317-00148/10. 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. 
317-00151/10. 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. 
317-00154/10. 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. 
317-00153/10. 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. 317-00150/10. 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 
polítics. Tram. 317-00152/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10


Dictamen de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost


A la presidenta del Parlament


La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el dia 21 de gener de 2014, ha estu-
diat el text del Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 200-00001/10), 
i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.


Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent:


Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit


Preàmbul


La situació economicofinancera mundial ha portat 
molts països a una situació de dèficit públic sostin-
gut que cal reconduir mitjançant l’adopció de mesu-
res que tendeixin al reequilibri pressupostari. Entre 
aquestes mesures cal incloure les que suposen un 
increment d’ingressos fiscals i, per tant, un esforç 
social dels qui disposen de més recursos que ha de 
respondre als principis d’igualtat i progressivitat. És 
en aquest marc que es considera que el sector finan-
cer hauria de contribuir de manera més substancial 
a les finances públiques, i així en diversos països 
europeus s’han introduït tributs addicionals aplica-
bles directament a les entitats financeres. Una de les 
figures utilitzades ha estat, precisament, un grava-
men sobre el passiu de les entitats i, en aquesta lí-
nia, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, el qual va ésser 
validat el 23 de gener de 2013, sens perjudici que el 
Parlament també va acordar, de conformitat amb el 
que estableix l’Estatut d’autonomia, tramitar-lo com 
a projecte de llei.


D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té 
capacitat per a determinar el volum i la composició 
dels seus ingressos en l’àmbit de les competències 
financeres que té atribuïdes, entre les quals hi ha la 
competència per a establir tributs propis. En tot cas, 
però, aquesta competència és limitada per la llei orgà-
nica a què fa referència l’article 157 de la Constitució 


espanyola, la funció de la qual actualment correspon 
a la Llei orgànica de finançament de les comunitats 
autònomes (LOFCA). Altres comunitats autònomes 
han creat tributs similars i el Tribunal Constitucio-
nal n’ha avalat la constitucionalitat en la Sentència 
210/2012, del 14 de novembre.


L’impost grava els dipòsits efectuats pels clients en 
les entitats de crèdit, sempre que comportin el que 
s’anomena «obligació de restitució», és a dir, els dipò-
sits bancaris habituals establerts mitjançant comptes 
corrents o comptes d’estalvi, a la vista o a termini. 
Allò que es grava és la captació o la tinença de fons 
de terceres persones sota la forma de dipòsits en enti-
tats financeres, que són els subjectes passius de l’im-
post, i a les quals es prohibeix que el repercuteixin 
en llurs clients. S’hi introdueixen alguns casos de no-
subjecció: el Banc d’Espanya, el Banc Central Euro-
peu, el Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit 
Oficial, l’Institut Català de Finances, les seccions de 
crèdits de cooperatives i, amb caràcter general, les 
autoritats de regulació monetària.


Pel que fa als elements quantificadors del tribut, la 
base imposable queda fixada en la mitjana aritmètica 
i trimestral de les partides corresponents als dipòsits 
de tercers que s’integren al passiu del balanç de les 
entitats de crèdit, i que corresponguin als dipòsits fets 
a les seus i les oficines operatives de l’entitat situa-
des a Catalunya. La quota íntegra es determina amb 
l’aplicació d’una escala de gravamen progressiva de 
tres trams –fins a 150 milions d’euros, de 150 a 600 
milions d’euros i més de 600 milions d’euros–, als 
quals s’ha d’aplicar el tipus del 0,3%, del 0,4% i del 
0,5%, respectivament.


També s’estableixen un seguit de deduccions, algunes 
de generals −com ara la deducció fixa per cada ofici-
na oberta a Catalunya− i altres d’específiques −com, 
per exemple, els imports que es destinen a finalitats 
d’utilitat pública, interès social, interès ambiental i 
promoció econòmica.


Llevat dels casos que l’entitat de crèdit iniciï l’activitat 
a Catalunya en una data posterior a l’1 de gener o que 
la finalitzi en una data anterior al 31 de desembre, el 
període impositiu és l’any natural i l’impost es merita 
l’últim dia del període impositiu. La gestió i la recap-
tació de l’impost corresponen a l’Agència Tributària 
de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb 
els òrgans administratius competents en la inspecció 
de les entitats financeres. Finalment s’estableixen pre-
ceptes que regulen aspectes procedimentals del règim 
sancionador i de la revisió d’actes.


Aquesta llei també inclou disposicions que determi-
nen la continuïtat temporal de la regulació establerta 
pel Decret llei 5/2012, el qual es manté vigent per bé 
que la seva aplicabilitat es veu desplaçada en allò que 
queda substituït per la nova regulació.
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Article 1. Naturalesa i objecte


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de na-
turalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels 
clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci 
i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació 
de restitució.


Article 2. Àmbit territorial d’aplicació


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.


Article 3. Fet imposable


El fet imposable de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit és constituït per la captació i tinen-
ça de fons de tercers, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica, en forma de dipòsits, per part de les entitats 
a què fa referència l’article 5, sempre que comportin 
l’obligació de restitució.


Article 4. Supòsits de no-subjecció


No estan subjectes a l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit:


a) El Banc d’Espanya.
b) El Banc Central Europeu.
c) El Banc Europeu d’Inversions.
d) L’Institut de Crèdit Oficial.
d’) L’Institut Català de Finances.
e) Les seccions de crèdit de les cooperatives.
f) Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària.


Article 5. Subjectes passius


1. Són subjectes passius de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit, a títol de contribuents, 
les persones jurídiques que, d’acord amb la normativa 
aplicable, tenen la consideració d’entitats de crèdit i 
capten fons de tercers amb obligació de restituir-los, 
en l’àmbit territorial de Catalunya, sigui per mitjà de 
llur seu central, sucursals o oficines operatives situa-
des en el dit àmbit territorial.


2. Es prohibeix la repercussió a tercers de la quota 
de l’impost. No tenen efecte davant l’Administració 
tributària de Catalunya els pactes que contradiguin 
aquesta disposició.


Article 6. Base imposable


1. Constitueix la base imposable de l’impost, com a 
manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total equivalent al resultat de fer la mitja-
na aritmètica de les dades del final de cada trimestre 
natural del període impositiu, de les partides P4.2.1  
–dipòsits a la vista– i P4.2.2 –dipòsits a termini d’al-
tres sectors residents– del passiu del balanç de les 


entitats de crèdit que restin incloses, en llurs estats 
financers individuals, en la part que correspongui als 
dipòsits captats per les seus, sucursals i oficines ope-
ratives situades en l’àmbit territorial de Catalunya. 
Aquesta quantia ha d’ésser minorada amb els «ajusta-
ments per valoració» inclosos en la partida 4.2.5 que 
corresponguin a les dites seus, sucursals i oficines.


2. A l’efecte de determinar els paràmetres d’aquest 
article, és aplicable el que disposen el títol segon i 
l’annex 4 de la Circular 4/2004, del 22 de desembre, 
del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes 
d’informació financera pública reservada i models 
d’estats financers, o la norma que la substitueixi.


Article 7. Tarifa de l’impost


La tarifa de l’impost es compon dels tipus tributaris 
aplicables a la base imposable establerts en l’escala de 
gravamen següent: 


Base  
imposable  


màxima  
(en euros)


Quota  
íntegra  


(en euros)


Resta base 
imposable 
fins euros


Tipus  
aplicable  
(percen-


tatge)


– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5


Article 7 bis. Deduccions


1. Són deduïbles de la quota íntegra, amb caràcter 
general, de la manera establerta per reglament, les 
quantitats anuals següents:


a) 200.000 euros si el domicili social de l’entitat de 
crèdit és a Catalunya.


b) 4.000 euros per cada sucursal o oficina operativa 
situada en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’ele-
va a 8.000 euros si la sucursal o l’oficina està situada 
en municipis amb una població inferior a 2.000 habi-
tants, d’acord amb el padró.


2. A més del que estableix l’apartat 1, també són de-
duïbles, amb l’acord previ amb el departament com-
petent en matèria pressupostària en els termes que 
s’estableixin per reglament, els imports següents:


a) Els imports que es destinen, en els termes de la llei 
de pressupostos de cada exercici i en l’àmbit territori-
al de Catalunya, a finalitats d’utilitat pública, d’interès 
social, d’interès ambiental o de promoció econòmica.


[lletra b suprimida]


c) Els imports destinats directament pel subjecte pas-
siu a activitats socials fetes en el territori de Catalu-
nya, i també les aportacions a fundacions especials 
per activitat social feta en el mateix territori. Si l’en-
titat financera és controlada per una caixa d’estalvis o 
una fundació bancària, és deduïble l’import de l’apor-
tació que aquesta última destini a l’activitat social feta 
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en el territori de Catalunya, amb el límit de la suma 
del dividend pagat per l’entitat financera a la caixa 
d’estalvis o fundació bancària i de les altres aporta-
cions efectuades per l’entitat financera en el mateix 
període impositiu a favor de la caixa o fundació.


3. Amb relació al que disposa l’apartat 2, per a apli-
car les deduccions cal que les quantitats amb dret a 
deducció siguin efectivament una despesa real per a 
l’entitat o, amb la transferència corresponent prèvia, 
ho siguin per a altres entitats dependents d’aquesta. 
Si es tracta de despeses pluriennals, es pot deduir la 
quantitat efectivament invertida en cada exercici o 
deduir la totalitat de l’import de la inversió en el pri-
mer període impositiu, sempre que en aquest darrer 
cas l’execució de la despesa o inversió es faci dins els 
dos anys immediatament següents, sens perjudici de 
les liquidacions que, per al cas d’incompliment de la 
justificació, puguin girar-se, amb els interessos de de-
mora corresponents i les sancions que en aquest cas 
siguin pertinents.


Article 7 ter. Quota tributària


1. La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base im-
posable l’escala de gravamen establerta per l’article 7.


2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes per l’article 
7 bis. La quota líquida no pot tenir un valor inferior 
a 0 euros.


Article 8. Període impositiu i meritació


1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.


2. Si l’inici de l’activitat de les entitats de crèdit s’es-
devé en una data posterior a l’1 de gener, el període 
impositiu comprèn des de la data de l’inici de l’ac-
tivitat fins al 31 de desembre del mateix any. En el 
cas que s’extingeixi la personalitat jurídica de l’entitat 
de crèdit o que la seu central, les sucursals o les ofici-
nes operatives deixin d’estar situades en el territori de 
Catalunya, el període impositiu comprèn des de l’1 de 
gener fins a la data efectiva de l’extinció de la perso-
nalitat jurídica o de la clausura de la seu, les sucursals 
o les oficines.


3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.


Article 9. Autoliquidació


1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés 
corresponent dins el termini que es fixi per reglament.


1 bis. L’autoliquidació ha d’anar acompanyada dels 
llistats que es determinin per reglament, amb infor-
mació relativa al saldo final de cada un dels quatre 
darrers trimestres naturals de cada seu central, sucur-
sal i oficina operativa de l’entitat que estigui situada 


a Catalunya, desglossada per modalitats. Les entitats 
no es poden emparar en el secret bancari per a ometre 
dades en la dita informació.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mit-
jà d’una ordre del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria tributària.


Article 10. Gestió, recaptació i inspecció


La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix la Llei 7/2007, del 17 de juliol, 
de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici 
de la col·laboració amb els òrgans d’inspecció secto-
rialment competents per raó dels establiments finan-
cers que són objecte de control.


[Article 11, suprimit]


Article 12. Infraccions i sancions


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.


2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. La deslocalització de dipòsits provinents d’oficines 
situades en el territori de Catalunya que es compta-
bilitzin en oficines situades fora d’aquest territori es 
tipifica com a infracció molt greu.


4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits ha d’ésser igual al 50% de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte. En 
cas de reincidència, la sanció pot arribar al 100% de 
la quota deixada d’ingressar.


Article 13. Recursos i reclamacions


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.


Disposicions addicionals


[Disposició addicional primera, suprimida]


[Disposició addicional segona, suprimida]


Tercera. Normativa supletòria


En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.
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Quarta. Obligacions nascudes del Decret llei 
5/2012


1. L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions 
dels contribuents i subjectes passius de l’impost, que 
van néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor 
del Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, són 
exigibles en els termes establerts per aquesta llei a 
partir de la data en què entri en vigor.


2. Sens perjudici del que estableix l’article 9, els sub-
jectes passius han de presentar i ingressar l’autoliqui-
dació de l’impost corresponent a l’exercici del 2013 
entre l’1 i el 20 d’octubre de 2014.


Disposició final


1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, amb 
relació als exercicis que a la seva entrada en vigor ja 
hagin iniciat llur període impositiu, també és aplica-
ble aquesta llei, llevat que resulti més favorable per 
als contribuents l’aplicació del que disposa el Decret 
llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit.


Palau del Parlament, 21 de gener de 2014


La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)


D’addició a l’article 4


1. El Banc d’Espanya


2. El Banc Central Europeu


3. El Banc Europeu d’Inversions


4. L’Institut de Crèdit Oficial


4 bis L’Institut Català de Finances


5. Les entitats de crèdit de naturalesa cooperativa i 
Les seccions de crèdit de les cooperatives


6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)


D’addició d’un nou punt 1 bis a l’article 5


1 bis. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són en-
titats de crèdit les definides en l’article 1 del Reial De-
cret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adap-
tació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al 
de les Comunitats Europees.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (1)


Article 6, apartat 1


«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, 
com a manifestació de la capacitat econòmica, l’im-
port resultant del promig aritmètic del saldo final de 
cada trimestre del període impositiu les partides P4, 
dipòsits de la clientela, del passiu del balanç [...].


[...]».


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)


De modificació a l’article 6 punt 1


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, 
com a manifestació de la capacitat econòmica, la 
quantia econòmica total, equivalent al resultat de 
mitjanar aritmèticament i al final de cada trimes-
tre del període impositiu la partida 4 dipòsits a la 
clientela a les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, 
del passiu del balanç de les entitats de crèdit que res-
tin inclosos, en els seus estats financers individuals, 
a la part que corresponguin als dipòsits captats per 
la seu central o per les sucursals situades en l’àmbit 
territorial català, quantia que serà minorada en l’im-
port de la partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5, partici-
pacions emeses que corresponguin a la seu central o 
oficines situades a Catalunya.
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


Article 7, apartat 1


«1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 


Base  
imposable 
fins euros


Quota  
íntegra  


en euros


Resta base 
imposable 
fins euros


Tipus apli-
cable per-


centatge


– – 150.000.000 0,0
150.000.000 450.000 600.000.000 0,0
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,0


».


