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SESSIÓ NÚM. 45.1

La sessió s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-
deix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots 
els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secre-
tària general i els lletrats Xavier Muro i Bas i Miquel Lluís 
Palomares Amat.

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’acció exterior de Catalunya (tram. 
200-00009/10). Comissió d’Afers Institucionals. Debat i vo-
tació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 407, 3).

3. Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comu-
nicacions electròniques per al foment del sector audio-
visual i per a la difusió cultural digital (tram. 200-00023/10). 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i vo-
tació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 433, 3).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès (tram. 202-00071/10). Tots 
els grups parlamentaris. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 429, 23).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport (tram. 270-00012/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 417, 52).

6. Procediment per a elegir un membre del Consell Soci-
al de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 284-00025/10). 
Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 300-
00241/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de munta-
nya (tram. 300-00242/10). Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front 
a la desocupació juvenil (tram. 300-00244/10). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
300-00239/10). Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques transver-
sals amb relació a la violència contra les dones (tram. 
300-00240/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en 
l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 300-00243/10). Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substan-
ciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innova-
ció (tram. 300-00245/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre esports (tram. 300-
00238/10). Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 
302-00224/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Ac-
ciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les fi-
nances públiques de la Generalitat (tram. 302-00226/10). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció primària de salut (tram. 302-00221/10). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la pobresa i la desigualtat (tram. 302-00222/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10). Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer (tram. 302-
00223/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta

Comença la sessió plenària. Els comunico que, per a 
aquesta sessió plenària, la diputada Begonya Montal-
ban, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
ha delegat el seu vot, per motius de maternitat, en el 
portaveu del seu grup, l’il·lustre senyor Jordi Turull.

Pregunta 
al Govern sobre l’aplicació de les propostes 
del document Propostes i reflexions en 
matèria de transparència i regeneració 
democràtica (tram. 310-00416/10)

Comencem la sessió amb el primer punt de l’ordre del 
dia, que són les preguntes al Govern.

La primera és sobre l’aplicació de les propostes del 
document Propostes i reflexions en matèria de trans-
parència i regeneració democràtica, que la formula 
l’il·lustre senyor Oriol Amorós, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Oriol Amorós i March

Sí. Senyor conseller, suposo que vostè és ben conscient 
que un dubte plana sobre tots nosaltres i que cal donar
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respostes clares. La legitimitat democràtica de la nostra 
condició depèn de l’honradesa amb la qual actuem, pe-
rò també amb el nostre compromís amb l’eradicació de 
la corrupció i de les seves causes.

Senyor conseller, volem preguntar-li quina credibilitat 
creu que té el Govern en aquestes tasques i quina va-
loració fa el Govern del seu treball per a la regeneració 
democràtica i la transparència.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Francesc 
Homs, conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, doncs, 
com vostè coneix –i, de fet, ho coneix tot el conjunt de 
la cambra–, ja fa..., de fet, al llarg d’aquesta mateixa 
legislatura va tirar endavant un projecte –encapçalat 
a més a més pel president mateix de la Generalitat de 
Catalunya– sobre un conjunt de mesures, que el que li 
puc dir és –i, si ho vol, després en el segon torn li ho 
precisaré més– que tot allò que és relatiu a les respon-
sabilitats més directes, òbviament, doncs, del Govern 
de Catalunya, o s’ha fet o està implementant-se en 
aquest terreny, doncs, de prendre mesures concretes, 
contrastables, a més a més, respecte a tot allò que té 
a veure amb la transparència, amb el fet de facilitar la 
informació i de prendre mesures, doncs, per guanyar 
aquesta credibilitat que vostè identifica que ens convé 
a tots guanyar davant de la població.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Oriol Amorós i March

Estem d’acord que aquesta credibilitat és molt neces-
sària, que ens afecta a tots. Deixi’m, però, que li di-
gui una cosa: les votacions a la Comissió d’Investiga-
ció sobre el frau fiscal i l’evasió fiscal... –que també 
s’anome na aquesta comissió: «i les pràctiques de cor-
rupció política»–, les votacions del darrer divendres 
no van ajudar gens a aquesta credibilitat. La ciutada-
nia, tots plegats, estem farts i fastiguejats en aquesta 
matèria, i, per tant, no podem fer la vista grossa, no 
podem, no pot ser que vostès, com vàrem fer amb el 
PP i amb el PSC, es tapin determinades vergonyes en 
aquesta matèria. (Remor de veus.)

Voldria saber el seu criteri en preguntes molt concre-
tes: li sembla que Macià Alavedra i Lluís Prenafeta te-
nen coneixement de pràctiques de corrupció política? 
I el senyor Luigi?, li sembla que en saben prou de su-
born, de blanqueig, d’evasió fiscal, de corrupció polí-
tica? (Remor de veus.) L’exalcalde Bartomeu Muñoz, 
receptor de sobres per renovar concessions, en sap 
prou de corrupció? En saben prou com perquè com-
pareguin en aquesta comissió? (Persisteix la remor de 
veus.) És presentable que sigui vetada la seva compa-
reixença?

La presidenta

Un moment... –un moment–, senyor diputat, discul-
pi. (Pausa.) Qui no vulgui sentir les intervencions pot 
marxar fora. Continuï, senyor diputat.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. No els interessa escoltar 
el senyor Lluís Pascual i Estivill, qui recentment ha ex-
plicat a la premsa com va frenar investigacions a Ala-
vedra, a Prenafeta, a Jordi Pujol Ferrusola, per tant, un 
cas molt proper al cas Pujol? No els sembla que si ho 
ha explicat a la premsa recentment, ho hauria d’expli-
car també al Parlament de Catalunya? O no els sem-
bla que el seu col·laborador, en suborn continuat, el se-
nyor Piqué Vidal, és un expert consumat, un veritable 
professional en aquesta matèria? Té prou elements en 
el seu historial, prou indicis de dubte, prou vinculació 
amb el poder polític en aquest país com perquè ho fem?

O, per exemple, Felipe i Aznar: hem sabut pel fiscal 
que varen donar ordres de no investigar la família Pu-
jol. No els ho hem de preguntar? No els hem de pre-
guntar, també, per exemple, sobre el tema portes gira-
tòries amb una comissió que té la missió de fer catarsi, 
de fer net? Hem de fer un gran camí junts, però l’hem de 
fer sense aquest pes, sense aquest llast, cap a un nou 
país net de corrupció...

La presidenta

Senyor diputat...

Oriol Amorós i March

...net d’aquest tipus de pràctiques.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
la Presidència.

El conseller de la Presidència

Moltes gràcies, senyora presidenta. Miri, en el ter-
reny de la credibilitat que vostè apel·lava jo li fa-
ria notar, per exemple, doncs, que aquest estiu, em 
sembla que va ser el mateix mes de juliol, Transpa-
rència Internacional valorava la Generalitat de Cata-
lunya, l’Administració de la Generalitat com una de 
les més transparents del conjunt de l’Estat espanyol. 
I era una valoració que no fèiem ni vostè ni jo ni ningú 
dels aquí presents, sinó d’una organització, d’un orga-
nisme que es dedica, precisament, a fer aquest tipus 
d’avalua cions, no? En aquest sentit..., vaja, i això és la 
conseqüència d’un conjunt de mesures preses pel ma-
teix Govern, per la mateixa Administració de la Gene-
ralitat, que té com a conseqüència aquesta avaluació 
que se’ns fa des de fora. I això alguna aportació, vull 
entendre que sí, doncs, serà amb relació al terreny de 
guanyar credibilitat que vostè apuntava, no?

Respecte a l’expressió que vostè ha utilitzat, que si ens 
tapem les vergonyes o algú es tapa les vergonyes, els 
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uns als altres, com a conseqüència de la lectura que 
vostè ha fet o que vostè fa, o el seu grup parlamentari, 
de les votacions respecte a qui havia de comparèixer i 
qui no a la Comissió d’Investigació que ha obert aquest 
Parlament..., doncs, miri, sobre judicis d’intencions tots 
podríem opinar en molts sentits i en moltes direccions, 
no? Perquè si apliquéssim el seu criteri, que jo no com-
parteixo, d’aquests judicis d’intencions, doncs, ales-
hores a mi em cridaria l’atenció sobre per què vostès 
no van votar a favor, per exemple, del senyor Carod- 
Rovira, que s’ha expressat aquests darrers temps, 
doncs, amb unes informacions que ell deia conèixer 
respecte a tota la qüestió relativa a contractacions pú-
bliques d’altres èpoques, no? Però, com que aquest  
no és el criteri que jo comparteixo amb vostès, el que 
crec és que el Grup Parlamentari de Convergència...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller de la Presidència

...i Unió ha actuat amb la seva... (La presidenta retira 
l’ús del micròfon al conseller i aquest continua parlant 
uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre els sous i les remunera-
cions dels alts càrrecs.

Pregunta
al Govern sobre els sous i les remuneracions 
dels alts càrrecs (tram. 310-00417/10)

La formula l’il·lustre senyor Sergi Sabrià, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta, el 14 de març 
de 2013, fa ja molts mesos, vam presentar un acord que 
pretenia minimitzar les conseqüències dels durs ajus-
taments econòmics que estàvem fent a la nostra funció 
pública. Minimitzar-los, però també acompanyar-los de 
mesures exemplaritzants, d’acord amb un moment ex-
cepcional i intentar que l’esforç fos al més just possible, 
malgrat les dificultats del moment.