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)


De modificació a l’article 7 punt 1


Base  
imposable  
fins euros


Quota  
íntegra  


en euros


Resta base 
imposable 
fins euros


Tipus apli-
cable per-


centatge


– – 150.000.000 0,3  0,34
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4  0,46
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5  0,57


22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)


D’addició a l’article 12 punt 1


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen, així com la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de 
Catalunya.


23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (7)


D’addició a l’article 12 punt 2


2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya i de 
l’Agència de Consum de Catalunya.
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PUNT 3 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei orgànica de 
delegació a la Generalitat de Catalunya de 
la competència per a autoritzar, convocar i 
celebrar un referèndum sobre el futur polític 
de Catalunya
Tram. 271-00002/10


Proposta de candidats
Reg. 59986


Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 59986)


Grup Parlamentari de Convergència i Unió: 


Titular: Sr. Jordi Turull i Negre
Suplent: Sra. M. Mercè Jou i Torras


Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya: 


Titular: Sra. Marta Rovira i Vergés
Suplent: Sr. Oriol Junqueras i Vies


Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa: 


Titular: Sr. Joan Herrera Torres
Suplent: Sra. Dolors Camats i Luis
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PUNT 4 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ 
EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei pel qual s’aproven determi-
nades mesures relatives al Fons de coope-
ració local de Catalunya dels anys 2013 i 
2014
Tram. 200-00018/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei de mesures relatives al Fons 
de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 
2014


L’article 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
disposa que la Generalitat ha d’establir un fons de 
cooperació local destinat als governs locals, que s’ha 
de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la 
Generalitat i que s’ha de regular per mitjà d’una llei 
del Parlament.


D’acord amb aquest precepte, l’import i els criteris 
de distribució d’aquest fons s’han anat regulant mit-
jançant les lleis de pressupostos anuals de la Gene-
ralitat, conforme a les especificitats de l’organització 
territorial de Catalunya. No obstant això, la limitació 
del crèdit prorrogat corresponent a l’exercici 2013 
ha comportat que els recursos disponibles no fossin 
suficients per a dotar el Fons de cooperació local de 
Catalunya. 


Aquesta llei s’aprova amb la finalitat de garantir la 
suficiència financera tant dels ajuntaments com dels 
consells comarcals. 


Pel que fa als ajuntaments, s’havia de fer una distribu-
ció fonamentada en criteris diferents als emprats en 
exercicis anteriors, de manera que s’atorguessin més 
recursos als ajuntaments amb necessitats de finança-
ment superiors i tenint en compte tant els recursos 
provinents de la Generalitat com els procedents d’al-
tres administracions i, en particular, de la participa-
ció en els ingressos de l’Estat (PIE).


En aquest sentit, per a fer efectiu el Fons de coopera-
ció local de Catalunya del 2013 per als ajuntaments 
en termes de suficiència financera, aquesta llei esta-
bleix una dotació complementària d’un import mà-
xim de 52.670.662,40 euros, que correspon a la dife-
rència existent entre l’import del Fons de cooperació 
local de Catalunya per als ajuntaments de l’any 2012 
i l’import d’aquest mateix fons per al 2013, quantitat 
que s’ha de distribuir als ajuntaments en un període 
de tres anys. Amb aquesta dotació complementària, 
els ajuntaments hauran rebut la totalitat del Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent als ajun-
taments per al 2013.


D’altra banda, la restricció pressupostària ha afectat 
també la participació dels consells comarcals en la 
distribució del Fons de cooperació local i ha incidit en 
llur finançament. Per aquest motiu, aquesta llei tam-
bé estableix una dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya per als consells comar-
cals per als anys 2013 i 2014 d’un import màxim de 
3.514.699,57 euros per a cadascuna de les anualitats, 
que es farà efectiu d’acord amb la despesa pluriennal 
corresponent.


En conseqüència, amb aquesta llei s’adopten mesures 
conduents al restabliment de la sostenibilitat finance-
ra dels ajuntaments i els consells comarcals. 


Article 1. Distribució del Fons de cooperació 
local de Catalunya corresponent als ajunta-
ments per al 2013


1. El Fons de cooperació local de Catalunya correspo-
nent als ajuntaments per a l’any 2013 a què es refereix 
la disposició addicional trentena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, es distribueix sobre la 
base dels ingressos rebuts pels ajuntaments en con-
cepte de Fons de cooperació local de Catalunya per al 
2012 i tenint en compte també la resta d’ingressos de 
la mateixa naturalesa rebuts el 2013 com a participa-
ció en els ingressos de l’Estat.


2. El Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals ha de fer la distribució a què fa referència 
l’apartat 1 garantint l’import del Fons de cooperació 
local de Catalunya de l’any 2012 a tots els ajunta-
ments que no hagin tingut cap increment en la par-
ticipació en els ingressos de l’Estat i atribuint a la 
resta d’ajuntaments la diferència entre el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2012 i el dit 
increment.


Article 2. Dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent 
als ajuntaments per al 2013


1. Amb caràcter complementari, en concepte de Fons 
de cooperació local de Catalunya corresponent als 
ajuntaments per al 2013, s’afegeix un import màxim 
de 52.670.662,40 euros per a afrontar la diferència 
entre les aportacions del Fons de cooperació local de 
Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013 i 
el corresponent a l’any 2012. Aquest import s’ha de 
repartir en tres anualitats.


2. La dotació complementària a què fa referència 
l’apartat 1 inclou la quantitat de 3.938.597,84 euros 
per al foment de la prestació supramunicipal de ser-
veis, que s’ha de distribuir d’acord amb els criteris 
que determina l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 
de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 
2012.
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Article 3. Dotació complementària al Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent 
als consells comarcals per al 2013 i el 2014


Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de 
cooperació local de Catalunya corresponent als con-
sells comarcals per als anys 2013 i 2014, s’afegeix un 
import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna 
de les dues anualitats, que s’ha de fer efectiu d’acord 
amb la despesa pluriennal corresponent.


Disposició addicional. Adaptació a la Llei de 
quanties de la Llei 1/2014 per als consells co-
marcals


Les quanties que estableix l’article 49.a i b de la Llei 
1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014, per als consells comarcals s’han 
d’adaptar als càlculs que resultin de la nova dotació 
pressupostària, integrada pel Fons de cooperació lo-


cal de Catalunya corresponent als consells comarcals 
per a l’any 2014 i la dotació complementària a què fa 
referència l’article 3.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple


Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 58808).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 18.03.2014.
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10


Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 54493 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 11.02.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 261, pàg. 47, del 17 de febrer de 2014.
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10 i 212-00007/10


Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 57446, 57663 i 59009; 57792 i 58813; 


58385 i 58816 / Admissió a tràmit: Mesa del 


Parlament, 04.03.2014, 11.03.2014, 18.03.2014


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
57446, 57663 i 59009)


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 Estatutàries sol-
liciten la convocatòria del Ple del Parlament de Cata-
lunya per tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Cons-
titucional, s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el 
Dictamen núm. 8 de 27 de febrer de 2014 del Consell 
de Garanties Estatutàries, a les conclusions 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: 


– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, vulneren l’article 86.7 EAC i les competènci-
es de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat tres de l’article primer, que dóna nova re-
dacció a l’article 7 de la LRBRL podria afectar el con-
tingut essencial de l’autonomia local garantida per la 
Constitució i l’EAC i vulnerar l’article 160.1 b) EAC.


– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.4 de la 


LRBRL, vulnera l’autonomia local i les competències 
de la Generalitat previstes a l’EAC.


– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-
BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba em-
para en l’article 149.1.18 CE.


– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que modi-
fiquen l’article 25.1 i .2 LRBRL, i les lletres c, e, f, i 
h de l’article 27.3 LRBRL, respectivament; la dispo-
sició addicional onzena i les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, vulneren les competències de la Genera-
litat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE, com també 
vulneren l’autonomia local garantida pels articles 140 
CE i 84.2 i 86.3 EAC.


– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del parà-
graf segon de l’article 26.2 LRBRL, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.


– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 
del paràgraf tercer de l’article 26.2 LRBRL i del pa-
ràgraf segon de la lletra a de l’article 36.2 LRBRL, 
respectivament, vulneren l’autonomia local garantida 
pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.


– L’apartat onze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que suprimeix l’article 28 de la 
LRBRL, vulnera l’autonomia local i les competències 
de la Generalitat previstes a l’EAC.


– L’apartat catorze de l’article primer de la Llei 27/201 
3, de 27 de desembre, que modifica l’article 45 de la 
LRBRL, vulnera l’autonomia local i les competències 
de la Generalitat previstes a l’EAC.


– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 LRBRL, «La consti-
tución [...] recursos económicos», vulnera l’autonomia 
local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC i l’arti-
cle 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.


– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis LR-
BRL, vulnera l’autonomia financera de la Generalitat 
prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 i 202.2 
i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així mateix, 
l’apartat 1 de la disposició addicional novena de l’es-
mentada Llei 27/2013, vulnera l’autonomia financera 
de la Generalitat prevista als articles 156 CE i els ar-
ticles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.


– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que 
afegeixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
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de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, 
i l’article 104 bis LRBRL, vulneren les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i no 
troben empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat vint-i-cinc de la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, que inclou un nou article 92 bis a la LRBRL, 
vulnera l’autonomia local i les competències de la 
Generalitat previstes a l’EAC.


– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de 
l’article 116 bis LRBRL, vulnera l’article 135.5 CE.


– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els paràgrafs 
segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser disuel-
tos, en ambos casos,» del primer paràgraf de l’apartat 
4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf d’aquest 
mateix apartat, de la disposició addicional novena 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes a l’article 160.1.c EAC, i no troba empara en 
l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat trenta-sis de la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, que modifica el primer paràgraf de l’apar-
tat primer de la disposició addicional novena de la 
LBRL, vulnera l’autonomia local i les competències 
de la Generalitat previstes a l’EAC.


– La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera l’autonomia local garan-
tida pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició addicional dissetena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la remissió que fa a la lletra c de 
l’article 84.1 LRBRL, vulnera l’article 161.1 EAC, i no 
troba empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no tro-
ba empara en l’article 149.1.18 CE.


Palau del Parlament, 3 i 12 de març 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 i Do-
mingo, Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch 
Cuenca, Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i 
Carabassa, Albert Donés i Antequera, Dionís Gui-
teras 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 Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57792 i 58813)


Reg. 57792


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, Portaveu 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds– Esquerra Unida i Alternativa, Núria Par-
lon Gil, diputada del Grup Parlamentari Socialista i 
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds– Esquerra Unida 
i Alternativa, 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 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’administració local (BOE 
núm. 312, de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el 
Dictamen núm. 8 de 27 de febrer de 2014 del Consell 
de Garanties Estatutàries, a les conclusions del qual 
s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la seva 
presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya en 
els articles següents: 


– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, per vulnerar l’article 86.7 EAC i les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b 
EAC, i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-
BRL, per vulnerar les competències de la Generalitat 
previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no trobar 
empara en l’article 149.1.18 CE.


– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que mo-
difiquen l’article 25.1 i .2 LRBRL, i les lletres c, e, f, i 
h de l’article 27.3 LRBRL, respectivament; la dispo-
sició addicional onzena i les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, per vulnerar les competències de la Gene-
ralitat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i 
no trobar empara en l’article 149.1.18 CE, com també 
vulnerar l’autonomia local garantida pels articles 140 
CE i 84.2 i 86.3 EAC.


– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del pa-
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ràgraf segon de l’article 26.2 LRBRL, per vulnerar 
les competències de la Generalitat previstes a l’ar-
ticle 160.1.a EAC, i no trobar empara en l’article 
149.1.18 CE.


– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 
del paràgraf tercer de l’article 26.2 LRBRL i del parà-
graf segon de la lletra a de l’article 36.2 LRBRL, res-
pectivament, per vulnerar l’autonomia local garantida 
pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.


– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 LRBRL, «La consti-
tución [...] recursos económicos», per vulnerar l’auto-
nomia local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC 
i l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.


– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis LR-
BRL, per vulnerar l’autonomia financera de la Gene-
ralitat prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 
i 202.2 i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així 
mateix, l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
de l’esmentada Llei 27/2013, per vulnerar l’autonomia 
financera de la Generalitat prevista als articles 156 
CE i els articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.


– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que 
afegeixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, 
i l’article 104 bis LRBRL, per vulnerar les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i 
no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de l’ar-
ticle 116 bis LRBRL, per vulnerar l’article 135.5 CE.


– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els parà-
grafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicional 
novena LRBRL, per vulnerar les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no tro-
bar empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició addicional quinzena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, per vulnerar l’autonomia 
local garantida pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, 
i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició addicional dissetena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la remissió que fa a la lletra c 
de l’article 84.1 LRBRL, per vulnerar l’article 161.1 
EAC, i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, per vulnerar les competències de 


la Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no 
trobar empara en l’article 149.1.18 CE.


Palau del Parlament, 4 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, del GP SOC del GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada, del GP 
ICV-EUiA


Reg. 58813


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, Portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Núria Parlon Gil, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista i Marta Ribas 
Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia 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 Ga-
ranties Estatutàries i l’article 155 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten una ampliació de 
proposta d’articles a la sol·licitud de convocatòria d’un 
Ple del Parlament de Catalunya per tal d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (BOE núm. 312, de 30 de desem-
bre de 2013), número de registre 57792.