Què vol dir «fer més just allò que ja és profundament in-
just de per sí»? Doncs fer-ho més equilibrat. Demanar 
més esforç a aquells qui més cobren.

I la nostra pregunta és: on som, senyora vicepresidenta? 
On som vint mesos més tard? Com han quedat aquells 
acords? Sap què ens sembla profundament injust? Que 
vint mesos després d’un acord i amb una realitat que és 
que continuem amb interins amb el 15 per cent de la 
jornada retallada i amb tretze pagues, continuem amb 
moltíssima gent a la vegada cobrant dedicació especial 
i, per tant, fent el 107 per cent de la seva jornada.

Però no només això, malgrat haver aprovat uns límits, 
un topall per als sous públics a la Llei de mesures, 

avui, com a mínim, disset alts càrrecs de la Genera-
litat continuen cobrant més que un conseller; i no no-
més no s’ha respectat el límit per dalt, el topall, sinó 
que avui encara esperem el decret que desplega aquest 
article, deu mesos i no hem avançat.

Què li diem a la gent que reclama que l’esforç sigui 
equilibrat, si no complim ni tan sols allò que aprova el 
mateix Parlament? Què li diem a la gent que ens recla-
ma unes polítiques més justes?

I el tema, per nosaltres no s’acaba aquí: dietes i no 
unes dietes qualssevol, aquelles dietes que cobren els 
treballadors dels ens públics per assistir a reunions de 
la mateixa Generalitat; per tant, dietes que paga la Ge-
neralitat per assistir a reunions de la Generalitat. Fa 
vint mesos havien de fer un estudi i no el van fer. La 
resolució del Ple de política general de setembre de 
2013 contemplava eliminar-les progressivament, i no 
es va fer.

I, finalment, una proposta de resolució de juny de 2014 
n’exigia la supressió mentre no es recuperés la cator-
zena paga. Ja han esgotat totes les pròrrogues i ens 
diuen que hi estan treballant, que cal fer-ho per decret, 
cosa que ens sembla dubtós i, mentrestant, tothom se-
gueix cobrant, alguns fins a 26.000 euros, 26.500 eu-
ros anuals, i per nosaltres això no pot ser.

No han complert amb Esquerra, però sobretot tenim la 
certesa que no han complert amb la gent que ens de-
manava que els esforços fossin compartits i que la Ge-
neralitat donés exemple. I ens agradaria saber per què.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Joa-
na Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies, presidenta. Senyor diputat, vostè sap que el 
Govern ha hagut d’adoptar... –i ho sap vostè d’una ma-
nera particular perquè amb vostè ho hem estat treba-
llant, avui em fa una sèrie de preguntes que vostè sap 
les respostes, però jo avui les hi respondré–, però vos-
tè sap que el Govern ha hagut de prendre decisions 
molt difícils, doloroses, per tal de garantir la sosteni-
bilitat de l’Administració Pública, l’estat del benestar 
i també fer front a deutes i a un dèficit que va quedar 
d’un govern del qual vostè formava part. 

I vostè sap perfectament –vostè ho sap perfectament–, 
quan vostè em diu: «Escolti, s’ha de demanar més es-
forços a qui més cobra», vostè ho sap perfectament 
que avui dia els càrrecs han reduït les seves retribu-
cions salarials d’una manera important i cobren molt 
menys que fa quatre, cinc, sis, fins i tot, set i vuit anys. 
Per tant, n’és vostè molt conscient.

I deixi’m que li’n posi un exemple, en el sentit aquest 
que hem de demanar més esforç a qui més cobra. Es-
colti, en el període 2010-2014, el president i els conse-
llers –per tant, el Govern– han reduït les seves retri-
bucions en un 19,25 per cent. Vostè coneix aquestes 
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xifres. Això significa una pèrdua de poder adquisitiu 
comparat amb referència a l’IPC de Catalunya, d’un 
27,70 per cent –27,70 per cent.

Escolti, els subdirectors generals han tingut una re-
ducció durant aquests anys d’un 12,23 per cent, i els 
subalterns –vostè sap que és l’escalafó, doncs, més 
baix de l’Administració– un 2,72 per cent.

Per tant, fixi’s, molt més esforç en els alts càrrecs els 
quals en tot moment han donat exemple a l’hora de 
prendre mesures que no han estat mai fàcils ni volgu-
des pel Govern de la Generalitat.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Sergi Sabrià i Benito

Nosaltres no dubtem que s’hagin pres mesures difí-
cils, però també que vam arribar a un acord, i, fins 
i tot, estem parlant de coses que s’han votat i aprovat 
en aquest Parlament. Per tant, avui seguim tenint gent 
que cobra 800 euros i retallada per un 15 per cent, i, 
a més a més, no està tancada amb la Mesa general ni 
la recuperació de la catorzena paga ni el final d’aquest 
percentatge de reducció dels interins.

La presidenta

Senyor diputat...

Sergi Sabrià i Benito

Per tant, han passat vint mesos... (La presidenta retira 
l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant 
uns moments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable consellera de Governació.

La vicepresidenta del Govern

Miri, senyor diputat, recolzin els pressupostos del 2015. 
Sap que són uns pressupostos que recuperen la paga 
extraordinària, que recuperen aquest esforç també que 
han fet els interins.

Però vostè deia que no hem complert: sí que hem com-
plert. Vostè sap que hem estat treballant... –i vostè ho 
sap perquè l’hem informat d’una manera especial–, 
que hem estat treballant per tal de poder ordenar... 
–una feina que no s’havia fet fins ara–, per tal de po-
der ordenar el personal, d’acord amb una classificació 
de les administracions que hem anat fent. 

I vostè n’està al cas, de la mateixa manera que vostè 
sap que hem respost perfectament en aquest sentit a la 
Resolució 707/X que vostès ens varen demanar.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les obres de perllonga-
ment de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell.

Pregunta 
al Govern sobre les obres de perllongament 
de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell (tram. 310-00409/10)

La formula l’il·lustre senyor Jordi Terrades, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, estic conven-
çut, estic segur que vostè i el Govern són conscients 
de l’impacte que a la vida quotidiana dels sabadellencs 
i de les sabadellenques han tingut, tenen i sembla que 
tindran les obres de perllongament de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat a Sabadell.

L’obra es va iniciar l’any 2008 amb una previsió d’exe-
cució de quatre anys. El conseller Recoder va aturar les 
obres amb l’argument de la manca de finançament, dels 
problemes econòmics que tenia el Govern. Vostè arri-
ba a la conselleria i amb una visita que fa a Sabadell, 
l’abril de l’any 2013, anuncia que el finançament està 
garantit i que la totalitat de la línia fins a Ca n’Oriac en-
trarà en funcionament a principis de l’any 2016.

El seu departament, els responsables del seu depar-
tament van anunciar ara fa uns dies un nou calenda-
ri que comportarà, si es confirma, un endarreriment 
molt negatiu per a Sabadell; anunci fet sense el co-
neixement de les comissions de seguiment, de la co-
missió bilateral amb l’Ajuntament de Sabadell, anunci 
que provoca intranquil·litat a la ciutat, als seus agents 
econòmics i socials. Reiterar-li la importància d’aca-
bar aquesta obra i d’acabar-la bé. També hem percebut 
aquesta darrera setmana contradiccions en els respon-
sables del seu departament respecte a aquest calendari 
anunciat. I, per tant, volem que vostè avui en seu par-
lamentària, en el Ple del Parlament, es torni a compro-
metre amb el calendari anunciat l’abril del 2013, que 
els escenaris de licitacions i execucions de l’obra fins a 
Ca n’Oriac mantindran el calendari previst.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Santi 
Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat.

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

Moltes gràcies; molt bon dia, molt honorable presi-
denta. Il·lustre diputat Terrades, bé, vostè ho ha des-
crit raonablement bé, això. Efectivament, aquesta és 
una obra que va iniciar-se el 2008, però vull recordar 
que el seu finançament anava estrictament vinculat a 
la disposició addicional tercera i, per tant, a la conse-
cució d’uns recursos per part de l’Estat que, com sa-
ben, doncs, no han arribat a arribar mai.

Això va portar, efectivament, que s’aturessin les obres, 
van estar les obres aturades deu mesos, i, com vostè 
ha explicat, l’abril del 2013 no és que el conseller de 
Territori visités Terrassa i anunciés la represa de les 
obres: és que va visitar la represa de les obres, unes
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obres que es van reprendre i que, com vostè ha expli-
cat, doncs, el Govern, en reiterades ocasions hem con-
firmat que teníem la intenció de poder culminar.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, sabem que les obres a Terrassa han avançat a bon 
ritme. Li estava preguntant per Sabadell; no m’ha con-
testat. En tot cas, reiterar-li que nosaltres no estaríem 
d’acord que només entrés en funcionament el perllon-
gament fins al passeig, que és el que han anunciat vos-
tès, i que és estratègic arribar fins a l’intercanviador de 
Renfe, a la plaça Espanya, i fins a Ca n’Oriac, que és 
un dels barris que pateix més aquesta obra.