– Article 1.3, que modifica l’Article 7 de la LLBRL, 
en relació a l’apartat quart del citat Article 7, en el seu 
incís «A estos efectos, serán necesarios y vinculantes 
los Informes previos de la Administración competente 
por razón de materia, en el que se señale la inexistèn-
cia de duplicidades, y de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias»


– Article 1.5, quan modifica l’apartat quart de l’Article 
13 de la Llei de Bases de Règim Local (LLBRL)


– Article 1.11, que suprimeix l’Article 28 de la LLBRL


– Article 1.14, quan suprimeix l’Article 45 de la LLBRL


– Article 1.23, que modifica l’Article 86 de la LLBRL


– Article 1.36, que modifica la Disposició Addicio-
nal novena de la LLBRL, primer paràgraf de l’apartat 
primer d’aquesta disposició


– Disposició Addicional cinquena 


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Nú-
ria Parlon Gil, diputada del GP SOC; Marta Ribas 
Frías, diputada del GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades per més d’una 
cinquena part dels diputats, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 58385 i 58816)


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 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació 
i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 
312 de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el Dic-
tamen núm. 8/2014 de 27 de febrer de 2014 del Con-
sell de Garanties Estatutàries, a les conclusions del 
qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la 
seva presumpta afectació de l’autogovern de Catalu-
nya, vulneració de les competències de la Generalitat, 
la Constitució i l’Estatut en els articles: 


– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 de la LR-
BRL i l’article 24 bis de la LRBRL; i les disposicions 
transitòries quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local, vulneren l’article 86.7 EAC i les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b 
EAC, i no troben empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.


– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que modi-
fiquen l’article 25.1 i .2 de la LRBRL, i les lletres c, e, 
f, i h de l’article 27.3 de la LRBRL, respectivament; la 
disposició addicional onzena i les disposicions transi-
tòries primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, vulneren les competències de la Ge-
neralitat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, 
i no troben empara en l’article 149.1.18 CE, com tam-
bé vulneren l’autonomia local garantida pels articles 
140 CE i 84.2 i 86.3 EAC.


– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, en la modificació que fa del paràgraf 
segon de l’article 26.2 de la LRBRL, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.


– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 


del paràgraf tercer de l’article 26.2 de la LRBRL i 
del paràgraf segon de la lletra a de l’article 36.2 de la 
LRBRL, respectivament, vulneren l’autonomia local 
garantida pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.


– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 de la LRBRL, «La 
constitución [...] recursos económicos», vulnera l’auto-
nomia local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC 
i l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.


– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis de la 
LRBRL, vulnera l’autonomia financera de la Gene-
ralitat prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 
i 202.2 i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així 
mateix, l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
de l’esmentada Llei 27/2013, vulnera l’autonomia fi-
nancera de la Generalitat prevista als articles 156 CE 
i els articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.


– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article 
primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que 
afegeixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 
2 de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 
ter, i l’article 104 bis de la LRBRL, vulneren les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.2 
EAC, i no troben empara en l’article 149.1.18 CE.


– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de l’ar-
ticle 116 bis de la LRBRL, vulnera l’article 135.5 CE.


– L’apartat 36 de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en relació al primer paràgraf de 
l’apartat primer de la Disposició Addicional Novena 
de la LRBRL. 


– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els parà-
grafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicional 
novena de la LRBRL, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no tro-
ba empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició addicional quinzena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, vulnera l’autonomia lo-
cal garantida pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i 
no troba empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició addicional dissetena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la remissió que fa a la 
lletra c de l’article 84.1 de la LRBRL, vulnera l’article 
161.1 EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.


– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no tro-
ba empara en l’article 149.1.18 CE.







 17 | Sessió plenària núm. 29


– L’apartat tres de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica la llei 7/1985 de les 
Bases del Règim Local en el seu article 7 sobre les 
competències de les Entitats Locals pròpies o atribuï-
des per delegació, vulnera l’autonomia local garantida 
per la CE i l’EAC, en quan als informes previs i vin-
culants a què aquest fa referència.


– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.4 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generali-
tat previstes a l’EAC, i no troba empara en l’article 
149.1.18 CE..


– L’apartat onze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que suprimeix l’article 28 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes a l’EAC, i no troba empara a la CE.


– L’apartat catorze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que suprimeix l’article 
45 de la LRBRL, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’EAC, i no troba empara a la CE.


– L’apartat vint-i-cinc de de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, que inclou un nou article 92 bis a la LR-
BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes a l’EAC, i no troba empara a la CE.


Palau del Parlament, 10 i 12 de març de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu; Antoni Balasch i Pa-
risi, Joan Maria Sardà i Padrell, Maria Dolors Rovi-
rola i Coromí, Xavier Dilmé i Vert, Cristina Bosch i 
Arcau, Xavier Cima Ruiz, M. Victòria Forns i Fer-
nández, Carles Pellicer i Punyed, Violant Cervera i 
Gòdia, Annabel Marcos i Vilar, Pere Regull i Riba, 
Maria Senserrich i Guitart, Benet Maimí i Pou, Mar-
ta Pascal i Capdevila, Elena Ribera i Garijo, Àngels 
Ponsa i Roca, David Bonvehí i Torras, Joan Reca-
sens i Guinot, Begonya Montalban i Vilas, M. Glòria 
Renom i Vallbona, Mireia Canals i Botines, Xavier 
Crespo i Llobet, Meritxell Borràs i Solé, Joan Morell 
i Comas, Albert Batalla i Siscart, Montserrat Ribera 
i Puig, Ferran Falcó i Isern, diputats, del GP de CiU
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PUNT 14 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Tram. 284-00012/10


Propostes de candidats
Reg. 60528 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 24.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60528)


– Moisès Amorós i Perich


PUNT 15 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat de Barce-
lona
Tram. 284-00013/10


Propostes de candidats
Reg. 59988 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014


Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 59988)


– Nuria Aymerich i Rocavert


PUNT 16 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00014/10


Propostes de candidats
Reg. 60004 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Popular (reg. 60004)


– Manuel Ibarz i Casadevall


PUNT 17 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00015/10


Propostes de candidats
Reg. 59989 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59989)


– Antoni Gelonch Viladegut
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PUNT 18 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Tram. 284-00016/10


Propostes de candidats
Reg. 59990 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59990)


– Cristian Rovira i Pardo


PUNT 19 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00017/10


Propostes de candidats
Reg. 59987 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59987)


– Joaquim Soriano i Soler


PUNT 20 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del 
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 284-00018/10


Propostes de candidats
Reg. 59949 i 60680/ Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 21.03.2014 i 24.03.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 59949 i 60680)


– Jacint Andreu Marquès







 


PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00139/10


Presentació
Grup Mixt


Reg. 59202 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlament


Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt, David Fernàn-
dez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació sobre la política d’habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya (tram. 300-00143/10)


No és cap novetat afirmar que Catalunya viu en una 
situació d’emergència habitacional materialitzada en 
l’exclusió residencial, el sensellerisme i els desallot-
jaments massius i sistemàtics. A Catalunya gairebé 5 
de cada 1.000 ciutadans té algun tipus de problemà-
tica de mal allotjament (sense sostre; sense habitatge; 
habitatge insegur; habitatge inadequat). El 41,9% dels 
casos de mal allotjament es classifiquen dins de la ti-
pologia d’habitatge insegur; casos de mal allotjament 
vinculats a situacions d’impagament dels habitatges, 
és a dir, persones que han hagut de deixar casa seva i 
anar a viure a casa de familiars o amics; també haver 


rebut ordres de desnonament o viure sota l’amenaça 
de violència per part de la parella o la família.


Un problema que no arrenca d’ençà de l’explosió de la 
bombolla immobiliària, sinó que es retrotrau als anys 
60 en què s’enceta la política de fomentar la propietat 
privada de l’habitatge dirigida a les classes mitjanes i 
altes, mentre les populars quedaven a la intempèrie; 
inexistència –gairebé– d’un parc públic d’habitatge 
i, encara menys, de lloguer, que és ridícul. I sobre 
aquest escenari, apuntalat a partir dels anys 60, cal 
projectar tres cicles especulatius que en cada tongada 
han fet més prohibitiu l’accés a l’habitatge.


El 16,1% de la població catalana que paga mensual-
ment per l’habitatge afirma que té dificultats per as-
sumir-ne el cost; aquest percentatge és 2,2 punts més 
alt que el de l’any 2009. Quants als propers 12 me-
sos, el 19,6% afirma que tindrà problemes per pagar 
l’habitatge i el 12,3% mostra incertesa. La previsió 
de problemes és la més alta de les observades des 
de l’any 2002. Aquestes dades es deriven de l’info-
me «L’allotjament de la població a Catalunya 2012. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana. Agència de l’Habitatge 
de Catalunya».


Segons el CGPJ, el 2012 a Catalunya es van execu-
tar 25.422 desnonaments. Prenen com a base aquesta 
dada de persones expulsades de l’habitatge habitual 
amb els programes de govern per lluitar contra aques-
ta problemàtica ens adonem que són radicalment in-
suficients per atendre les necessitats de les persones 
que perden l’habitatge habitual. Així, enguany, es 
preveu oferir ajuts només a 3.000 persones.


Dossier per a la sessió núm. 29


Convocada per al dia 26 de març de 2014


Segona part


Ple del Parlament
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Nombres ajuts personals pagar lloguer/hipoteca evitar des-
allotjament


2011 2012 2013 2014


1.545 (real) 2.082 (real) 2.073 2.000 (previst)


Majoritàriament els ajuts d’urgència són per evitar 
desnonaments de lloguer i no d’hipoteca. Durant el 
2012, 2.082 unitats familiars van rebre prestacions 
econòmiques d’especial urgència per evitar desno-
naments. Aquestes prestacions representen un volum 
d’ajuts de 3,8 milions d’euros. El 89% perceptors 
d’aquests ajuts vivien en habitatges en règim de llo-
guer. Paradoxalment, un col·lectiu que no es mereix 
l’atenció com ho constata el servei «ofideute», del 
qual en queden excloses les víctimes de desnona-
ments per impagament del lloguer.


Persones ateses per les oficines ofideute


2011 2012 2013 2014


961 2.413 3.000 (previst) 3.000 (previst) 


Pel que fa a les oficines «ofideute», només preveuen 
atendre 3.000 persones enguany? Una quantitat irri-
sòria si tenim en compte el volum de persones vícti-
mes d’execucions hipotecàries. Així, de què servei-
xen aquestes oficines? Consta que, entre el 2010 i el 
2013, només 900 persones ateses pel servei d’asses-
sorament sobre el deute hipotecari (ofideute) han tan-
cat un acord favorable amb les entitats financeres per 
solucionar el problema del deute hipotecari; solució, 
que en molts dels casos els ha permès mantenir-se a 
l’habitatge.


Nombre de pisos a la xarxa d’habitatges d’inclusió


2011 2012 2013 2014


865 (real) 961 (real) 1.000 (previst) 1.000 (previst)


Les més de 100 entitats socials que treballen amb 
persones en situacions de risc d’exclusió necessiten 
posar més pisos a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
(XHI) i no ho poden fer-ho al ritme que volen perquè 
no hi ha més pressupost. El 2013, aquestes entitats 
van gestionar 1.130 habitatges per allotjar col·lectius 
amb especials dificultats i l’administració només hi 
va destinar 1.314.900€. Malgrat l’augment de l’exclu-
sió residencial i el sensellerisme, les places finança-
des pel govern ni tan sols assoleixen la categoria de 
pedaç. Quin pressupost pretenen destinar enguany a 
aquesta partida?


Per aconseguir augmentar el nombre d’habitatges que 
integren la xarxa d’habitatges d’inclusió, entre d’al-
tres actuacions, és prioritari duplicar l’ajut que reben 
les entitats socials que incorporen pisos a l’esmenta-
da xarxa, la qual cosa significa passar dels actuals 
1.200€ anuals als 2.400€, per tal de suplir els 1.200€ 


que aportava la Fundació un Sol Món de Catalunya 
Caixa fins que va desaparèixer. El govern s’aprofita de 
les entitats per allotjar els col·lectius amb més dificul-
tats, perquè no aporta la part de pressupost que fins 
ara assumia una entitat «privada».


En paral·lel a la xarxa d’habitatges d’inclusió, opera la 
mesa de valoració per l’adjudicació d’habitatges (cre-
ada el 8 de març de 2012). Segons l’Informe continu 
sobre el sector de l’habitatge a Catalunya de novembre 
de 2013, de gener a setembre de 2013, la mesa va lliu-
rar 99 habitatges; el 2012; 55, i el 2011, 43 habitatges. 
Unes dades que parlen soles i demostren que els pro-
grames públics per garantir el reallotjament de perso-
nes i unitats de convivència són del tot insuficients.


Unes dades que palesen que al nostre país el parc d’ha-
bitatge públic i assequible és una ironia: (1) 14.500 
integren el parc públic de lloguer; (2) el 2014 s’ini-
ciaran 500 habitatges protegits (l’any passat 2.000); 
(3) se n’acabaran 1000, que contrasten amb els 5.700 
del 2011; i (4) hi continuarà havent 75.000 sol·licitants 
d’habitatge protegit. Unes altres dades que parlen so-
les i que demostren que en aquest país les polítiques 
d’habitatge no existeixen i que, per tant, en un futur 
les problemàtiques residencials s’intensificaran.


A més, cal subratllar una altra dada sensacional i per-
torbadora: el 2013, el percentatge del parc públic de-
socupat sobre el total suposava el 9%, que equival a 
1.206 habitatges.


Nombre habitatges parc públic de lloguer


2011 2012 2013 2014


12.440 (real) 13.283 (real) 14.500 (previst) 14.500 (previst)


Nombre d’habitatges de protecció oficial (HPO) iniciats


2011 2012 2013 2014


2.767 1.638 663 500 (previst)


Nombre d’habitatges de protecció oficial (HPO) acabats


2011 2012 2013 2014


5.759 5.147 892 1.000 (previst)


Nombre de persones inscrites registre sol·licitants habitat-
ge protegit


2011 2012 2013 2014


61.721 69.122 72.484 75.000 (previst) 


Moció


El Parlament de Catalunya, insta el Govern a: 


Primer. Realitzar anualment i en el marc del Pla Terri-
torial Sectorial d’Habitatge, l’Informe de població mal 
allotjada a Catalunya, per identificar, de forma exhaus-







 3 | Sessió plenària núm. 29


tiva i precisa, les problemàtiques residencials del país 
(víctimes de desnonaments, persones sense sostre, so-
breocupació, infrahabitatge, assentaments, etc.).


Segon. Compel·lir el govern perquè executi les po-
lítiques públiques pertinents per constituir un parc 
públic d’habitatge social suficient per atendre les ne-
cessitats actuals i futures del país, que determinarà 
anualment l’Informe sobre població mal allotjada a 
Catalunya. L’objectiu de bastir un parc públic d’habi-
tatge social és contrari a qualsevol operació de venda 
del parc públic existent, que resta prohibida. S’adop-
taran les mesures i s’aportaran els mitjans necessaris 
per garantir una gestió adequada i eficaç dels habitat-
ges socials de caràcter públic.


Tercer. Operar els canvis legislatius necessaris per 
tal que els habitatges de protecció oficial beneficiïn 
les persones i les unitats de convivència amb majors 
necessitats residencials. Així, els habitatges protegits 
seran preferentment de règim especial, de lloguer i la 
qualificació de protegits serà de per vida. Qualsevol 
promoció d’habitatge protegit comptarà amb dotaci-
ons residencials per a contingents especials: persones 
amb risc d’exclusió social, discapacitats i dones vícti-
mes de violència masclista.


Quart. Aprovar el Pla Territorial Sectorial de l’Habi-
tatge que concreti el compliment del mandat de soli-
daritat urbana definit en la Llei de l’Habitatge, segons 
el qual tots els municipis amb més de 5.000 habitants 
i les capitals de comarca han de disposar, en el termi-
ni de 20 anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats 
a polítiques socials equivalent al 15% del total d’habi-
tatges principals.


Cinquè. Aprovar durant aquesta legislatura una llei de 
garantia del dret ciutadà a un habitatge digne que de-
senvolupi el contingut de l’article 6 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.


Sisè. Adoptar les mesures legislatives i sancionadores 
pertinents per mobilitzar el parc d’habitatges buits, la 
qual cosa suposa recuperar, per part de l’administra-
ció, primer, la capacitat expropiadora de l’usdefruit 
dels habitatges buits, i, segon, que el govern de la 
Generalitat impulsi les actuacions necessàries perquè 
el Govern de l’Estat aprovi el reglament que permeti 
fer efectiva la disposició de la Llei de l’Estat 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, pel que fa a l’es-
tabliment pels ajuntaments d’un possible recàrrec de 
l’impost sobre béns immobles sobre els habitatges 
buits o permanentment desocupats en els municipis 
respectius.


Setè. Manifestar el suport i compel·lir el govern per-
què adopti totes les mesures i instrumentalitzi tos els 
mecanismes legals i d’assessorament necessaris per 
garantir el compliment i l’eficàcia de la moció pre-
sentada per la PAH (Plataforma d’Afectats per les Hi-
poteques) per sancionar les entitats financeres i grans 


empreses titulars d’immobles permanentment deso-
cupats. Entre les mesures de suport que ha d’adop-
tar el Govern de la Generalitat s’inclou la de satisfer 
el contingut de l’art. 8 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, amb relació a l’art. 15 de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i amb l’art. 10 
de la Llei 26/2010, del règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. Així 
mateix, el Govern haurà de compel·lir a la SAREB 
perquè identifiqui amb precisió i claredat tots els ha-
bitatges dels quals disposa a Catalunya.


Vuitè. Adoptar les mesures legislatives necessàries 
per articular l’expropiació d’ús temporal amb indem-
nització amb l’objectiu de paralitzar el desallotjament 
de l’habitatge com a conseqüència d’una decisió ju-
dicial.


Novè. Convertir les oficines «Ofideute» en un servei 
integral de mediació en els casos de desallotjaments, 
ja siguin a conseqüència d’execucions hipotecàries o 
per impagament del lloguer.


Desè. Compel·lir el govern de la Generalitat perquè 
la recentment creada «Taula sobre desnonaments» no 
només abordi la problemàtica de les execucions hipo-
tecàries, sinó també la dels desallotjaments per impa-
gament del lloguer. Així mateix, instar el govern de 
la Generalitat que la citada taula no estigui adscrita 
únicament i exclusiva al Departament de justícia, sinó 
també als de territori i sostenibilitat, i de benestar so-
cial i família. I garantir que a la «Taula sobre desno-
naments» hi participin tots els agents implicats en la 
problemàtica dels desallotjaments.


Onzè. Potenciar i dinamitzar la mesa de valoració per 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergèn-
cies econòmiques, socials i altres casos amb necessi-
tats especials de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 
creada el 8 de març de 2012. En el cas que es con-
sideri oportú i convenient, aquest taula suplirà les 
funcions de la recent creada Taula de desnonaments, 
perquè la mesa té per objectiu satisfer, entre d’altres, 
les problemàtiques que persegueix abordar la Taula 
de desnonaments.


Dotzè. Fomentar la incorporació intensa de pisos a la 
Xarxa d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 
existents avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actu-
acions, s’ha de duplicar l’ajut que reben les entitats 
socials que incorporen pisos a l’esmentada xarxa, la 
qual cosa significa passar dels actuals 1.200€ anuals 
als 2.400€, per tal de suplir els 1.200€ que aportava 
la Fundació un Sol Món de Catalunya Caixa fins que 
va desaparèixer.


Tretzè. Manar el govern de la Generalitat perquè im-
pulsi les actuacions necessàries perquè el Govern de 
l’Estat introdueixi una excepció a la Llei d’Arrenda-
ments Urbans pel que fa a millorar la protecció dels 
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llogaters d’habitatges propietat d’entitats bancàries 
que els han cedit perquè es destinin a lloguer social.


Catorzè. Declarar amb caràcter urgent una moratòria 
de desnonaments, almenys fins que no es pugui ga-
rantir reallotjament adequat a totes les persones vícti-
mes del desallotjament, en consonància amb les me-
sures cautelars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg 
en el cas de Salt.


Quinzè. Crear el registre d’habitatges desocupats de 
Catalunya.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Quim Arrufat Ibáñez David Fernàndez i Ramos
Portaveu adjunt  Portaveu
del Grup Mix  del Grup Mixt


Esmenes presentades
Reg. 60810, 60817, 60822, 60834, 60903 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60810)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i 
Solsona, 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 
sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00139/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Es modifica tot l’apartat sisè


«Sisè. A desenvolupar, en el termini de tres mesos, el 
marc normatiu que doni cobertura als Ajuntaments, 
respecte a la seva actuació sobre els habitatges buits, 
tenint en compte que la Llei 9/2011 va introduir un se-
guit de modificacions en la Llei del dret a l’habitatge 
18/2007 que estan dificultant la seva interpretació. En 
especial, s’haurà de concretar quina ha de ser reacció 
legal davant l’incompliment de la funció social de la 
propietat que significa la tinença d’habitatges injustifi-
cadament desocupats de forma permanent (art. 5.2.b) 
LDH), un cop s’han derogat els apartats 6 i 7 de l’art. 
42 LDH. Així mateix, haurà d’establir els criteris jus-
tificatius que permetin prioritzar les actuacions sobre 
els habitatges que es troben en mans de les entitats 
financeres, atesa la repercussió social dels fets i tots 


aquells aspectes que els Ajuntaments estan detectant 
com a dificultats en l’aplicació de la Llei.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat setze


«Setze. Adreçar-se al President del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per tal que posi en conei-
xement de tots els òrgans judicial de Catalunya que 
tinguin pendents d’executar ordres de llançament de 
famílies dels seus habitatges habituals, ja sigui per 
execucions hipotecàries o arrendatícies, que de con-
formitat amb la doctrina fixada pel Tribunal europeu 
dels Drets Humans, abans de procedir a acordar el 
llançament, reclamin informació sobre la disponibi-
litat i oferiment d’allotjament de substitució o provi-
sional, per part dels organismes públics competents 
en matèria d’habitatge i de serveis socials, tant locals 
com de la Generalitat de Catalunya, demanant que es 
suspenguin els desallotjaments fins i tant no s’acredi-
ti aquesta disponibilitat efectiva, per a cada cas con-
cret.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60817)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat 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 d’habitatge (tram. 302-00139/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


Setzè. Mantenir dintre del parc públic d’habitatge soci-
al de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) els 14.000 pisos 
que gestiona la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


Dissetè. Assegurar que els únics actius de l’Incasòl 
susceptibles de ser alienats, per a generar ingressos 
que evitin noves retallades, es limitarà a sòl urbà no 
destinat a l’edificació d’habitatge social i a sòl indus-
trial.


Palau del Parlament, 24 de març de 2014


Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60822)


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 d’habitatge (tram. 302-00139/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista


De l’apartat tercer


«Tercer. Operar els canvis legislatius necessaris per 
tal que els habitatges de protecció oficial beneficiïn 
les persones i les unitats de convivència amb majors 
necessitats residencials. Així, els habitatges protegits 
seran preferentment de règim especial, de lloguer. En 
el cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en 
sòl públic i en sòl qualificat per a ésser destinat a pro-
tecció oficial, els terminis de qualificació, comptats a 
partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al 
que estableixi cada norma de desenvolupament dels 
plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser in-
feriors a trenta anys. Qualsevol promoció d’habitatge 
protegit comptarà amb dotacions residencials per a 
contingents especials: persones amb risc d’exclusió 
social, discapacitats i dones víctimes de violència 
masclista.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista


De l’apartat sisè


«Sisè. Adoptar les mesures legislatives i sanciona-
dores pertinents per mobilitzar el parc d’habitatges 
buits, la qual cosa suposa recuperar, primer, la capa-
citat de l’Administració, en els àmbits declarats com 
a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, 
per declarar l’incompliment de la funció social de la 
propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge 
propietat de entitats financeres i grans empreses. La 
declaració de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un 
expedient contradictori, d’acord amb el que estableix 
la normativa de procediment administratiu, en el qual 
cal detallar les vies de foment específiques que s’hagin 
posat a disposició de la propietat per a facilitar-li el 
lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració tam-
bé s’ha d’advertir que, un cop transcorreguts dos anys 
des de la notificació de la declaració, si no s’ha corre-
git la situació de desocupació, per causa imputable a 
la propietat, l’administració pot expropiar temporal-
ment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no supe-
rior a cinc anys, per llogar-lo a tercers; i, segon, que el 
govern de la Generalitat impulsi les actuacions neces-
sàries perquè el Govern de l’Estat aprovi el reglament 
que permeti fer efectiva la disposició de la Llei de 
l’Estat 39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel 
que fa a l’establiment pels ajuntaments d’un possible 
recàrrec de l’impost sobre béns immobles sobre els 
habitatges buits o permanentment desocupats en els 
municipis respectius.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


D’un nou apartat


«Abans que acabi l’actual període de sessions, el Go-
vern aprovarà i presentarà al Parlament un projecte 
de Llei la finalitat de la qual serà la de gravar els ha-
bitatges buits propietat de les entitats financeres, les 
seves empreses participades i grans empreses.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 60834)


A la Mesa del Parlament


Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana 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 in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge 
(tram. 302-00139/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt segon


Segon. Compel·lir el govern perquè executi les po-
lítiques públiques pertinents per constituir un parc 
públic d’habitatge social suficient per atendre les ne-
cessitats actuals i futures del país, que determinarà 
anualment l’Informe sobre població mal allotjada a 
Catalunya i Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. 
L’objectiu de bastir un parc públic d’habitatge social 
és contrari a qualsevol operació de venda del parc pú-
blic existent, que resta prohibida. S’adoptaran les me-
sures i s’aportaran els mitjans necessaris per garantir 
una gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de 
caràcter públic.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt tercer


Tercer. Operar els canvis legislatiu necessaris per 
tal que els habitatges de protecció oficial es destinin 
prioritàriament a beneficiïn les persones i les unitats 
de convivència amb majors necessitats residencials. 
Així, els habitatges protegits seran preferentment de 
règim especial, de lloguer i la qualificació de prote-
gits serà de per vida. Qualsevol promoció d’habitat-
ge protegit comptarà amb dotacions residencials per 
a contingents especials: persones amb risc d’exclusió 
social, discapacitats i dones víctimes de violència 
masclista.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt setè


Setè. Manifestar el suport i compel·lir el govern per-
què adopti totes les mesures i instrumentalitzi tos els 
mecanismes legals i d’ i assessorament necessaris als 


ajuntaments per garantir el compliment i l’eficàcia de 
la moció que van aprovar la moció presentada per la 
PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) per 
sancionar les entitats financeres i grans empreses ti-
tulars d’immobles permanentment desocupats. Entre 
les mesures de suport que ha d’adoptar el Govern de 
la Generalitat s’inclou la de satisfer, si es necessari, 
el contingut de l’art. 8 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, amb relació a l’art. 15 de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i amb l’art. 10 
de la Llei 26/2010, del règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. Així 
mateix, el Govern haurà de compel·lir a la SAREB i 
altres entitats financeres propietàries d’immobles per-
què identifiqui amb precisió i claredat tots els habitat-
ges dels quals disposa a Catalunya.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt novè


Novè. Prestar a través de Convertir les oficines «Ofi-
deute» i l’Agència Catalana de Consum, en un servei 
integral de mediació en els casos de desallotjaments, 
ja siguin a conseqüència d’execucions hipotecàries o 
per impagament del lloguer.


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt desè


Desè. Compel·lir el govern de la Generalitat perquè 
la recentment creada «Taula sobre desnonaments» 
no només abordi la problemàtica de les execucions 
hipotecàries, sinó també la dels desallotjaments per 
impagament del lloguer. Així mateix, instar el govern 
de la Generalitat que la citada taula no estigui adscrita 
únicament i exclusiva al Departament de justícia, sinó 
també als de territori i sostenibilitat, i de benestar so-
cial i família. I garantir que a la «Taula sobre desno-
naments» hi participin tots els agents implicats en la 
problemàtica dels desallotjaments.


6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt dotzè


Dotzè. Fomentar la incorporació intensa de pisos a la 
Xarxa d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 
existents avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres ac-
tuacions, s’ha de duplicar l’ajut que reben les entitats 
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socials que incorporen pisos a l’esmentada xarxa, la 
qual cosa significa passar dels actuals 1.200€ anuals 
als 2.400€, per tal de suplir els 1.200€ que aportava la 
Fundació un Sol Món de Catalunya Caixa fins que va 
desaparèixer.


7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt tretzè


Tretzè. Instar Manar el govern de la Generalitat 
perquè impulsi les actuacions necessàries perquè el 
Govern de l’Estat introdueixi una excepció a la Llei 
d’Arrendaments Urbans pel que fa a millorar la pro-
tecció dels llogaters d’habitatges propietat d’entitats 
bancàries que els han cedit perquè es destinin a llo-
guer social.


8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt catorzè


Catorzè. Exigir al Govern de l’Estat que declari De-
clarar amb caràcter urgent una moratòria de desno-
naments, almenys fins que no es pugui garantir rea-
llotjament adequat a totes les persones víctimes del 
desallotjament, en consonància amb les mesures cau-
telars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas 
de Salt.