Escolti, la voluntat del Govern respecte a l’anunci que 
vostè va fer l’any 2013, que tenia el finançament com-
promès, la veurem en el pressupost del 2015 que ens 
han anunciat que presentaran al Parlament. Estarem 
atents als compliments anunciats, o als incompliments 
del Govern respecte a aquesta obra, important per a la 
ciutat de Sabadell.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Efectiva-
ment, eh?, l’abril del 2013 visitem la ciutat de Saba-
dell, i en la ciutat de Sabadell confirmem la represa 
de les obres, unes obres que en aquests moments te-
nen onze contractes en funcionament, la majoria dels 
quals en vigor, acabant-se. L’únic contracte d’obra ci-
vil s’acabarà el febrer proper, eh? 

Per tant, les obres d’obra civil es finalitzaran en els 
terminis previstos, i en aquests moments, donant com-
pliment al pla de viabilitat financera que es va dur 
a terme, doncs, els projectes o estan acabats o estan 
pendents d’execució, quan es troben..., de projectes 
d’instal·lacions o projectes vinculats a la seguretat del 
nou servei.

Jo li puc confirmar que el nostre PEF, aprovat justa-
ment aquest any, preveu que la posada en servei pugui 
ser una realitat a partir del 2016. Això li ho hem con-
firmat a l’Ajuntament de Sabadell, li ho vam confir-
mar a l’Ajuntament de Terrassa, confio que es pugui 
aprovar el pressupost que confirmi que aquest calen-
dari és factible, i només li puc complementar que al-
gunes de les actuacions que en aquests moments estan 
encara sobre la taula –la possibilitat del soterrament 
de Can Feu o alguna obra d’urbanització que s’ha de 
fer en l’àmbit de Sabadell Estació– van vinculades 
també a un treball i a una complicitat institucional que 
tenim amb la ciutat de Sabadell i que en aquests casos 
el mateix municipi ha de resoldre, eh?

Per tant, tinc la impressió que el Govern anem com-
plint, això sí, en un escenari d’extrema dificultat pres-

supostària. Noti vostè que en aquests moments hi ha 
205 milions executats, d’un projecte de 430, i que 
quan vam reprendre aquest projecte n’hi havia a penes 
78; de fet, de pagats n’hi havia 40, eh? Per tant, jo crec 
que el grau de compliment és raonable, i així ho valo-
ra la ciutadania a Sabadell.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les darreres xifres cone-
gudes sobre inversió estrangera.

Pregunta
al Govern sobre les darreres xifres  
conegudes de la inversió estrangera 
(tram. 310-00410/10)

La formula l’il·lustre senyor Maurici Lucena, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller Puig. Fa po-
ques setmanes, en aquest hemicicle, el diputat Albert 
Batet li va fer una pregunta –que més que una pregun-
ta, com de costum, era un ditirambe al Govern– sobre 
les positives dades d’inversió estrangera a Catalunya, 
corresponents a l’any 2013. Vostè, literalment, li va 
respondre: «Són un símptoma de la nostra obertura i 
de la confiança que generem en els mercats» –sic.

Recentment hem sabut que la inversió estrangera a Ca-
talunya va baixar un 58,7 per cent, és a dir, gairebé el 
60 per cent, en el primer semestre de 2014, respecte 
a l’any anterior. Li prego –no sé si serà possible– que 
segueixi una línia de coherència amb els seus propis 
arguments de fa poques setmanes i em contesti: quina 
valoració fa el Govern de la pronunciada caiguda de la 
inversió estrangera?

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Li asseguro que em 
mereix el mateix respecte la pregunta que em fa vostè, 
senyor diputat, que la que em fan els diputats d’altres 
grups parlamentaris. Suposo que això de «ditirambe» 
deu ser l’esmorzar d’aquest matí.

En tot cas, deixi’m que li digui que pel que fa a la se-
va, d’alguna manera, curiositat sobre la inversió es-
trangera li haig de dir que –i vostè ho deu conèixer 
bastant bé– hem d’analitzar amb certa cura les dades, 
en aquest cas, del Ministeri d’Economia, o del mateix 
Idescat, perquè tenen de tant en tant, doncs, un cert 
esbiaix, tant per l’efecte del factor seu que tenen les in-
versions que es computen en funció de la raó social, o 
a vegades, també, perquè hi han inversions que es fan 
des de les multinacionals amb préstecs, o amb crèdits, 
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o amb aportacions de les empreses matrius que no es 
materialitzen o no es computen i que, en canvi, d’algu-
na manera clara, són inversions a Catalunya.

Si vostè fa referència a quina és l’opinió del Govern 
amb relació a l’evolució de la inversió estrangera a Ca-
talunya, els darrers anys, sobretot el darrer any, l’any 
2013, i els primers mesos, els primers nou mesos d’a-
quest any 2014, es manté una molt bona tònica d’in-
versió estrangera, quantificada, analitzada des de di-
ferents paràmetres que situen Catalunya com una de 
les regions de l’Europa continental que més inversió 
estrangera està captant.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Conseller Puig, que previsible 
que és vostè. A veure, jo li pregunto sobre una pro-
nunciadíssima caiguda de la inversió estrangera, del 
60 per cent; vostè l’únic que em respon és l’efecte 
seu. M’agrada que faci aquesta valoració tècnica, pe-
rò jo li pregunto: i és que l’efecte seu no afecta posi-
tivament també Catalunya?, és que Catalunya no té 
moltes més seus d’empresa que la resta de les regions 
d’Espanya? 

I li faig un prec: faci el favor..., encara no ha fet servir 
la font que té vostè al cap, que ja sé quina és, la del Fi-
nancial Times, però li vull recordar que la unitat d’es-
tudis del Financial Times, a efectes d’estadística sobre 
inversió estrangera, és una consultoria, i trobo una falta 
de respecte a aquesta cambra que vostè faci una equi-
valència entre les dades que li proporcio na una consul-
toria, la unitat d’estudis del Financial Times, i les dades 
oficials del Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquest 
tipus de comparacions són més pròpies d’un diletant 
que d’una persona seriosa com vostè. Així que, si us 
plau, vull que em respongui sense considerar l’efecte 
seu, que efectivament existeix, però també afavoreix 
Catalunya, i no em faci servir dades que no són ofici-
als; faci servir les que serien homologables a qualsevol 
punt del planeta, i en particular a Brussel·les.

No serà que potser vostès, com a conjunt del Govern, 
no estan prou dedicats a les coses que haurien d’ocu-
par-los: administrar, governar...? No serà que vostès 
s’han convertit, lamentablement, com vam confirmar 
ahir, amb la conferència del president Mas, en un go-
vern monotemàtic, monogràfic, unidimensional? I quan 
un es converteix en això el que fa és menystenir la resta 
de tasques del Govern i passen aquestes coses, i en lloc 
d’encendre els llums d’alarma, amb una crisi econòmi-
ca com la que ara ens està afectant, vostè l’únic que fa 
és recórrer a estadístiques de caràcter no oficial.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyor Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Estadístiques de caràcter oficial 
tenen, com li he dit abans, una volatilitat extraordinà-
ria. L’any 2008 –i no hi havia, d’alguna manera, pro-
cés sobiranista– Espanya va incrementar la seva in-
versió, segons les dades del ministeri, un 500 per cent 
i, en canvi, Catalunya un 0,4 per cent. L’any passat, la 
resta d’Espanya va caure un 3,7 i Catalunya va pujar 
un 9,6. En el que portem de l’any, Espanya cau un 33 
per cent i Catalunya, teòricament, un 58 per cent.

Però aquestes són dades... –i a vostè l’efecte seu l’ha 
confós–, l’efecte seu és la radicació de la raó social de 
la multinacional o de l’empresa. I l’efecte seu, a Cata-
lunya, bàsicament en moltes multinacionals, no el té, 
perquè estan radicades a Madrid, mentre que, en defi-
nitiva, es materialitzen les inversions aquí.

I, per cert, ens dediquem a anar a la conferència del 
president, però ahir vaig arribar immediatament, per 
anar a la conferència del president, de Berlín i de Düs-
seldorf, on vam tenir reunions amb dues grans mul-
tinacionals alemanyes del sector de la indústria i del 
sector de la distribució que estan plantejant-se noves 
inversions.

I, per cert, més enllà de les estadístiques oficials que 
seguim, el port de Barcelona, prop de més de 300 mi-
lions d’inversió privada els propers dos anys; una gran 
multinacional japonesa, 100 milions d’inversió amb la 
introducció en el sector de l’automoció; una gran mul-
ti nacional jueva, 350 milions en el sector de la mine-
ria els propers, també, dos anys; les inversions que ha 
captat Acció els darrers mesos sumen...

La presidenta

Senyor conseller...

El conseller d’Empresa i Ocupació

...més de 240 milions. La inversió a Catalunya conti-
nua a l’alça.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els comisos de cànnabis 
als clubs cannàbics i a les plantacions il·legals.

Pregunta
al Govern sobre els comisos de cànnabis 
als clubs cannàbics i a les plantacions 
il·legals (tram. 310-00411/10)

La formula l’il·lustre senyor Pere Calbó, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyora presidenta. Deu de maig: els Mossos 
d’Esquadra detenen dos membres de l’Associació Bar-
celonesa Cannàbica d’Autoconsum, i intervenen vuit 
mil plantes, cent quilos de marihuana, que arribaven a 
un valor de mercat de 7 milions i mig d’euros. Deu de 
juny: els Mossos tanquen una associació de cànnabis 
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a Ciutat Vella; hi troben 308 grams de marihuana i 27 
grams d’haixix. Segons informacions periodístiques, 
el passat mes de juliol van detenir quatre membres de 
clubs de cànnabis acusats, presumptament, de blan-
quejar fins a 2 milions d’euros.

Els Mossos d’Esquadra continuaran practicant deco-
misos de cànnabis en els clubs de cànnabis i en les 
plantacions il·legals? Continuaran executant les ordres 
judicials en aquest sentit?

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Ramon 
Espadaler, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Ramon Espadaler  
i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, la 
resposta és breu: sí, continuarem.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Pere Calbó i Roca

Bé, un moment... –ara sí, se’m sent bé. Bé, el Govern 
de la Generalitat està actuant amb una absoluta irres-
ponsabilitat en la qüestió del cànnabis, senzillament 
per finalitats electoralistes. 

Conseller, vostè sap que el conseller de Salut està im-
pulsant una regulació que pretén legalitzar de forma 
encoberta el consum de cànnabis a Catalunya. Mentre 
el conseller de Salut impulsa la legalització de cànna-
bis en el marc de les associacions cannàbiques, vos-
tè, a través dels Mossos d’Esquadra, deté els membres 
d’aquestes associacions per, presumptament, traficar il-
legalment amb cànnabis.

El que ens preguntem és: aquesta és una política cohe-
rent del Govern? I la resposta és evidentment que no. 
Vostès tenen una doble personalitat, en aquesta qües-
tió. Creuen que mitjançant uns criteris del Departa-
ment de Salut es pot modificar la legislació penal en 
aquesta matèria i obligar, la qual cosa és més greu, els 
ajuntaments a permetre aquest tipus de consum i trà-
fic; si més no, una part del seu Govern.

La regulació que impulsa el conseller de Salut no pot 
modificar la legislació penal. Han oblidat les finalitats 
terapèutiques del cànnabis. Només es centren en el 
consum lúdic i perjudicial del cànnabis. S’obvia com 
es produeix la contraprestació entre aquestes associa-
cions i el consumidor o el soci, i també s’obvia qui 
produeix el cànnabis. El consum del cànnabis té im-
portants riscos i danys per a la salut, i per això la res-
posta del Departament de Salut és: legalitzem el cultiu, 
la distribució i el consum de cànnabis en l’àmbit de les 
associacions. Per tant, davant del perjudici del cànna-
bis la resposta de salut és: legalitzem-ho.

Per això nosaltres demanem al Govern de la Genera-
litat que no s’aprovi aquesta normativa, que s’impul-

sin campanyes efectives en contra del consum de càn-
nabis, que els Mossos d’Esquadra actuïn com fins ara 
quan es detectin situacions de plantació i tràfic il·legal 
de cànnabis i que doni compliment a les ordres judi-
cials en aquest sentit. Desautoritzin ja el conseller de 
Salut.

Gràcies, senyora presidenta.

(Veus de «Molt bé!»)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Ra-
mon Espadaler.

El conseller d’Interior 

A veure si ens aclarim una mica. Miri, el Codi penal 
considera delicte el cultiu i el tràfic del cànnabis, l’hai-
xix i d’altres substàncies, en funció de la quantitat, que 
la jurisprudència ha establert, més o menys, amb al-
guns matisos, a l’entorn dels 100 grams. I, per altra 
part, la Llei 1/92, de seguretat ciutadana, el que con-
sidera infracció administrativa..., el consum a la via 
pública i la tinença a la via pública. I els Mossos d’Es-
quadra persegueixen, han perseguit i continuaran per-
seguint el que són els delictes del Codi penal i el que 
són les infraccions de la Llei 1/92.

I, per favor, no em parli de desacords al si del Govern 
i no em parli d’aquesta manera, com ha parlat, de ci-
nisme. El cinisme..., és que, venint del Partit Popular, 
amb una modificació, que se la fa ell sol, de la Llei 
de seguretat ciutadana..., ha posat, ha tret, ha posat, 
ha tret..., i al final ni tan sols parla –ni tan sols parla– 
en el text últim –i ho vaig contrastar ahir mateix– del 
problema dels clubs cannàbics. I tenien una oportuni-
tat magnífica i tenien la majoria absoluta per fer allò 
que vostè està dient. Que, per cert, és bastant diferent 
del que deia la diputada que té asseguda dos escons 
més al costat seu, en un programa de Televisió Espa-
nyola, Aquí parlem, en què defensava precisament allò 
que aquest conseller i aquest Govern no han defensat 
mai, que és la regulació del cànnabis. I aquest conse-
ller i aquest Govern estem absolutament d’acord amb 
la perspectiva d’educació, amb la perspectiva de sa-
nitat i de la totalitat del Govern, que el consum del 
cànnabis és evidentment perjudicial, evidentment que 
ho és. I en aquella expressió que és delictiva –en aque-
lla expressió que és delictiva–, que va contra el Co-
di penal o que infringeix la Llei 1/92, que vostès han 
perdut una oportunitat magnífica de modificar... –per 
tant, no ens vinguin amb aquest exercici de cinisme, 
perquè ho tenien tot per poder-ho fer, defensant aque-
lla tesi que vostè defensa, i nosaltres, Mossos d’Es-
quadra, evidentment, l’hauríem aplicat–, no ens facin 
dir allò que no hem dit.

Per tant, si vostès han canviat de posició, nosaltres no; 
nosaltres perseguíem i perseguim el delicte, perseguí-
em i perseguim les infraccions. I això és el que hem 
fet i això és el que, evidentment, continuarem fent. 
Vostès demanaven, fa sis mesos, la legalització, la re-
gulació d’aquests clubs cannàbics, i han fet una pirue-
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ta. L’han fet aquí, l’han fet al País Basc i l’han fet en el 
tràmit parlamentari, gairebé pornogràficament.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les finances de la Gene-
ralitat i la situació econòmica.

Pregunta 
al Govern sobre les finances de la Generalitat 
i la situació econòmica (tram. 310-00412/10)

La formula l’il·lustre senyor José Antonio Coto, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

José Antonio Coto Roquet

Senyora presidenta... Senyor Mas-Colell, vostè por-
ta quatre anys de conseller d’Economia, quatre anys 
incomplint l’objectiu de dèficit públic, quatre anys en 
què ha multiplicat per dos el deute que li va deixar el 
tripartit, quatre anys en què ha pujat més de cent ve-
gades els impostos i taxes de la Generalitat de Catalu-
nya, quatre anys en què la Generalitat de Catalunya és 
morosa amb proveïdors i ajuntaments, quatre anys en 
què ha fet desaparèixer Spanair i quatre anys en què la 
Generalitat no es pot finançar als mercats si no és no-
més a traves del Tresor espanyol. Per això li pregunto: 
què pensa fer el senyor Mas-Colell per solucionar els 
problemes generats pel senyor Mas-Colell?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Andreu 
Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

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

Jo més aviat preguntaria què pensa fer el Partit Popular 
per solucionar els problemes econòmics que ha creat el 
Partit Popular.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

José Antonio Coto Roquet

Quina gran capacitat té, senyor Mas-Colell, parlamen-
tàriament; la mateixa amb què gestiona l’economia 
catalana. Vostè, senyor Mas-Colell, porta quatre anys 
gestionant a l’entorn de 40.000 milions d’euros anuals; 
vostè gestiona un pressupost per sobre de la mitjana 
de comunitats autònomes d’Espanya; vostè gestiona 
un percentatge del PIB similar al que gestiona Barack 
Obama per a l’economia americana.

Com, pel que es veu, el senyor Mas-Colell no té cap 
solució als problemes del senyor Mas-Colell, des del 
Grup Parlamentari del Partit Popular català li dema-
nem una cosa: no faci més mal als contribuents ca-
talans, és a dir, no perjudiqui la baixada d’impos-

tos del Govern d’Espanya incrementant els impostos 
auto nòmics; elimini burocràcia, despesa separatista, 
subvencions identitàries, viatges a l’estranger, die-
tes i consells comarcals, retorni la catorzena paga als 
treballadors de la Generalitat de Catalunya, rebai-
xi parcialment els impostos autonòmics –impost de 
transmissions patrimonials, impost d’actes jurídics 
documentats, impost sobre donacions– en aquells àm-
bits que afecten la creació de llocs de treball i deixi 
de provocar inestabilitat política i inseguretat jurídica, 
que això porta a la sortida d’empreses de Catalunya.

Per tant, senyor Mas-Colell, si vostè no és capaç de 
donar solució als problemes que ha generat en quatre 
anys als contribuents i empreses catalanes, el senyor 
Artur Mas, si no convoca eleccions anticipades, que 
és l’únic que sap fer, hauria de fer una crisi de govern 
immediata, incloent-lo a vostè per la seva manifesta 
incapacitat per prendre decisions i gestionar l’econo-
mia catalana i les finances de la Generalitat de Cata-
lunya.

En definitiva, senyor Mas-Colell, o intenta solucionar 
els problemes que ha generat en quatre anys a l’eco-
nomia catalana, o el destitueixen, o abandoni pel seu 
propi peu en benefici de l’economia catalana, dels 
contribuents catalans i de les empreses catalanes.