9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt quinzè


Quinzè. Crear el registre d’habitatges desocupats de 
Catalunya propietat de les entitats financeres i grans 
promotores immobiliàries.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Roger Torrent i Ramió Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60903)


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 in-


terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge 
(tram. 302-00139/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 2


«2. Instar el Govern que executi les polítiques públiques 
pertinents per constituir un parc d’habitatge social sufi-
cient per atendre les necessitats actuals i futures del país 
que determinarà anualment l’Informe sobre població 
mal allotjada a Catalunya. L’objectiu de bastir un parc 
públic d’habitatge social és contrari a qualsevol opera-
ció de venda del parc públic existent, que resta prohibi-
da. Es seguiran adoptant les mesures i s’aportaran els 
mitjans necessaris per garantir una gestió adequada i 
eficaç dels habitatges socials de caràcter públic.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 3


«3. Operar els canvis legislatiu necessaris per tal 
que els habitatges de protecció oficial beneficiïn les 
persones i les unitats de convivència amb majors ne-
cessitats residencials. Així, els habitatges protegits 
seran preferentment de règim especial, de lloguer i la 
qualificació de protegits serà de per vida. Qualsevol 
promoció d’habitatge protegit comptarà amb dotacions 
residencials per a contingents especials: persones amb 
risc d’exclusió social, discapacitats i dones víctimes de 
violència masclista.»


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 6


«6. Adoptar les mesures legislatives i sancionadores 
pertinents per mobilitzar el parc d’habitatges buits, 
com la signatura d’acords amb entitats financeres, 
societats vinculades i altres propietaris d’habitatges 
privats, per a la cessió d’habitatges per a destinar-los 
a lloguer social o l’impost d’habitatges desocupats.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 7


«7. Donar suport a la posada en funcionament de les 
mesures per sancionar les entitats financeres i grans 
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empreses titulars d’immobles permanentment de-
socupats, aplicant, si és necessari, l’art. 8 de la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge. Així mateix, el Govern 
en el marc del nou impost, haurà d’instar els grans te-
nidors d’habitatges perquè identifiquin amb precisió i 
claredat tots els habitatges dels quals disposa a Cata-
lunya i que estiguin buits.»


5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 9


«9. Donar un servei integral de mediació en els casos 
de desallotjaments, ja siguin a conseqüència d’exe-
cucions hipotecàries o per impagament del lloguer a 
través d’Ofideute, de les Oficines locals d’habitatge i 
de les Borses d’habitatge.»


6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 10


«10. Instar el Govern per tal que la recentment creada 
«Taula sobre desnonaments» no només abordi la pro-
blemàtica de les execucions hipotecàries, sinó també 
la dels desallotjaments per impagament del lloguer. 
Així mateix, instar el govern de la Generalitat que la 
citada taula no estigui adscrita únicament i exclusiva 
al Departament de justícia, sinó també als de territori 
i sostenibilitat, i de benestar social i família. I garantir 
que a la «Taula sobre desnonaments» hi participin tots 
els agents implicats en la problemàtica dels desallotja-
ments.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 11


«11. Potenciar i dinamitzar la mesa de valoració per 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergèn-
cies econòmiques, socials i altres casos amb necessi-
tats especials de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 
creada el 8 de març de 2012. En el cas que es consideri 
oportú i convenient, aquest taula suplirà les funcions 
de la recent creada Taula de desnonaments, perquè la 
mesa té per objectiu satisfer, entre d’altres, les proble-
màtiques que persegueix abordar la Taula de desnona-
ments.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 12


«12. Fomentar la incorporació intensa de pisos a la Xar-
xa d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 exis-
tents avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actuacions, 
s’han de buscar fórmules que millorin la capacitat de 
les entitats que els gestionen mitjançant diversos ins-
truments, com puguin ser la posada a la seva disposi-
ció d’habitatges del parc públic o buscar mecanismes 
de millora del finançament dels serveis que presten.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 13


«13. Instar el Govern per a que impulsi les actuacions 
necessàries perquè el Govern de l’Estat introdueixi 
una modificació a la Llei d’Arrendaments Urbans pel 
que fa la millora de la protecció dels llogaters d’habi-
tatges de protecció oficial, ampliant el termini mínim 
dels contractes de lloguer, tal i com fa la Generalitat 
de Catalunya.»


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 14


«14. Instar el Govern Espanyol a que declari amb 
caràcter urgent una moratòria de desnonaments, al-
menys fins que no es pugui garantir reallotjament 
adequat a totes les persones víctimes del desallotja-
ment, en consonància amb les mesures cautelars or-
denades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas de Salt.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


De l’apartat 15


«15. Crear el registre d’habitatges de lloguer assequi-
ble de Catalunya i fixar en la Llei de l’impost d’ha-
bitatges desocupats l’obligació per part dels gran te-
nidors d’habitatge que informin, tal i com s’estableixi 
reglamentàriament, sobre els habitatges de la seva 
propietat que estiguin desocupats.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU







 9 | Sessió plenària núm. 29


PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes amb rela-
ció a la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea relativa al cèntim sanitari
Tram. 302-00140/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 59234 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, Jordi Cañas Pérez, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 mesures previs-
tes amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari (tram. 
300-00147/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que


1. Cumpla la sentencia C82/12 del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014, en 
la que determina que el Impuesto sobre Ventas Mi-
noristas de Determinados Hidrocarburos, el conocido 
como «céntimo sanitario», es contrario al Derecho de 
la Unión respecto a la Directiva sobre los impuestos 
especiales y proceda a la devolución inmediata de los 
ingresos fiscales indebidamente ingresados.


2. Que no limite en el tiempo los efectos de la senten-
cia y devuelva íntegramente los importes recaudados 
indebidamente, incluyendo los correspondientes in-
tereses de demora, a las empresas y particulares que 
puedan acreditar el pago de las cantidades satisfechas 
por dicho impuesto, conforme a los criterios determi-
nados en dicha resolución.


3. Que la Agencia Catalana de Consumo habilite un 
servicio de asesoría y tramitación de reclamaciones 
con el objetivo de facilitar a las empresas y particula-
res la devolución por parte de la administración de las 
cantidades indebidamente satisfechas. Con tal objeto 
habilitará un espacio específico en su web que infor-
mará de los derechos que corresponden a los posibles 
beneficiarios de dicha resolución, informando de los 
mecanismos de tramitación de las devoluciones, con-
diciones y plazos. Así mismo y establecerá mecanis-
mos de coordinación con las asociaciones de las em-
presas y particulares afectadas por dicha resolución 
para agilizar las tramitaciones de las solicitudes de 
devolución.


4. Que Tributs de Catalunya defina un procedimien-
to simplificado para agilizar las reclamaciones de 
las devoluciones, consistente en una reclamación de 
ingresos indebidos juntamente con las facturas que 
acrediten el pago del IVMDH. Que así mismo habili-
te un espacio específico en su web que informe de los 
derechos que corresponden a los posibles beneficiari-
os de dicha resolución, informando de los mecanis-
mos de tramitación de las devoluciones, condiciones 
y plazos.


5. Que haga público los importes indebidamente in-
gresados desde el año 2004 y hasta la extinción del 
IVMDH, y que presente en sede parlamentaria la afec-
tación sobre los presupuestos del ejercicio en curso.


6. Que negocie y coordine con el Gobierno de España 
y el resto de CCAA, en el seno del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera, los mecanismos de com-
pensación para las Haciendas de las CCAA de los 
importes recaudados indebidamente por la aplicación 
del IVMDH y sujetos a devolución, ya que este tenía 
como objeto la consolidación de la autonomía de las 
CCAA dotándoles de medios para generar ingresos 
fiscales y garantizar la financiación de las competen-
cias sanitarias.


Palau del Parlament, 17 de març de 2014


Carina Mejías Sánchez Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sector agroalimentari i el pro-
blema dels purins
Tram. 302-00134/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 58964 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat 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 el sector agroalimen-
tari i el problema dels purins (tram. 300-00141/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Establir un calendari de pagament, durant els pro-
pers 2 mesos, de les diferents línies de subvencions 
pendents de pagar als agricultors, ramaders i organit-
zacions agràries dels anys 2013 i anteriors.


2. Exigir al Govern de l’Estat la derogació del Real 
Decret i l’Ordre Ministerial que regula la producció 
elèctrica per donar una solució immediata a les plan-
tes de tractament de purins.


3. Presentar una proposta de col·laboració financera 
amb les diferents plantes de purins del territori que 
garanteixi la seva viabilitat i continuïtat.


4. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla d’actua-
ció pel tractament i gestió dels purins per tal d’evitar 
problemes econòmics i de contaminació.


5. Estudiar la possibilitat de recuperar el Consorci 
Gesfer, entre diferents Departaments, per tal de con-
cretar la accions a emprendre pel tractament de pu-
rins i fertilitzants.


6. Impulsar una taula de treball amb el Govern de 
l’Estat i la Unió Europea per tal d’eliminar les restric-
cions a les exportacions de porcí a Rússia.


7. Presentar al Parlament el resultat de la implementa-
ció de les mesures recollides en la Resolució 671/VIII 
del Parlament sobre el sector agrari, del 14 d’abril de 
2010 i, en el seu cas, l’actualització de les mateixes.


8. Impulsar el Pla de Camins i el Pla de Regadius, 
amb els recursos necessaris, per tal de millorar les 
infraestructures bàsiques del món agrari.


9. Dur a terme totes les diligències requerides per la 
Comissió Europea per tancar el segon litigi obert re-
ferent al Canal Segarra-Garrigues.


10. Negociar les millores necessàries del Pla de Des-
envolupament Rural (PDR) per exigir que el Minis-
teri d’Agricultura del Govern de l’Estat asseguri el 
cofinançament que li pertoca.


11. Elaborar, i en el seu cas lliurar, l’estudi d’impac-
te econòmic sobre la regionalització dels ajuts de la 
nova PAC, i així, poder valorar quina és la proposta 
més beneficiosa pel sector agrari català.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 60815, 60897, 60901, 60906 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60815)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, dipu-
tat 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 el sector agroalimentari 
i el problema dels purins (tram. 302-00134/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 2, que resta redactat de la següent manera:


2. Negociar amb el Govern central la modificació del 
Real Decret i l’Ordre Ministerial que regula la produc-
ció elèctrica per donar una solució immediata a les 
plantes de tractament de purins.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 10, que resta redactat de la següent manera:


10. Negociar les millores necessàries del Pla de Des-
envolupament Rural (PDR) per tal d’aconseguir que el 
Ministeri d’Agricultura garanteixi el cofinançament 
que li pertoca.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60897)


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 el sector 
agroalimentari i el problema dels purins (tram. 302-
00134/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 2


2. Exigir al Govern de l’Estat la derogació del Real 
Decret i l’Ordre Ministerial que regula la producció 
elèctrica per donar una solució immediata a les plan-
tes de tractament de purins i de biogàs.


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 3


3. Presentar una proposta de col·laboració financera 
amb les diferents plantes de tractament de purins del 
territori de les Terres de Lleida i Osona que garanteixi 
la seva viabilitat i continuïtat per tal d’evitar el col-
lapse de purins i nitrats al territori temporalment.


3 bis. Redactar i implementar des del Grup de Treball 
de la Comissió de Nitrats creada pel Govern, un pla 
estratègic de reconversió de les plantes d’assecatge a 
plantes de biogàs.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 4


4. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla d’actua-
ció pel tractament i gestió dels purins per tal d’evitar 
problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic 
a la pàgina web del DAAM. Aquest pla ha d’incloure: 


a) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, 
redistribució de granges per territori i limitació de ca-
bana per granja (màxim de 2000 porcs).


b) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció 
del volum de purí i canvi en les dietes de la cabana 
porcina.


c) Mesures de compensació per emprenedors de gran-
ges de porc ecològic.


d) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles 
que produeixin farratge ecològic.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 7 


7. Presentar al Parlament un informe que detalli el re-
sultat de l’acompliment i implementació de les mesu-
res recollides en la Resolució 671/VIII del Parlament 
sobre el sector agrari, del 14 d’abril de 2010 i, en el 
seu cas, l’actualització de les mateixes.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 9


9. Dur a terme totes les diligències requerides per la 
Comissió Europea per tancar el segon litigi obert re-
ferent al Canal Segarra-Garrigues: 


9.1 Lliurar als grups parlamentaris l’informe sobre la 
viabilitat del CSG encarregat al CADS.


9.2 Executar una auditoria de caràcter públic sobre la 
despesa i el sobrecost del CSG.


9.2 Proporcionar als regants la rebaixa en el preu de 
l’aigua que els ajuntaments de la Segarra han aconse-
guit en la dotació de boca.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 10 bis


10 bis. Recuperar la partida pressupostària de l’any 
2012 per a la incorporació de joves agricultors i rama-
ders al sector.
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7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 11


11. Elaborar, i en el seu cas lliurar, l’estudi d’impac-
te econòmic sobre la regionalització dels ajuts de la 
nova PAC, i així, poder valorar a partir d’un procés 
participatiu entre productors i consumidors, quina és 
la proposta més beneficiosa pel sector agrari català.


Palau del Parlament, 24 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 60901)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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 inter-
pel·lació al Govern sobre el sector agroalimentari i el 
problema dels purins (tram. 302-00134/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 9 bis


«9 bis. Revisar, en el termini de dos mesos, el preu de 
l’aigua del Canal Segarra-Garrigues.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 9 ter


«9 ter. Presentar els estudis tècnics previstos en la de-
claració d’impacte ambiental sobre la viabilitat del 
risc en los zones protegides dins de l’àmbit del Canal 
Segarra-Garrigues.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 10 bis


«10 bis. Complir amb les aportacions que li corres-
ponen en el finançament del Pla de Desenvolupament 
Rural (PDR).»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 12


«12. Paralitzar el procés de cobrament del cànon de 
l’aigua a les explotacions agràries, i retornar els im-
ports que ja hagin estat rebuts per aquest concepte.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60906)


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 el sector agroalimentari i el 
problema dels purins (tram. 302-00134/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Exigir al Govern de l’Estat la moratòria del RD i 
l’OM que regula la producció elèctrica per donar una 
solució immediata a les plantes de tractament de pu-
rins.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Exigir l’Estat que aporti solucions a la situació 
financera derivada de l’aprovació del Reial Decret i 
l’Ordre Ministerial, a les plantes de tractament de pu-
rins per tal de garantir la seva viabilitat i continuïtat.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Continuar treballant per aconseguir l’aixecament 
total de les restriccions a les exportacions de porcí a 
Rússia i establir relacions bilaterals amb el Govern 
rus.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Presentar al Parlament, durant la celebració del 
Debat de Política Agrària, el resultat de la imple-
mentació de les mesures recollides en la Resolució 
671/VIII del Parlament sobre el sector agrari, del 14 
d’abril de 2010 i en el seu cas, l’actualització de les 
mateixes.»