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller d’Economia i Co-
neixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

En fi, si no em destitueix el president, em pot presen-
tar una querella. (Rialles i aplaudiments.) Jo no sé què 
faré quan no el tingui a vostè per esmentar-me, però 
avui han sigut nou vegades. A veure si la propera ja 
en són deu.

Miri, jo, com Barack Obama, el Govern de Catalunya, 
com Barack Obama, desitjaríem tenir hisenda pròpia 
i aquest és el tema fonamental, Catalunya necessita 
hisenda pròpia. L’economia de Catalunya, si Europa 
fa la part que li toca, té molt bones perspectives, però 
la hisenda de Catalunya, que, normalment, la hisen-
da està connectada amb la situació econòmica, no és 
el cas de Catalunya, perquè no tenim hisenda pròpia. 
Amb hisenda pròpia no necessitaríem, per exemple, 
els mecanismes de liquiditat –FLA i Pla de proveï-
dors–; evidentment, si no tenim hisenda pròpia, neces-
sitem aquests mecanismes, perquè necessitem la ga-
rantia de qui controla les nostres bases fiscals.

També li diré que Catalunya representa les contribu-
cions fiscals al Regne d’Espanya de l’ordre del 21, 22 
per cent, per tant, podríem dir que el 21, 22 per cent de 
les emissions del Regne d’Espanya estan recolzades 
per Catalunya i rebem dels mecanismes de liquiditat 
–FLA, etcètera– el 4 per cent, o sigui que tot és per-
fectament adequat. Els mecanismes de liquiditat estan 
funcionant –ara, igual el sorprenc–, estan funcionant 
bé, tan bé que el ministeri està fascinat amb el meca-
nisme i continua la política d’asfíxia pressupostària a 
les autonomies i de refiar-ho tot al control via liquidi-
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tat, i això em temo que portarà el Govern espanyol a 
un atzucac amb els mecanismes de control europeu.

Catalunya necessita hisenda pròpia...

La presidenta

Senyor conseller... (La presidenta retira l’ús del micrò-
fon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

Pregunta
al Govern sobre els processos judicials  
per corrupció política i les causes  
en què la Generalitat surt perjudicada 
(tram. 310-00418/10)

La pregunta següent és sobre els processos judicials 
per corrupció política i les causes en què la Generalitat 
surt perjudicada. La formula la il·lustre senyora Car-
men de Rivera, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Conseller Homs, el pasado día 17 
de septiembre, en el debate de política general y a pro-
puesta de Ciutadans, se aprobó la Propuesta de reso-
lución 776/X, por la que se instaba al Govern de la 
Generalitat a personarse en todos aquellos casos de 
corrupción política que afectasen a cualquier trabaja-
dor público o cargo electo donde se hubiera producido 
malversación de caudales públicos o hubiese perjudi-
cado, de alguna manera, a la Generalitat. 

Por tanto, interesa a este grupo saber: ¿qué ha hecho 
el Govern para cumplir con esta resolución? ¿Qué han 
hecho ustedes desde entonces para recuperar el dinero 
que se ha expoliado a todos los catalanes a causa de la 
corrupción?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Fran-
cesc Homs, conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, els 
Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya actuen 
sempre sota els principis de legalitat, com no podia ser 
d’una altra manera, i en defensa, òbviament, dels inte-
ressos de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, això és el que fan i és el que fem des de l’Admi-
nistració de la Generalitat i els seus Serveis Jurídics.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, conseller, pero no ha contestado a la pregun-
ta. ¿Se han personado ustedes en algún caso de co-
rrupción desde el 17 de septiembre? La pregunta creo 
que es fácil. Pero lo que vemos es que ustedes, con 

esta contestación, lo que están demostrando es que no 
se han personado en ninguno para recuperar el dinero 
del ciudadano. La principal preocupación, junto con el 
desempleo, del ciudadano en estos momentos es la co-
rrupción. ¿Y sabe lo que quieren los ciudadanos? Que, 
al menos, los corruptos devuelvan el dinero –que, al 
menos, devuelvan el dinero–, y por su respuesta ve-
mos que no hay un verdadero interés en ello o, sen-
cillamente, es que no pueden. Y se ve, aquí, en esto, 
en que no han dado ustedes explicaciones, en que pa-
rece ser que no han comparecido en ningún caso de 
corrupción, se ve por esta respuesta y por el compor-
tamiento del Grupo de Convergencia y Unión en la 
comisión de investigación.

Y es que, conseller, con todo esto se demuestra que es 
muy difícil a la vez ser juez y parte, estar a la vez en una 
orilla y en la otra. Es difícil o imposible tener la sede 
embargada y, a la vez, llegar al fondo de la cuestión. Us-
tedes están defendiendo intereses contrapuestos, defen-
diéndose a sí mismos, negando los intereses de los ciu-
dadanos y contraviniendo el mandato de este Parlament 
una vez más, que es, ni más ni menos, que perseguir 
la corrupción en los tribunales. En definitiva, conseller, 
lo están demostrando: ustedes están inhabilitados para 
perseguir la corrupción.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller de 
la Presidència.

El conseller de la Presidència

Miri, jo l’hi deixaré clar, no crec que li sorprengui, 
nosaltres no som jutges ni ens sentim jutges, eh? El 
que m’inquieta, l’hi diré sincerament, és que, escol-
tant-la, tinc la sensació que vostès se’n senten, de jut-
ges, o, si més no, fan com de justiciers, que encara 
inquieta més, no? Per tant, jo el que li contesto és el 
mateix que li he dit abans: nosaltres, des de l’Admi-
nistració de la Generalitat, des dels Serveis Jurídics de 
la Generalitat, doncs, complim fil per randa els man-
dats d’aquest Parlament, òbviament. Jo crec que fóra 
bo que se’l rellegís, el mandat d’aquest Parlament, i 
veurà com i fins a quin punt nosaltres el complimen-
tem en tot allò que, a més a més, està clarament expli-
citat, no?

El que no li diré, òbviament, ni li faré cap considera-
ció en si vostès estan habilitats o no, diguem-ne, per 
fer d’oposició, perquè no em correspondria, tindria, 
òbviament, el meu criteri, però no em correspondria i, 
a més a més, em semblaria, per part meva, doncs, fins 
i tot una mica imprudent, no? El que passa que veig 
que vostès la sentència ja l’han dictat sobre com s’han 
de fer o com fem les coses, no?, i a més a més, a partir 
d’aquí, simplement, actuen i no pas, precisament, ate-
nent-se a l’Estat de dret que, a vegades, diuen defen-
sar, que em fa l’efecte que, en molts dels casos –i al-
guns són coneguts també per part de vostès–, doncs, 
no precisament els segueixen.

Gràcies, senyora presidenta.
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La presidenta

La pregunta següent és sobre les empreses de mante-
niment del sector elèctric subcontractades per Endesa.

Pregunta 
al Govern sobre les empreses de manteniment 
del sector elèctric subcontractades 
per Endesa (tram. 310-00408/10)

La formula l’il·lustre senyor Marc Vidal, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, el manteniment 
de les instal·lacions de distribució d’energia elèctri-
ca que hauria de fer Endesa i que aquesta companyia 
subcontracta s’està fent, des de fa temps, amb un em-
pitjorament continuat en les condicions econòmiques i 
de seguretat dels treballadors i les treballadores i amb 
una constant disminució de l’ocupació. Com valora 
vostè i el seu Govern aquesta política de subcontracta-
ció amb relació a aquests sector?

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Senyor diputat, ens preocupa la 
situació del mercat elèctric i ho vàrem dir després de 
l’aprovació de la reforma elèctrica que es va fer des del 
Govern central, perquè sabíem que això tindria una 
tendència a l’empitjorament pel que fa a la inversió 
en manteniment per part de les empreses, també en el 
camp de la distribució, on Endesa té el 95 per cent de 
l’activitat de tot Catalunya.

En qualsevol dels casos, aquesta empresa és la respon-
sable de la garantia de qualitat i de subministrament i 
del manteniment d’aquestes instal·lacions, i, per tant, 
nosaltres analitzarem aquesta situació que ens han po-
sat de manifest empreses subcontractades des d’una 
doble perspectiva, com a tutelants de l’activitat de la 
distribució elèctrica i, per tant, des de la vessant de 
l’energia, però també des de la vessant de les relacions 
laborals, on ja hem iniciat contactes, i avui mateix hi 
ha una reunió amb els representants dels treballadors 
per analitzar si és que s’ha produït una pèrdua, en de-
finitiva, no només d’ocupació, sinó també de qualitat 
en les condicions de treball.

En qualsevol dels casos, estem a sobre del tema i mira-
rem de quina manera aquesta política de subcontracta-
ció garanteix –perquè, al cap i a la fi, és una decisió de 
l’empresa Endesa– els nivells de qualitat, de resposta i 
de garantia que s’exigeixen, en aquest cas, doncs, des del 
Govern de Catalunya.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Marc Vidal i Pou

Senyor conseller, li agraeixo que em digui que hi està 
al damunt, perquè vostè deu saber una mica la histò-
ria. Els contractes signats entre Endesa i les empreses 
auxiliars l’any 2010, durant aquests quatre anys, han 
provocat una disminució d’un 50 per cent a l’ocupació 
d’aquestes empreses subcontractades, a més a més de 
les condicions laborals i a més a més de la seguretat 
en les instal·lacions, i la situació és greu. Però ho és 
més encara quan estan renegociant aquests contrac-
tes, perquè tornen a reduir ocupació, destrueixen més 
ocupació, rebaixen condicions de treball i deixen d’in-
vertir en la xarxa amb l’excusa de fer viables aquests 
contractes.

Aquí, jo crec que caldria recordar els milions d’euros 
que aquest companyia té de beneficis, que dupliquen 
la mitjana de beneficis de qualsevol companyia a Eu-
ropa, i crec que això cal dibuixar-ho perquè aquesta 
seria una situació més que indigna, jo crec que ètica-
ment deplorable i que, per tant, requeriria, efecti-
vament, la intervenció decidida de l’autoritat del país 
en energia, que és vostè.

Tal com ha dit, si sap que està plantejada una vaga per 
als dies 5 i 9 del mes que ve de tot el sector..., perquè 
la situació és insostenible, eh?: insostenible econòmi-
cament per als treballadors, insostenible per a la seva 
seguretat, perquè han d’actuar amb molt menys mit-
jans en situacions molt complexes, però insostenible 
també per al mateix servei a empreses i ciutadans.

Un servei essencial com aquest no pot, per exemple, 
duplicar o triplicar el temps de resposta davant una 
avaria perquè tanqui el centre de manteniment a Pala-
folls i el passi a Granollers, l’empresa Cobra, per do-
nar servei a Lloret, per exemple. O no es pot garantir 
un servei de qualitat en el sector del comerç o del tu-
risme a Girona, si, amb la reducció que vol fer Comsa-
EMTE, es posa en perill la seguretat.

I ja em dirà quines conseqüències pot tenir en la in-
dústria com a motor de la recuperació econòmica quan 
el servei elèctric de qualitat que necessita és deficitari, 
per exemple, a Tarragona, perquè Elecnor fa acomiada-
ments encoberts, o Spark Ibérica, o Eiffage, o SEMI, o 
el Grup Soler, o FCC; totes són pressionades per Ende-
sa i totes ho fan pagar als treballadors i als usuaris.

Per tant, senyor conseller, com a autoritat laboral del 
país i com a autoritat responsable...

La presidenta

Senyor diputat...

Marc Vidal i Pou

...del servei energètic, intervingui, perquè és un servei 
essencial.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable conseller.
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El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies. Ho repeteixo, des d’una doble perspectiva, i 
vostè també hi ha coincidit. Des de la perspectiva, en 
primer lloc, energètica, nosaltres continuem exigint, 
amb més intensitat, «si cap», en aquests moments, que 
els nivells de garantia i de compliment de les seves 
obligacions que té avui Endesa en la política i en la 
responsabilitat de la distribució, pel que fa a la garan-
tia i la qualitat del subministrament elèctric, siguin les 
que pertoquen a un país normal, avançat, com el nos-
tre. I avui aquests mínims s’estan, d’alguna manera, 
complint en tots moments.

Sobre l’organització interna de les empreses, és evi-
dent que això, allà on situen els seus centres de con-
trol, doncs, deu obeir evidentment a optimitzacions. 
En qualsevol dels casos, els resultats i els indicadors 
són els que, des d’un punt de vista energètic i elèctric, 
el Govern exigeix i es continuaran exigint.

Des de la perspectiva laboral, ja li dic que analitza-
rem..., en aquest cas ja va haver-hi una primera reunió 
a primers del mes de novembre amb responsables sin-
dicals de determinades empreses i d’alguns sindicats 
per analitzar l’evolució des de l’any 2010 a l’any 2014 
des d’una perspectiva d’ocupació, de riscos, de preca-
rietat, i analitzar, des de la perspectiva laboral, també, 
si és que en aquest cas s’estan produint irregularitats, 
cosa que, evidentment, comportaria la nostra actuació 
més decidida.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la violència contra les 
dones.

Pregunta 
al Govern sobre la violència contra les dones  
(tram. 310-00419/10)

La formula la senyora Isabel Vallet, del Grup Mixt.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Ahir era 25 de novembre, un any més, Dia 
Internacional de la Violència Contra les Dones, un any 
més vam sortir al carrer, doncs, per a advertir que el 
masclisme mata i que nosaltres estem fartes i hi diem 
prou. 

Però la lluita contra el masclisme ha de ser diària per 
a evitar les morts, per a evitar les violacions, per a evi-
tar que hi hagin discriminacions, per a evitar aquelles 
violències que també són normals i que semblen ino-
fensives o gracioses.

I vagi per davant ara, doncs, la nostra solidaritat amb 
els familiars i els amics de les vint-i-dos dones assas-
sinades als Països Catalans pel masclisme, també les 
de l’Estat espanyol, també les del món; morts que en-
tenem que totes les persones avui presents lamenten.

Amb lamentar-ho no n’hi ha prou. I aquesta és la pre-
gunta que volem fer, perquè entenem que la solució és 
estructural i, per tant, no la pot resoldre un conseller, 
només, del Govern.

Però la pregunta és, doncs, què ha fet, què no ha fet i què 
es podria fer des del Govern per a evitar aquests casos.

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
jo, com vostè, vull començar condemnant tant com 
ahir, avui, cada dia, enèrgicament i amb totes rotundi-
tat, qualsevol expressió, qualsevol forma de violència 
masclista, de violència envers les dones, i dient que no 
oblidem cap de les que han perdut la vida per aques-
ta causa. Qualsevol xifra que no sigui zero –qualsevol 
que no sigui zero– és del tot inacceptable i intolerable 
per a una societat, per a un país que es vol de progrés 
i que es vol avançat com el nostre. Però allò que és 
fonamental, efectivament, no és només lamentar, si-
nó lluitar, tenir la plena voluntat compartida en aquest 
país, com la tenim, la té el Govern, la tenen totes les 
institucions, d’eradicar aquesta xacra social, però so-
bretot d’eradicar les profundes desigualtats existents 
entre homes i dones, que són l’autèntica causa que 
existeixi violència masclista.

I, a partir d’aquí, disposem de nombrosos instruments, 
potents, que ens permeten abordar un fenomen multi-
factorial i tan complex com ho és el de la violència mas-
clista.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, la senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, efectivament, com comentava, la solució ha de ser 
estructural, és acabar amb el patriarcat, però la reali-
tat és que, en els instruments de què disposem, en el 
que han fet, doncs, no sé si ho explicarà ara, s’ha obli-
dat d’explicar que han retallat el servei d’intermedia-
ció especialitzada en violència masclista, el SIE; que 
han retallat també el servei d’acolliment i recupera-
ció de les dones víctimes de violència masclista, el 
SARV, que a més a més eren serveis que naixien sen-
se la plantilla necessària; que han retallat en profes-
sionals especialitzats; que han retallat pressupostà-
riament, doncs, l’Institut Català de la Dona, que ha 
passat d’un pressupost d’11 milions d’euros en 2010 a 
7,45 en 2014; que han retallat programes d’abordatge 
integral de les violències contra les dones.

Què no han fet? Doncs, també els ho traslladarem: no 
han fet programes d’atenció a dones menors víctimes 
de violència masclista, no han fet programes d’aten-
ció i acompanyament a nens i nenes que per l’entorn 
familiar o per violència directa es veuen, doncs, invo-
lucrats en aquests casos, no han fet inversió suficient 
en la prevenció, no han fet inversió suficient en la no-
dependència econòmica.
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Pregunta 
al Govern sobre els programes de cures 
pal·liatives (tram. 310-00413/10)

La formula la il·lustre senyora Maria Glòria Renom, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, la im-
plantació de programes de cures pal·liatives a Catalu-
nya és fruit d’una iniciativa pionera al món que co-
mença als anys vuitanta a casa nostra amb l’objectiu 
de donar suport a les persones afectades de càncer en 
la seva fase terminal. Des de llavors ençà, aquest tipus 
de tractament ha anat prenent un sentit més ampli i ac-
tualment s’aplica per tractar les persones que pateixen 
tot tipus de malalties cròniques avançades i progressi-
ves amb un pronòstic de vida limitada.

Amb aquest model interdisciplinari, Catalunya s’ha 
convertit en un referent internacional en cures pal-
liatives per diversos motius. En primer lloc, perquè fa 
molts anys que es va iniciar a casa nostra, i ja el 1990 
Catalunya va ser reconeguda com a territori demostra-
tiu de l’OMS; també perquè neix en un sistema de sa-
lut pública; finalment, per la característica d’innovació 
a tractar el dolor, alleugerar el patiment, donar suport 
emocional i espiritual als pacients i atendre les famílies 
de la forma més precoç possible.

Actualment el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 pre-
veu una estratègia de millora de l’atenció a les per-
sones que pateixen una malaltia crònica avançada 
amb necessitats d’alta complexitat social i sanitàries. 
Aquest pla s’articula mitjançant un programa de pre-
venció i atenció a la cronicitat en base a aquest model 
propi de cures pal·liatives.

El passat 18 de novembre, el doctor Xavier Gómez- 
Batiste, director de l’Observatori Qualy de l’ICO, direc-
tor de cures pal·liatives de la Universitat de Vic i director  
científic del programa únic al món per a l’atenció in-
tegral de persones amb malalties avançades de l’Obra 
Social de «la Caixa», ha estat designat per l’OMS mà-
xim responsable de la creació d’un grup d’experts 
que dissenyi un programa de cures pal·liatives d’abast 
mundial. Amb aquesta designació, l’OMS reconeix el 
lideratge de Catalunya en cures pal·liatives, contem-
plades en l’Estatut d’autonomia com un dret de les 
persones.