5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Seguir impulsant el Pla de Camins i el Pla de Re-
gadius amb els recursos necessaris per tal de millorar 
les infraestructures bàsiques del món agrari en funció 
de la disponibilitat pressupostària.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Seguir duent a terme totes les diligències requeri-
des per la Comissió Europea per tancar el segon litigi 
obert referent al Canal Segarra-Garrigues.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Elaborar i presentar davant la Comissió de segui-
ment de la PAC l’estudi d’impacte econòmic sobre la 
regionalització dels ajuts de la nova PAC i així poder 
valorar quina és la proposta més beneficiosa pel sec-
tor agrari català.»


Palau del Parlament, 26 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 24 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desmembrament de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 302-00135/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 59025 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


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 la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament 
de l’Institut Català de la Salut (tram. 300-00142/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés 
universal, de provisió pública, finançat mitjançant 
impostos progressius i de qualitat. Un model garant 
del dret a la salut de totes les persones que viuen a Ca-
talunya en igualtat de condicions. I, en conseqüència, 
no realitzar cap procés de privatització ni de mercan-
tilització dels centres i dels serveis sanitaris públics 
del sistema català de salut.


2. Aturar l’encàrrec fet al CatSalut d’iniciar un procés 
de creació d’un únic ens jurídic que gestioni tots els 
dispositius assistencials de les entitats proveïdores del 
sector públic de salut de la Regió Sanitària de Lleida.


3. Obrir un procés de diàleg i de debat amb els grups 
parlamentaris, i amb els usuaris, els professionals, 
els seus representants i les direccions dels centres 
de salut públics de la Regió Sanitària de Lleida, per 
avaluar com millorar la qualitat dels serveis sanitaris 
d’aquesta regió, la seva gestió unificada, l’autonomia 
territorial, la participació dels i les professionals i la 
simplificació dels seus òrgans de gestió.


3 bis. Plantejar aquest procés a partir de la opció que 
l’ens gestor que unifiqui tots els serveis sanitaris pú-
blics de la Regió Sanitària de Lleida sigui la Gerència 
Territorial, preveient la integració a l’Institut Català 
de la Salut dels serveis sanitaris públics d’aquest terri-
tori que encara no en formen part.


4. Què les mesures per desenvolupar la Llei 8/2007 de 
l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu de millo-


rar-ne l’eficiència i l’autonomia territorial garanteixin 
plenament el caràcter públic i la integritat de l’ICS i 
estiguin acordades amb els professionals i els sindi-
cats i siguin presentades i debatudes al Parlament de 
Catalunya.


Palau del Parlament, 14 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 60820, 60836, 60896, 60904 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60820)


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 el 
desmembrament de l’Institut Català de la Salut (tram. 
302-00135/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista


Punt 2


«2. Aturar l’encàrrec fet al CatSalut d’iniciar un pro-
cés de creació d’un únic ens jurídic que gestioni tots 
els dispositius assistencials de les entitats proveïdo-
res del sector públic de salut de la Regió Sanitària 
de Lleida, en espera de les conclusions obtingudes 
a partir d’un procés de diàleg i de debat, durant un 
període de tres mesos, amb els grups parlamenta-
ris i paral·lelament, amb la Universitat de Lleida, 
els usuaris, els professionals, els seus representants 
i les direccions dels centres de salut públics de la 
Regió Sanitària de Lleida.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista


Punt 3


«Constituir aquest mes de març el Consell de Parti-
cipació Territorial de Salut de la Regió Sanitària de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran per avaluar com millorar la 
governança d’aquesta regió sanitària, la qualitat dels 
serveis sanitaris, la seva gestió cooperativa, la simpli-
ficació dels seus òrgans de gestió, l’autonomia terri-
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torial i els mecanismes de participació del món local, 
dels professionals i dels pacients.»


3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP Socialista


Del punt 3 bis


3 bis. Plantejar aquest procés a partir de la opció que 
l’ens gestor que unifiqui tots els serveis sanitaris pú-
blics de la Regió Sanitària de Lleida sigui la Gerència 
Territorial, preveient la integració a l’Institut Català de 
la Salut dels serveis sanitaris públics d’aquest territori 
que encara no en formen part.


Palau del Parlament, 21 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 60836)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, 
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 so-
bre el desmembrament de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 302-00135/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt


1. Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés 
universal, de provisió pública, finançat mitjançant 
impostos progressius i de qualitat. Un model garant 
del dret a la salut de totes les persones que viuen a 
Catalunya en igualtat de condicions. I, en conseqüèn-
cia, no realitzar cap procés de privatització ni de mer-
cantilització dels centres i dels serveis sanitaris públics 
del sistema català de salut revertir el procés de priva-
tització i de mercantilització dels centres i dels serveis 
sanitaris públics del sistema català de salut.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt


3 bis. Plantejar aquest procés a partir de la opció que 
l’ens gestor que unifiqui tots els serveis sanitaris pú-
blics de la Regió Sanitària de Lleida sigui la Gerència 
Territorial, preveient la integració integrant a l’Institut 


Català de la Salut dels serveis sanitaris públics d’a-
quest territori que encara no en formen part.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 60896)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i 
Bosch, diputada 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 el desmembrament 
de l’Institut Català de la Salut (tram. 302-00135/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específi-
ca o grup de treball de caràcter temporal per estudiar 
com millorar la qualitat dels serveis sanitaris, la seva 
gestió unificada, l’autonomia territorial, la participa-
ció dels i les professionals i la simplificació dels òr-
gans de gestió del territori de Lleida i Pirineu-Aran.


1 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3 bis


3 bis. Presentar al Parlament, en un termini màxim  
de 3 mesos, un informe sobre els motius que fan que el 
govern consideri la creació d’un nou ens enlloc d’inte-
grar a l’ICS els serveis sanitaris públics d’aquest terri-
tori que encara no en formen part.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 60904)


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 el desmembrament de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 302-00135/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés 
universal, de provisió de responsabilitat pública, fi-
nançat mitjançant impostos progressius i de qualitat. 
Un model garant del dret a la salut de totes les perso-
nes que viuen a Catalunya en igualtat de condicions. 
I, en conseqüència, no realitzar cap procés de privatit-
zació ni de mercantilització dels centres i dels serveis 
sanitaris públics del sistema català de salut.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Desplegar un procés de diàleg i debat per avaluar 
com millorar la qualitat dels serveis sanitaris d’aques-
ta regió en el marc dels instruments de participació 
previstos en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalu-
nya.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Que les mesures per desenvolupar la Llei 8/2007 
de l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu de mi-
llorar-ne l’eficiència i l’autonomia territorial, garan-
teixin plenament el caràcter públic i la integritat de 
l’ICS així com la participació dels professionals i dels 
sindicats i s’informi, quan sigui requerit, al Parlament 
de Catalunya.»


Palau del Parlament, 26 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU







 17 | Sessió plenària núm. 29


PUNT 25 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut i el futur 
del sistema sanitari públic
Tram. 302-00136/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 59026 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlament


Alba Vergés i Bosch, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu 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 de salut i el futur del sistema 
sanitari públic (tram. 300-00144/10).


Exposició de motius


Arran de l’aprovació de l’Acord de Govern del pas-
sat 25 de febrer de 2014 en el qual el Govern aprova 
encarregar al CatSalut la creació d’un ens públic de 
gestió els centres sanitaris de dependència pública de 
Lleida, en un termini inferior a 6 mesos, amb la fina-
litat de simplificar la gestió, millorar les economies 
d’escala i agumentar la coordinació entre els nivells 
assistencials, considerem que el Parlament de Cata-
lunya ha de tenir un paper actiu en qualsevol canvi 
substancial que es pugui dur a terme en el sistema sa-
nitari públic del nostre país.


Aquest és el motiu principal per a presentar aquesta 
moció. Sorgeixen molts dubtes davant d’una notícia 
d’aquestes característiques i creiem que tot el país i 
en especial els ciutadans i ciutadanes de Lleida i el 
Pirineu-Aran mereixen ser coneixedors de primera 
mà de la voluntat del govern i del futur dels serveis 
sanitaris que es presten al territori.


Alguns d’aquests dubtes van relacionats amb l’estruc-
tura del nou ens, com serien els seus estatuts, el seu 
control econòmic i financer, el seu govern, de quina 
forma es prendrien les decisions.


Altres dubtes van relacionats amb les entitats que for-
marien part d’aquest nou ens, que són principalment 
l’ICS i GSS.


Altres dubtes, no menys importants, estan relacionats 
amb les persones professionals i treballadores i les se-
ves condicions laborals i retributives dins el nou ens.


Altres dubtes fan referència a la participació en el 
procés i després del desenvolupament d’aquest acord.


Moltes d’aquests qüestions han estat tractades a la 
taula de treball per elaborar un document de bases 
per al Pacte Nacional de Salut. Ha estat impossible 
fins al moment, poder arribar a concretar en aquests 
aspectes fins al nivell a que marca l’Acord de Govern 
i per aquest motiu considerem que és necessari que hi 
hagi un consens per tal de fer canvis importants en el 
sistema públic de salut.


De la mateixa manera que treballarem per continu-
ar aprofundint en els aspectes més importants del 
sistema públic de salut, com són el finançament, la 
cobertura, el model de serveis, la governança, trans-
parència i retiment de comptes, entre d’altres, també 
treballarem per arribar a acords per decidir allò que 
sigui millor per la salut de les nostres ciutadanes i 
ciutadans i el territori.


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
d’acord al Capítol XXV Taxa per la renovació i repo-
sició de la targeta sanitària individual, en el seu article 
21.25-5 apartat b, de la Llei de Taxes i Preus Públics 
de la Generalitat de Catalunya, es retiri la instrucció 
per part del CatSalut de cobrar la taxa de 7 € en aque-
lles renovacions per canvi de nivell assistencial o per 
renovació anual exigida per part de l’Administració.


2. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol 
decisió que afecta de forma àmplia i profunda el siste-
ma públic de salut català necessita d’un consens par-
lamentari per al seu desplegament.


En referència a l’Acord de Govern del passat 25 de 
febrer de 2014, per a la creació d’un nou ens públic 
per a gestionar la sanitat a Lleida, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 


3. Desplegar de forma immediata el Consell de Par-
ticipació Territorial de Salut a la Regió Sanitària de 
Lleida i del Pirineu-Aran com a òrgans col·legiats de 
participació adscrits al Departament de Salut, que se-
gons l’article 10 bis de la Llei d’Ordenació Sanitària, 
entre d’altres ha d’assessorar el Departament de Salut 
i als ens que en depenen en tots els assumptes relacio-
nats amb l’atenció sanitària, sociosanitària i la protec-
ció de la salut, formulant, si s’escau, propostes per al 
mateix Departament.


4. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específica 
o grup de treball de caràcter temporal per estudiar la 
possibilitat de la creació del nou ens públic per a la 
gestió de la sanitat a aquestes regions.


5. Garantir la participació i treball amb tots els agents 
implicats per tal que puguin intervenir amb el seu 
coneixement al propi projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb els sindicats, els col·legis professionals i 
les usuàries i usuaris dels serveis s’hauran de desen-
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volupar en reunions de treball que concretin el propi 
projecte arribant al màxim consens possible.


6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termi-
ni màxim de 3 mesos, tota la informació relacionada 
amb l’Acord de Govern del passat 25 de febrer de 2014 
per a la creació d’un nou ens per a gestionar la sanitat 
a Lleida, per tal que pugui ser valorada pels diferents 
grups parlamentaris. I en concret els punts següents: 


a. La planificació dels treballs entre el propi Depar-
tament de Salut, el CatSalut, l’ICS, GSS, IRB-Lleida, 
així com els informes resultants d’aquests.


b. El calendari previst per a desenvolupar les refor-
mes que es volen donar a les comarques lleidatanes.


c. Els acords als que, a aquest termini, s’hagi pogut 
arribar amb totes les parts implicades, i molt especi-
alment referides als aspectes laborals.


d. Els estudis realitzats que mostrin que l’opció tria-
da pel govern és la millor o que expliquin les diferents 
opcions i alternatives possibles, en el cas que encara 
no s’hagi concretat una sola opció dins aquest termini.


e. Els estudis sobre l’assignació de recursos per cobrir 
els serveis sanitaris a Lleida: paper en l’organització i 
pressupost de la primària, hospitalària, salut mental, 
sociosanitària i salut pública. Fent públics els pressu-
postos de l’ICS a Lleida i GSS.


f. Els estudis sobre el possible augment de la cartera 
de serveis que es podria assumir des del territori de 
Lleida.


7. Garantir, que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent directa-
ment de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya tal com preveu la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.


8. Refermar el compromís amb el Parlament de Cata-
lunya, passat el termini inicial de 3 mesos, de conti-
nuar informant de forma diligent els grups parlamen-
taris i els agents implicats de la continuïtat, si s’escau, 
de l’encàrrec de creació d’un nou ens.


Amb la intenció de millorar el nostre sistema públic 
de salut, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


9. Dotar de la màxima transparència l’assignació de 
recursos públics que es fa mitjançant contractes i 
convenis per part del CatSalut fent públiques les da-
des dels contractes d’activitat, els preus, les clàusules 
anuals i els annexos que hi pugui haver amb els dife-
rents proveïdors del SISCAT, siguin de la titularitat 
que siguin.


10. Presentar al Parlament de Catalunya la variació 
d’activitat i preu en totes i cadascuna de les entitats 
amb les que el CatSalut té contractes o convenis de 
prestació de serveis.