I, més enllà d’aquests resultats i nomenaments, que 
valorem molt positivament des del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, voldríem conèixer amb més 
detall la valoració del Govern dels programes de cures 
pal·liatives a Catalunya.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable conseller de Salut.

El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, presidenta. Diputada Renom, vostè ha fet refe-
rència a un programa o una línia d’actuació de la sanitat 

I sobretot sí que han fet, també –i la pregunta anava 
cap a Interior–, eliminar aquell programa específic 
que Felip Puig eliminava quan entrava al càrrec d’In-
terior, que afrontava la violència des del seu punt de 
vista integral.

Perquè els noms de Núria, Maria, Anna, Rosa, Isabel, 
María Dolores, Yolanda, Esperanza, Gisela i Gregòria 
no quedin en va, doncs, el que han de fer és no mirar 
cap a una altra banda i agafar les regnes perquè no hi 
hagi...

La presidenta

Senyora diputada...

Isabel Vallet Sànchez

...un mort més.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable consellera de 
Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, 
efectivament que disposem de tot un seguit d’instru-
ments i d’un reforçament i una posada al dia d’aquests 
instruments. No hi ha cap retallada des del punt de 
vista pressupostari a les mesures de suport a les dones 
víctimes de violència masclista, sinó tot el contrari: 
hem consolidat i hem reforçat l’atenció, el suport, per 
exemple, a les entitats que tenen una atenció directa 
a aquestes persones. Pel que fa als SIE, allò que hem 
fet és reforçar l’efecte de la integració laboral i social 
d’aquestes persones, centrar-nos en la seva recupera-
ció, no només en l’atenció i el suport, sinó en la seva 
recuperació, en el seu accés al mercat de treball.

Però són molts els instruments i són molt transversals, 
i la coordinació és un element evidentment central en 
aquest cas: una llei pionera que va ser aprovada per 
unanimitat d’aquest Parlament; una xarxa de recursos 
i de serveis precisament de suport, atenció i recupera-
ció de les víctimes de violència masclista, els seus fills 
i filles; uns protocols d’intervenció; unes estructures 
de coordinació que ens permeten millorar l’abordatge, 
com li deia, d’un fenomen que és multifactorial, que té 
un comportament tristament aleatori, que no hi ha un 
únic patró ni d’agressor ni de víctimes.

Però, en tot cas, els recursos no han minorat, sinó que 
intensifiquem els nostres esforços precisament en dues 
línies: la prevenció, sobretot, entre les persones més 
joves, i el seguiment de les víctimes, per tenir perma-
nentment avaluat quin és el risc de les persones, de les 
dones, víctimes de violència masclista.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els programes de cures 
pal·liatives.
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pública del nostre país que hem d’emmarcar bàsica-
ment en tres fonaments bàsics. El primer, el reconei-
xement del dret universal a l’atenció i a la protecció de 
la salut de les persones. En segon lloc, aquest dret ha 
de tenir com a fi últim guanyar més anys i més qua-
litat de vida en aquests anys. I, en tercer lloc, ho hem 
de fer amb una política d’atenció més anticipativa, ja 
sigui prevenir la malaltia, ja sigui atenent la gent amb 
els estadis inicials d’aquestes malalties.

A Catalunya, vostè ho ha dit molt bé, tenim un 1,5 per 
cent de persones amb malalties cròniques avançades, 
i, permetin que faci una certa visió de gènere, d’aquest 
1,5 per cent, el 65 són dones amb una mitjana d’edat 
de vuitanta-dos anys.

Hem començat en els darrers anys aquest projecte, que 
li diem MACA, és d’atenció als malalts crònics avan-
çats, amb una seqüència d’aquest programa, que és el 
Necpal; és a dir, distingir aquelles persones que neces-
siten cures pal·liatives.

Aquesta dinàmica, aquest funcionament d’aquest pro-
grama nostre ha comportat l’interès i, diríem, el patroci- 
ni d’aquest programa en els darrers anys per part de 
l’Organització Mundial de la Salut. I tant és així i tan 
influent ha estat aquest programa, que, si m’ho perme-
ten, els diré el que l’OMS va aprovar com a resolució 
el 24 de maig d’enguany.

L’OMS va aprovar una resolució amb quatre eixos fo-
namentals. Primer eix, cures pal·liatives com a dret hu-
mà en el marc d’un sistema públic de salut. Dos, visió 
de salut pública, comunitària i global. Tres, atenció a 
tot tipus de malalts, no només els malalts de càncer. 
I, quatre, atenció precoç integrada. Això lliga absoluta-
ment amb el que a Catalunya hem anat desenvolupant 
en els darrers anys respecte als malalts crònics avan-
çats. I l’impuls final és que la persona que ha liderat 
aquí des de fa molts anys aquest model sigui la persona 
designada per l’OMS per dirigir aquest projecte i es-
tendre’l arreu del món. I vinculat, a més a més, això, a 
una empresa pública com l’ICO, a una universitat i la 
seva càtedra de pal·liatives com la Universitat de Vic, 
i, òbviament, al Departament de Salut i el Govern de 
Catalunya. 

Jo li diria que no està malament per ser un govern mono-
temàtic.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les actuacions per posicio - 
nar Catalunya com a territori intel·ligent de referència 
internacional.

Pregunta 
al Govern sobre les actuacions 
per a posicionar Catalunya com 
a territori intel·ligent de referència 
internacional (tram. 310-00414/10)

La formula la il·lustre senyora Marta Pascal, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable conse-
ller, actualment és en boca de tots els concepte smart, 
que, com bé sap, es refereix a aquella manera de fer 
front als assumptes públics a través de les solucions 
basades en les noves tecnologies.

L’enfocament és divers; per una part, projectes i pro-
grames puntuals que incorporin la tecnologia en di-
versos àmbits de l’Administració, i, per altra banda, 
tot aquell conjunt d’iniciatives interconnectades que 
continguin el concepte smart o el concepte intel·ligent. 
Li cito alguns exemples: smart governments, smart li-
ving, smart mobility, smart economy o smart environ-
ment, és a dir, mobilitat, governança, economia o me-
di ambient.

Ja fa anys que Catalunya és en aquest àmbit un pol 
de referència no només a nivell europeu, sinó també a 
nivell mundial. Probablement, i segurament ho conei-
xerem tots, el cas de la ciutat de Barcelona és el més 
evident, però val la pena també destacar la gran quan-
titat d’iniciatives de molts municipis. Per cert, muni-
cipis grans i municipis més petits. Han portat a terme 
estratègies d’iniciatives smarts que busquen innovar 
en la gestió dels serveis públics, impulsar el creixe-
ment econòmic i, en definitiva, millorar la vida dels 
seus ciutadans.

La nostra configuració com a país i la nostra capacitat 
de ser imaginatius també en aquest àmbit ens exigeix 
una màxima coordinació d’aquestes estratègies per tal 
que transcendeixin l’àmbit municipal i es procedei-
xi a una regulació i a una definició d’estratègies a ni-
vell supramunicipal. Dit d’una altra manera: el pas de 
l’smart city a l’smart region, i posats a dir, i probable-
ment molt abans del que alguns es pensen, el pas defi-
nitiu cap a l’smart country.

Per tot plegat, honorable conseller, des del nostre grup 
li voldríem preguntar quines accions porta a terme el 
Govern per posicionar Catalunya com a territori smart 
de referència a nivell internacional.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, analitzant els 
països avançats i també les organitzacions que més èxit 
tenen en els darrers temps s’observen dues constants 
que el Govern també vol, d’alguna manera, desenvolu-
par. D’una banda, que les tecnologies de la informació 
i la comunicació avui són catalitzadores i determinants 
per apostar per un país avançat i per uns serveis pú-
blics de qualitat, i, d’altra banda, també..., tenir una vi-
sió transversal i integrada del que són les diferents ini-
ciatives que en aquest camp es puguin donar.

En aquest sentit, el Govern el que vol fer és, d’una 
banda, encara millorar amb més i millors serveis pú-
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blics la provisió, en definitiva, de l’atenció als seus 
ciutadans i de l’acompanyament a l’economia produc-
tiva, i, d’altra banda, en definitiva, també, poder tenir 
aquesta visió global i integrada de totes les iniciati-
ves ja molt exitoses que hi han hagut a través de molts 
ajuntaments, però també a partir del mateix Govern. 

Des d’aquest sentit, amb l’SmartCAT, aquesta estratè-
gia intel·ligent per a Catalunya en l’àmbit de les TIC, 
el que volem és sobretot millorar la prestació de ser-
veis públics, facilitar l’accessibilitat dels ciutadans a 
aquests serveis, millorar la comunicació, guanyar en 
proximitat, rapidesa, tenir nous i millors canals tant 
d’informació i comunicació com de governança i tam-
bé de gestió.