11. Presentar al Parlament de Catalunya un llistat de 
totes les entitats que tenen contracte vigent amb el 
CatSalut especificant quin tipus de fiscalització es fa 
respecte els recursos públics que els són assignats.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Alba Vergés i Bosch Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 60819, 60837, 60898, 60902, 


60905 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60819)


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 Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les po-
lítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00136/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


Al final del punt 1


«El Parlament de Catalunya instà el Govern a que 
d’acord al Capítol XXV Taxa per la renovació i repo-
sició de la targeta sanitària individual, en el seu article 
21.25-5 apartat b, de la Llei de Taxes i Preus Públics 
de la Generalitat de Catalunya, es retiri la instrucció 
per part del CatSalut de cobrar la taxa de 7 € en aque-
lles renovacions per canvi de nivell assistencial o per 
renovació anual exigida per part de l’Administració, o 
en els casos de robatori»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


Al punt 3


«Desplegar de forma immediata durant aquest mes de 
març el Consell de Participació Territorial de Salut a 
la Regió Sanitària de Lleida i del Pirineu-Aran com 
a òrgans col·legiats de participació adscrits al Depar-
tament de Salut, que segons l’article 10 bis de la Llei 
d’Ordenació Sanitària, entre d’altres ha d’assessorar 
el Departament de Salut i als ens que en depenen en 
tots els assumptes relacionats amb l’atenció sanitària, 
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sociosanitària i la protecció de la salut, formulant, si 
s’escau, propostes per al mateix Departament Aquests 
desplegament s’ha de completar al llarg de 2014 a to-
tes les regions i sectors sanitaris de Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


Al punt 5


«5. Garantir la participació i treball amb tots ets 
agents implicats per tat que puguin intervenir amb el 
seu coneixement al propi projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb el món local, Universitat de Lleida, sindi-
cats, els col·legis professionals i tes usuàries i usuaris 
dels serveis s’hauran de desenvolupar en reunions de 
treball que concretin el propi projecte arribant al mà-
xim consens possible, en un període de tres mesos.»


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista


Del punt 6


«6. Aturar l’execució de l’acord de Govern del passat 
25 de febrer de 2014, per a la creació d’un nou ens 
públic per a gestionar la sanitat a Lleida, en tant que 
es realitza el procés de participació i, paral·lelament, 
presentar al Parlament de Catalunya, en un termini 
màxim de 3 mesos, tota la informació relacionada amb 
dit Acord, per tal que pugui ser valorada pels diferents 
grups parlamentaris. I en concret els punts següents:»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista


Al punt 6.e


«e. Els estudis sobre l’assignació de recursos per co-
brir els serveis sanitaris a Lleida: paper en l’organit-
zació i pressupost finalista de la primària, hospitalà-
ria, salut mental, sociosanitària i salut pública. Fent 
públics els pressupostos de l’ICS a Lleida i GSS.»


6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP Socialista


Del punt 7


«7. Garantir que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent directa-
ment de la intervenció General de la Generalitat de 


Catalunya tat com preveu ta Llei de finances públiques 
de Catalunya»


7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP Socialista


Del punt 8


«8. Refermar el compromís amb el Parlament de Cata-
lunya, passat el termini inicial de 3 mesos, de continu-
ar informant de forma diligent els grups parlamentaris 
i els agents implicats de la continuïtat, si s’escau, de 
l’encàrrec de creació d’un nou ens.»


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 6 bis


«6 bis. Assignar aquest 2014, prioritzant la regió sani-
tària de Lleida-Alt Pirineu i Aran, a cada àrea bàsica 
de salut un pressupost finalista suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de presta-
cions de l’atenció primària i comunitària. Addicionar 
al pressupost de cada àrea bàsica les partides pres-
supostàries complementàries per liderar els circuits 
diagnòstics (proves complementàries i visites a espe-
cialistes) i d’inici de tractament, que han de permetre 
garantir l’accessibilitat a tot el sistema sanitari amb 
temps garantits. Addicionar també els recursos eco-
nòmics i concretar els circuits de derivació que per-
metin l’ingrés directe de pacients crònics subaguts als 
centres sociosanitaris. Generalitzar a tot el territori de 
Catalunya al llarg del 2014 el model d’atenció a tota 
l’atenció primària de psicòlegs i psiquiatres, trauma-
tologia, reumatologia i oftalmologia.»


Palau del Parlament, 21 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 60837)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, 
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 salut i el futur del sistema sani-
tari públic (tram. 302-00136/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt


2. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol 
decisió que afecta de forma àmplia i profunda el siste-
ma públic de salut català necessita d’un consens par-
lamentari per al seu desplegament.


En referència a l’Acord de Govern del passat 25 de 
febrer de 2014, per a la creació d’un nou ens públic 
per a gestionar la sanitat a Lleida, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 


2 bis. Aturar cautelarment el desplegament de l’Acord 
de Govern del passat 25 de febrer de 2014, per la cre-
ació d’un nou ens públic per a gestionar la sanitat a 
Lleida.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt


4. Crear dins el Consell de Participació Territorial de 
Salut de les regions afectades una comissió específi-
ca o grup de treball de caràcter temporal per estudiar 
la possibilitat de la creació del nou ens públic per a la 
gestió de la sanitat a aquestes regions per estudiar la 
solució més òptima pel sistema sanitari públic a les 
comarques lleidatanes que comptarà amb els partici-
pants enumerats al punt 5.


3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt


6. Presentar al Parlament de Catalunya, al Consell 
Territorial de Salut de les regions afectades, així com 
els participants en les reunions de treball enumerats al 
punt 5, en un termini màxim de 3 mesos, tota la infor-
mació relacionada amb l’Acord de Govern del passat 
25 de febrer de 2014 per a la creació d’un nou ens 
per a gestionar la sanitat a Lleida, per tal que pugui 
ser valorada pels diferents grups parlamentaris i pels 
participants del grup de treball. I en concret els punts 
següents: 


4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt


6 bis. Realitzar en un termini màxim de tres mesos, i 
traslladar al Parlament i als participants del grup de 
treball els estudis i informes necessaris sobre la pos-
sibilitat d’integració a l’Institut Català de la Salut de 
totes les entitats que formarien part d’aquest nou ens 
públic descrit en l’Acord de Govern i que encara no en 
formin part.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
Grup Mixt


7. Garantir, que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent estarà sub-
jecte íntegrament al dret públic, i de manera específica 
subjecte amb la consideració d’administració pública 
a la LCSP, a l’EBEP i al règim d’incompatibilitat del 
personal i dels càrrecs directius. Aquest nou ens públic 
també incorporarà un nou òrgan econòmic i financer 
intern dependent directament de la Intervenció Gene-
ral de la Generalitat de Catalunya tal com preveu la 
Llei de finances públiques de Catalunya.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60898)


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 les po-
lítiques de salut i el futur del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00136/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 1 bis a l’apartat 1


«1 bis. Que també es retiri la instrucció per part del 
CatSalut de cobrar la taxa de 7 € a la sol·licitud de do-
cument d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública del CatSalut dels ciutadans estrangers empa-
dronats a Catalunya que no tenen la condició d’asse-
gurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 6


«6. Aturar l’Acord de Govern del passat 25 de febrer 
de 2014 per a la creació d’un nou ens per a gestionar 
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la sanitat a Lleida i presentar al Parlament de Catalu-
nya, en un termini màxim de 3 mesos, tota la infor-
mació relacionada amb l’Acord de Govern del passat 
25 de febrer de 2014 per a la creació d’un nou ens per a 
gestionar la sanitat a Lleida per tal que pugui ser valo-
rada pels diferents grups parlamentaris. I en concret els 
punts següents: »


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 6.c 


«c. Les conseqüències que poden tenir les reformes 
plantejades, els acords als que, a aquest termini, s’hagi 
pogut arribar amb totes les parts implicades, i molt es-
pecialment les referides als aspectes laborals.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 6.d 


«d. Els estudis realitzats que mostrin que l’opció tria-
da pel govern és ta millor o que expliquin les diferents 
opcions i alternatives possibles, en el cas que encara 
no s’hagi concretat una sola opció dins aquest termi-
ni.»


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 7


«7. Garantir, que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà un òrgan propi de 
control econòmic i financer intern depenent directa-
ment de la intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya tat com preveu la Llei de finances públiques 
de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 8


«8. Refermar el compromís amb el Parlament de Ca-
talunya, passat el termini inicial de 3 mesos, de conti-
nuar informant de forma diligent els grups parlamen-
taris i els agents implicats de la continuïtat, si s’escau, 


de l’encàrrec de creació d’un nou ens del debat i de 
l’aplicació de la decisió que s’acabi prenent».


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 12


«12. El Parlament de Catalunya constata el fracàs del 
procés per a fer un Pacte Nacional de Salut i insta el 
Govern de la Generalitat a aturar el procés engegat i 
a replantejar la política del Govern amb mesures con-
cretes i amb les adequacions pressupostàries, norma-
tives i organitzatives adients per fer front als proble-
mes reals de la sanitat catalana amb el màxim d’acord 
amb tots els agents implicats.»


Palau del Parlament, 26 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 60902)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 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 salut i el futur del sis-
tema sanitari públic (tram. 302-00136/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a derogar l’article 89 de la Llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, per el que es crea la Taxa per 
la renovació i reposició de la targeta sanitària indivi-
dual.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió  (reg. 60905)


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 salut i el fu-
tur del sistema sanitari públic (tram. 302-00136/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que 
d’acord al Capítol XXV Taxa per la renovació i re-
posició de la targeta sanitària individual, en el seu 
article 21.25-5 apartat b, de la Llei de Taxes i Preus 
Públics de la Generalitat de Catalunya, garanteixi que 
no es cobrarà la taxa de 7 € en aquelles renovacions 
per canvi de nivell assistencial o per renovació anual 
exigida per part de l’Administració.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Crear dins el Consell de Participació Territorial 
de Salut de les regions afectades una comissió especí-
fica o grup de treball de caràcter temporal per estudi-
ar la possibilitat de la creació del nou ens públic per a 
la gestió de la sanitat a aquestes regions.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. En el marc del Consell de Participació Territorial 
de Salut, garantir la participació i treball amb tots els 
agents implicats per tal que puguin intervenir amb el 
seu coneixement al propi projecte de futur del sistema 
sanitari públic a les comarques lleidatanes. Aquests 
treballs amb els sindicats, els col·legis professionals i 
les usuàries i usuaris dels serveis s’hauran de desen-
volupar en reunions de treball que concretin el propi 
projecte arribant al màxim consens possible.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Garantir que si es tira endavant amb la creació del 
nou ens públic, aquest incorporarà els mecanismes de 
control econòmic i financer depenents directament de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
tal com preveu la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.»


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Dotar de la màxima transparència l’assignació 
de recursos públics que es fa mitjançant contractes i 
convenis per part del CatSalut fent públiques les prin-
cipals dades dels contractes d’activitat, els preus, les 
clàusules anuals i els annexos que hi pugui haver amb 
els diferents proveïdors del Siscat, siguin de la titula-
ritat que siguin.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Dotar de la màxima transparència l’assignació 
de recursos públics presentant al Parlament de Cata-
lunya els informes de la central de resultats i de l’agèn-
cia de qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Presentar al Parlament de Catalunya un llistat de 
totes les entitats del Siscat que tenen contracte vigent 
amb el CatSalut especificant quin tipus de fiscalitza-
ció es fa respecte els recursos públics que els són as-
signats.»


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 26 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’esborrany del decret de planti-
lles i de provisió de places de docents
Tram. 302-00137/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 59059 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlamento


Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José 
García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 139 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente moción subsiguiente a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret 
de plantilles i de provisió de places de docents (tram. 
300-00146/10).


Moción


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retirar el Decreto de Plantillas y Provisión 
de Plazas Docentes, que ha recibido el rechazo unita-
rio y contundente del sector de los docentes catalanes 
y presenta razonables dudas competenciales.


Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2014


Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 60821 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60821)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Dolors Camats i 
Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra 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 in-
terpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret de 
plantilles i de provisió de places de docents (tram. 
302-00137/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Retirar l’actual avantprojecte de Decret de plantilles 
i provisió de llocs de treball elaborat pel Departament 
d’Ensenyament i completar el desplegament norma-
tiu de la LEC pel que fa a l’autonomia de gestió dels 
centres docents públics amb consens amb els agents 
implicats i d’acord a les garanties d’objectivitat, capa-
citació i mèrits del professorat.


2. Demanar al Ministerio de Educación la retirada de 
la LOMCE per ser una Llei que atempta contra l’ob-
jectivitat en la provisió de plantilles del sistema educa-
tiu públic al conjunt de l’estat.


3. Garantir que l’esmentat decret de plantilles contem-
pli accions de discriminació positiva vers el col·lectiu 
de treballadors amb disminució reconeguda, especial-
ment en el cas dels docents interins.


4. Garantir que amb l’aplicació de l’esmentat decret 
de plantilles es compleix la ràtio del 2% dels llocs de 
treball dels centres docents públics estiguin coberts 
per persones amb discapacitat que tinguin reconeguda 
la condició legal de discapacitat


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, portaveu 
adjunt, del GP d’ICV-EUiA







 24 | Sessió plenària núm. 29


PUNT 27 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i els mitjans ne-
cessaris per al compliment de les funcions 
dels mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 302-00138/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 59164 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.03.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i 
Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i els mitjans necessaris per 
al compliment de les funcions dels mossos d’esquadra 
i els bombers (tram. 300-00145/10).


Moció


I. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a les expressions utilitzades en una de les carrosses 
del Carnestoltes de Mataró, el passat 28 de febrer de 
2014, on es podia llegir «PPolicia, Gossos d’Esqua-
dra» o www.gossos.pum, per l’insult i el menysteni-
ment que suposa als agents i al propi Cos dels Mossos 
d’Esquadra en l’exercici de les funcions que la soci-
etat els hem encomanat com garants dels drets i la 
seguretat dels ciutadans.


II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


1. Vetllar pel bon nom del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra, la professionalitat dels seus agents en l’exercici de 
les seves funcions, la dignitat de la professió policial 
i el reconeixement de l’autoritat policial, actuant de 
forma immediata quan es produeixi una agressió, in-
sult o menysteniment al Cos dels Mossos d’Esquadra 
o als seus agents en l’exercici de les seves funcions. 
Encomanar aquesta funció, especialment, al Conse-
ller d’Interior, Director General de la Policia, Comis-
sari en Cap i Portaveu del Cos de Mossos d’Esquadra.


2. Reparar de forma immediata els vehicles del parc 
mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra i Bombers, 
evitant que aquests puguin estar fora de servei per 
manca de recursos per a la seva reparació, tot, garan-
tint una adequada i periòdica neteja i higienització 
dels vehicles.


Alhora, aprovar un pla de renovació dels vehicles del 
Cos de Mossos d’Esquadra i de Bombers, pel període 


2014-2016, que permeti, per una banda, substituir els 
vehicles que no estan en condicions per a la presta-
ció d’aquests serveis d’emergència i, per l’altre, incre-
mentar el nombre net de vehicles d’aquests cossos per 
recuperar la disminució de vehicles d’aquests darrers 
anys.


Tanmateix, assegurar que tots els vehicles del parc 
mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra i Bombers dis-
posin de la seva corresponent pòlissa d’assegurança, 
al corrent de pagament, i la seva Inspecció Tècnica de 
Vehicles al corrent, evitant que aquests puguin estar 
fora de servei per manca d’assegurança o ITV. I fer 
efectiu, sense retards, el pagament als agents de les 
despeses de la renovació del carnet de conduir vehi-
cles prioritaris o d’emergència. Finalment, garantir 
que en aquells serveis que ho necessitin es disposaran 
dels vehicles 4x4 o tot terreny necessaris.


3. Fer una diagnosi de l’estat de les comissaries, les 
àrees de detinguts i altres dependències del Cos dels 
Mossos d’Esquadra i de les casernes de Bombers on 
s’indiquin les deficiències estructurals, de manca de 
manteniment de les instal·lacions, del mal estat del 
mobiliari i aquelles altres que puguin afectar a la 
salubritat dels treballadors i usuaris, establint una 
valoració econòmica de cada actuació. Tanmateix, 
establir un calendari d’actuació i de reparació de les 
mancances detectades, el seu pressupost i finança-
ment per fer-hi front al llarg de l’any 2014 i 2015.


4. Garantir que tots els membres del Cos de Bombers i 
de Mossos d’Esquadra disposaran del vestuari neces-
sari per a la prestació dels serveis que efectivament 
presten, tenint en compte, entre d’altres, si el servei 
es presta amb altes o baixes temperatures i la natu-
ralesa del servei, i, de forma especial, totes aquelles 
peces que tenen una incidència directa en la seguretat 
d’aquests membres, garantint la reposició d’aquestes 
peces quan han esgotat la seva vida útil per desgast o 
per especificació del fabricant.


5. Mantenir un diàleg franc i constructiu amb el 
col·lectiu de Bombers que tingui per finalitat cercar 
acords per l’establiment d’un nou model per a la pre-
venció i extinció d’incendis i de salvaments, i de foc 
forestal.


6. Presentar un projecte de llei de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salva-
ments, a tot tardar, durant els primers nou mesos del 
2014, que permeti implementar un nou model. Tan-
mateix, promoure un estudi econòmic dels incendis i 
salvaments per tal d’establir uns indicadors reals del 
grau d’efectivitat i productivitat.


7. Integrar, en una única Direcció General, la Direc-
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vament i la Direcció General de Protecció Civil.


8. Presentar davant la Comissió d’Interior un informe 
sobre el grau de compliment de les recomanacions de 
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la Resolució 662/VIII del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova el dictamen de la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, i determinar les actuacions que té previstes per 
als anys 2014 i 2015, desglossades per exercicis, per a 
complir completament les dites recomanacions.


9. Revisar les necessitats formatives dels bombers 
professionals i dels bombers voluntaris i presentar, en 
el termini de quatre mesos, una oferta formativa que 
eradiqui els dèficits de l’oferta actual.


10. En relació al Cos de Bombers garantir que dispo-
sen de les eines necessàries, i de la seva acurada repo-
sició, per tal que es pugui prestar un servei de qualitat 
i es puguin realitzar les pràctiques necessàries.


11. Presentar, en els propers sis mesos, un reglament 
del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat que 
substitueixi els decrets 246/1996, del 5 de juliol (ver-
sió refosa), i 68/2000, del 8 de febrer, des del diàleg i 
el consens, i amb la participació activa del Consell de 
Bombers Voluntaris de la Generalitat. Cercar acords 
per tal d’implementar un pla de carrera professional pel 
Cos de Bombers que racionalitzi l’estructura de coman-
dament.


12. Impulsar les modificacions legislatives i regla-
mentàries que siguin necessàries per tal de constituir 
una mesa sectorial en l’àmbit del Cos dels Mossos 
d’Esquadra.


13. Reconèixer l’especialitat de la funció de Seguretat 
Ciutadana i garantir a les unitats de Seguretat Ciuta-
dana els equips de protecció individual, com armilles 
antibales lleugeres i guants antitall de forma urgent; 
uns torns de servei en la direcció de la Resolució 
45/X del Parlament; formació continua i reciclatge 
permanent especialment en defensa personal i tècni-
ques d’actuació policial; promoure el manteniment de 
la capacitat física necessària dels agents amb actuaci-
ons concretes; formació suficient en tir policial.


14. Donar compliment a les resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya que afecten al Cos dels Mos-
sos d’Esquadra i al Cos de Bombers, especialment, la 
Resolució 45/X del Parlament de Catalunya pel que fa 
a establir progressivament, al llarg del 2013, un sis-
tema de distribució de torns de servei dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els 
canvis sobtats i les contínues modificacions que es 
produeixen en els torns i serveis.


15. Fer efectiu el compliment de la Resolució 467/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’allotjament dels 
Mossos d’Esquadra destinats a Aran que afecta a tots 
els agents referits en la Resolució, independentment 
del seu rang (agent, caporal, sergent, intendent, etc.).


16. Fer una diagnosi sobre la cobertura actual de la 
Xarxa Rescat i de l’estat de les emissores. Fruit de 
la diagnosi, establir un pla d’actuació, executable en 


el 2014 i 2015, per tal d’arranjar les deficiències de-
tectades. De forma específica, garantir la cobertura 
de la xarxa Rescat en les línies del Metro de TMB 
(Transports Metropolitans de Barcelona) i a totes les 
comissaries i dependències dels Mossos d’Esquadra, i 
el seu entorn, durant l’any 2014.


17. Garantir, en tot moment, la neutralitat política i 
imparcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i, en 
conseqüència, garantir que només onejaran les ban-
deres oficials, d’acord amb la legislació vigent, en les 
dependències del Cos de Mossos d’Esquadra i del 
Cos de Bombers i, en cap cas, banderes estelades, 
amb independència del grau d’utilització d’aquestes 
dependències.


18. Com a expressió de la neutralitat política i impar-
cialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra, no permetre 
la utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la 
seva imatge als agents per defensar la independència 
de Catalunya o qualsevol altre ideari polític, en apli-
cació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.


19. Garantir urgentment el personal sanitari necessari 
per subministrar els medicaments als detinguts quan es 
troben en dependències policials del Cos dels Mossos 
d’Esquadra, establint els protocols i acords que siguin 
necessaris entre els departaments d’Interior i Salut.


20. Tenir cura en que les dependències del cos de 
Mossos d’Esquadra que consten en el localitzador de 
comissaries de la web de la Generalitat de Catalunya 
estiguin en funcionament i, en cas contrari, procedir a 
donar-les de baixa de l’esmentat directori.


21. Obtenir el finançament necessari per licitar, amb 
celeritat, la construcció de les comissaries dels dis-
trictes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí de la ciu-
tat de Barcelona, fent efectiva la licitació en l’exercici 
2014.


22. Posar, de forma urgent, en funcionament les noves 
instal·lacions ja construïdes en l’interior de l’Estació 
de Sants pel Cos dels Mossos d’Esquadra en la ciutat 
de Barcelona.


23. Assegurar que tots els agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra podran realitzar les pràctiques de tir anu-
als obligatòries i necessàries per garantir la màxima 
seguretat i precisió possible en la utilització de l’arma 
de foc, subministrant la munició suficient per aquesta 
finalitat.


Tanmateix, pel que fa el Cos de Bombers, es garan-
tiran els espais adients i el material necessari per tal 
de poder realitzar les pràctiques i la formació inicial 
i continua necessàries per garantir una alta qualitat 
del servei.


24. Realitzar, en el mateix any de la seva sol·licitud, la 
revisió mèdica que tenen dret els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra i de Bombers.
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25. Comprometre’s a destinar els diners pressupostats 
i no efectivament satisfets, en els supòsits d’incapa-
citats temporals derivada de contingències comunes 
i sancions disciplinàries consistent en suspensió de 
funcions dels agents del Cos, es reinverteixin de for-
ma efectiva en el mitjans materials del Cos del Mos-
sos d’Esquadra i, trimestralment, remeti a la Comis-
sió d’Interior del Parlament un informe on consti els 
diners no pagats en els supòsits esmentats i els destí 
que se’ls ha donat.


26. Garantir que les àrees bàsiques policials disposin 
dels necessaris nombre de portàtils i arrangi les se-
ves deficiències de cobertura i, de forma urgent, les 
més mancades com, per exemple, la de L’Hospitalet 
de Llobregat.


27. Assegurar el bon estat de neteja i dels equips de 
les sales office-menjador de les comissaries per tal 
que els agents puguin efectuar els seus àpats digna-
ment.


28. Suspendre de forma immediata els lectors de 
matrícules instal·lats en diversos radars de diverses 
vies que tenen per finalitat vetllar perquè els vehicles 
hagin passat l’obligatòria inspecció tècnica de vehi-
cles (ITV) fins que el Govern garanteixi que no es 
produeixen els greus errors que s’han produït en la 
notificació de presumptes infraccions a propietaris de 
vehicles que tenen en vigor la ITV del seu vehicle. 
Establir, alhora, un canal preferent perquè aquells 
ciutadans als que se’ls ha notificat una presumpta in-
fracció de no tenir en vigor la ITV del seu vehicle de 
forma errònia puguin fer les al·legacions de la forma 
més fàcil possible per tal que es deixi sense efecte el 
procediment sancionador.


Palau del Parlament, 14 de març de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 60804, 60816 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60804)


A la Mesa del Parlament


Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les condicions i els mitjans necessaris 
per al compliment de les funcions dels mossos d’es-
quadra i els bombers (tram. 302-00138/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat I


«I. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
les expressions utilitzades en una de les carrosses del 
Carnestoltes de Mataró, el passat 28 de febrer de 2014, 
on es podia llegir «PPolicia, Gossos d’Esquadra» o 
www.gossos.pum, per l’insult i el menysteniment que 
suposa als agents i al propi Cos dels Mossos d’Esqua-
dra en l’exercici de les funcions que la societat els hem 
encomanat com garants dels drets i la seguretat dels 
ciutadans.»


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat II.1


«II.1. Vetllar pel bon nom del Cos de Mossos d’esqua-
dra i, en conseqüència, continuar exigint, tal com ja 
ha fet el Conseller d’Interior, una rectificació pública 
del Ministre de l’Interior del Govern de l’Estat, Jorge 
Fernàndez Diaz, que va insinuar que el Cos de Mos-
sos d’Esquadra podia estar al darrera de la publicació 
pel diari La Razón d’imatges obtingudes dels DNI de 
jutges i magistrats que varen signar el passat mes de 
febrer un manifest en el que es defensava la legalitat 
de la consulta prevista pel 9 de novembre.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat II.29


«II.29. Mantenir o reobrir la Sala de Comandament 
del Cos de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial 
Pirineu Occidental a la Seu d’Urgell, tal com ha sol-
licitat per unanimitat el Ple de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell.»


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat II.30


«II.30. Aplicar un Pla de xoc contra el robatori de mò-
bils i altres dispositius electrònics que han passat de 
57.043 l’any 2013 a 71.220 l’any 2014, experimentant 
un increment del 24 per cent. Aquest Pla de xoc hauria 
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d’incloure, com a mínim, mesures per a desarticular 
les xarxes de peristes que comercialitzen els aparells 
robats i una campanya d’informació i conscienciació 
destinada als col·lectius més afectats, amb especial 
atenció a joves i adolescents.»


Palau del Parlament, 21 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 60816)


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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
condicions i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els bombers 
(tram. 302-00138/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2


2. [...] Tanmateix, assegurar que tots els vehicles del 
parc mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra i Bom-
bers disposin de la seva corresponent pòlissa d’as-
segurança al corrent de pagament, la qual ha de co-
brir tant el conductor com els ocupants dels vehicles 
(agents i/o detinguts), i la seva Inspecció Tècnica de 
Vehicles al corrent, evitant que aquests puguin estar 
fora de servei per manca d’assegurança o ITV. I fer 
efectiu, sense retards, el pagament als agents de les 
despeses de la renovació del carnet de conduir vehi-
cles prioritaris o d’emergència. Finalment, garantir 
que en aquells serveis que ho necessitin es disposaran 
dels vehicles 4x4 o tot terreny necessaris.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un punt 2 bis


2 bis. Fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat per tal que s’equipari el més aviat possible 
l’edat de jubilació als seixanta anys entre els membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de 
Catalunya amb la resta de cossos policials dependents 
del Govern central, del País Basc i Navarra, garantint 
la igualtat entre els diversos cossos policials en l’apli-


cació de les condicions de finançament de les jubilaci-
ons anticipades.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 14, que resta redactat de la següent manera:


14. Donar compliment a les resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya que afecten el Cos de Mossos 
d’Esquadra i al Cos de Bombers, especialment la Re-
solució 45/X del Parlament de Catalunya, mantenint 
les negociacions amb els agents socials pel que fa a 
establir progressivament, el més aviat possible, un sis-
tema de distribució de torns de servei dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els 
canvis sobtats i les contínues modificacions que es 
produeixen en els torns i serveis.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


Donar compliment de forma immediata a la Resolu-
ció 466/X del Parlament de Catalunya, sobre les peces 
d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, la qual insta el Govern a garantir que els anys 
2013 i 2014 els agents que desenvolupin les tasques 
policials a tot el territori disposin de les peces d’uni-
formitat específiques i necessàries per a exercir llurs 
funcions.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


Donar compliment de forma immediata a la Resolució 
196/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compli-
ment del Decret 246/2008, de regulació de la situació 
administrativa especial de segona activitat en el Cos 
de Mossos d’Esquadra, que insta el Govern a assumir 
íntegrament els continguts del Decret 246/2008, del 16 
de desembre, de regulació de la situació administra-
tiva especial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d’Esquadra, i a complir els punts pendents d’aplicar.


Palau del Parlament, 25 de març de 2014


Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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