D’altra banda, a tots els ajuntaments que fins ara han 
anat desenvolupant, molts, iniciatives en aquest sentit 
val la pena que també els donem un marc de globalitat 
per poder-hi donar encara més valor, perquè no siguin 
realitats aïllades, sinó que en definitiva sigui tot el ter-
ritori el que pugui tenir també, en definitiva, aquestes 
oportunitats. Això reforçarà els ajuntaments que ja hi 
juguen d’una manera molt decidida –amb Barcelona 
al capdavant, però molts municipis fan aquesta apos-
ta–, i també ajudarà, amb una visió d’equilibri territo-
rial, perquè aquells que encara no ho han pogut fer o 
podien quedar-ne fora puguin incorporar-s’hi, i seran 
acompanyats. 

En definitiva, no serà tant només noves inversions, que 
també, com arrenglerar, alinear, coordinar i endreçar, 
d’alguna manera, totes aquestes iniciatives, que al ma-
teix temps significa apostar i reforçar el sector TIC, 
que té dues tensions importants: una, com a sector in-
dustrial pròpiament dit, i l’altra, com a sector que faci-
lita la transformació del país.

Per tot plegat, els dos eixos fonamentals d’aquesta es-
tratègia serien: en primer lloc, aconseguir una tecno-
logia al servei de les persones i, en segon lloc, posar 
les infraestructures al servei dels continguts.

Moltes gràcies.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre l’impuls del programa «In-
dústria del coneixement».

Pregunta 
al Govern sobre l’impuls del programa 
«Indústria del coneixement» 
(tram. 310-00415/10)

La formula la il·lustre senyora Maria Victòria Forns, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Victòria Forns i Fernández

Conseller, el Govern impulsa el programa «Indústria 
del coneixement» per a la promoció i el creixement 
d’empreses innovadores de base científica a partir de 
la investigació d’excel·lència que es fa a Catalunya, 
excel·lència que pot representar l’Institut Català d’In-

vestigació Química de Tarragona, primera institució 
mundial química segons el Max Planck Institute. 

Sota l’eslògan de «La idea al mercat», la recerca ge-
neradora d’idees i de valor es transfereix a la societat, 
aporta coneixement i tecnologia. El nou programa té 
per finalitat acompanyar els projectes de noves empre-
ses amb alta productivitat científica, aportant-hi recur-
sos, instruments financers a través de l’ICF i formació 
des de la seva fase inicial fins a la introducció del pro-
ducte en el mercat. 

Un dels reptes més importants com a país és la trans-
ferència de resultats de la recerca al món productiu. El 
futur del desenvolupament econòmic europeu i català 
es fonamenta en la societat del coneixement, que re-
quereix la captació de talent per transformar l’activitat 
investigadora a través de la transferència del coneixe-
ment i la tecnologia, amb la finalitat, per tant, però, de 
millorar sempre la qualitat de vida dels ciutadans, del 
seu territori i també del seu entorn social. 

Aquesta iniciativa està destinada a projectes científics 
amb potencial per ser introduïts en el mercat i spin-
offs constituïdes per PDI d’universitats i centres de re-
cerca, amb l’objectiu d’afavorir la creativitat i l’empre-
nedoria.

L’R+D+I ha esdevingut l’eix estratègic prioritari per al 
posicionament competitiu de l’empresa avui dia. L’Es-
tratègia de Lisboa de la Unió Europea ja propugna es-
devenir l’economia del coneixement més competitiva 
i dinàmica del món, i també millorar així l’ocupació i 
la cohesió social. Els mercats globals, la competència 
en costos de les zones emergents, l’augment del tràn-
sit mundial de mercaderies, l’especialització sectorial 
regional creixent, són raons suficients per incrementar 
la inversió en R+D+I. Amb aquest objectiu es va cre-
ar l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement, a tra-
vés del partenariat entre la diputació i la universitat..., 
i entre elles tenim onze spin-offs, com Aplicat o Flux. 
El Govern du a terme una nova acció per la implanta-
ció d’aquest tipus de programes. 

És per això, conseller, que voldríem conèixer quines 
accions du a terme el Govern per impulsar el progra-
ma «Indústria del coneixement».

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller d’E-
co nomia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement 

Moltes gràcies, senyora diputada. Efectivament, un 
repte important que tenim plantejat a Catalunya és 
aconseguir que l’impacte econòmic dels nostres en-
torns de coneixement arribi al molt alt nivell a què ja 
ha arribat el seu impacte científic. 

De fet, hi ha hagut un progrés important. Jo vaig veu-
re la situació fa dotze anys, i puc ben assegurar que en 
dotze anys s’ha progressat molt. Avui en dia la genera-
ció d’empreses des de les universitats, etcètera, és un 
fet relativament comú. En les convocatòries de Proof 
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of Concept europees l’èxit dels investigadors catalans 
ha estat espectacular. 

Així i tot, és un tema difícil. Ho vaig poder comprovar 
quan recentment vam fer un viatge a Califòrnia i allí 
ens varen explicar com s’havia de fer i com s’havia de 
deixar de fer. En fi, ens van dir que era un tema difícil. 
I jo pensava que si era un tema difícil a Silicon Valley 
imagini’s com ho deu ser per a nosaltres. 

Per tant, convé que tots ens hi posem. De fet, tots ens 
hi posem: universitats, escoles de negoci, centres de 
recerca, centres tecnològics, Fundació Catalana per a 
la Recerca, des de la Generalitat hi treballen intensa-
ment Acció, el Departament d’Empresa i també des 
del Departament d’Economia i Coneixement.

Un programa en particular és el programa «Indústria 
del coneixement», que resumint és una cadena de tres 
convocatòries. Vol treballar el primer segment de sor-
tida del laboratori. Ajuts llavor, 40 anuals, 25.000 eu-
ros per ajut; ajuts producte, 15 anuals, amb un pres-
supost d’1,5 milions d’euros, i la tercera etapa és en 
col·laboració amb l’ICF i són línies de préstecs de fins 
a 2 milions anuals, duplicats amb el sector privat i 
amb garanties per a l’assumpció de risc. O sigui, hi ha 
una part pública primera...

La presidenta

Conseller...

El conseller d’Economia i Coneixement

...i una part més privada segona. La primera convoca-
tòria...

La presidenta

Conseller...

El conseller d’Economia i Coneixement

...és pràcticament immediata.

La presidenta

Passem ara a les preguntes al molt honorable president 
de la Generalitat.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre els 
aspectes socials de la proposta de full de ruta 
cap a la independència (tram. 317-00245/10)

La primera és sobre la situació política i social, i la 
formula el senyor Quim Arrufat, del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia, senyor president. Ahir vam escoltar molt 
atentament la seva proposta, el seu full de ruta, pro-
posta que òbviament analitzarem en els propers dies, 
i ho farem des de l’òptica de buscar la millor fórmu-
la possible per fer realitat la independència i perquè 

aquesta a més a més suposi una millora substantiva en 
la justícia social en aquest país. 

Hi ha una sèrie de punts comuns que compartim de la 
seva proposta, que havíem exposat anteriorment, ha  - 
vien exposat diferents agents del país anteriorment. 
Cal un full de ruta independentista d’aplicació imme-
diata i concreta. És un moment, a més a més, excepcio-
nal, que requereix mesures i formulacions polítiques i 
períodes excepcionals. Hi estem d’acord. Cal recercar 
les majories suficients, és a dir, desbordants, per ava-
lar el full de ruta independentista i la independència. 
Hi estem d’acord. Cal fer una referència no explícita, 
sinó central, a com desenvolupem..., i ens movem en 
el marc internacional. Hi estem d’acord. Calen a més 
a més eleccions immediates en clau decisòria –plebis-
citària, constituent, decisòria– per al país. També hi 
estem d’acord.

Però tenim alguns dubtes sobre la seva proposta. En-
lloc està escrit en termes internacionals que la llista 
única, el partit únic, sigui l’única fórmula de reconei-
xement internacional d’un sí majoritari a la indepen-
dència. No va parlar de cap aspecte social; dels desno-
naments, de les retallades, de la pobresa energètica, de 
tantes altres penúries que en aquest país tan desigual 
ocorren. 

Proposa congelar l’agenda social, igual que suposada-
ment l’havia de congelar més o menys durant aquests 
dos anys de forma tècnica? Perquè Déu n’hi do. I vol 
dir que totes les sumes sumen? Vol dir que reduir la di-
versitat del procés independentista a una sola llista su-
ma en totes les ocasions, en tots els aspectes, per a tots 
els grups socials? Són, aquestes, algunes de les pregun-
tes que ens sorgeixen de les seves propostes d’ahir.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, en primer 
lloc agraeixo la valoració positiva que vostè fa d’alguns 
aspectes del que jo vaig comentar ahir al vespre. 

La segona cosa és que vostè mateix ha dit que hi volen 
pensar. Per tant, jo els suggereixo que hi pensin amb 
una mica més de calma, perquè entenc que hi ha co-
ses que cal anar madurant en els propers dies. No tot 
s’ha de resoldre en vint-i-quatre hores, en aquest sen-
tit. Efectivament, se n’ha de parlar, perquè jo ahir no 
vaig dir que aquesta era l’única possibilitat. Vaig dir 
que era la meva aportació davant d’una situació que és 
la que és. Jo penso que aquesta és la millor, honesta-
ment. Ara, si n’hi ha d’altres i es considera que poden 
arribar a ser millors, doncs, escolti’m, en parlarem en-
tre tots. Aquesta és una proposta, en qualsevol cas, 
que està feta amb la millor de les intencions.

El tema de si ha de ser una sola llista o no a mi no és 
que em preocupi molt, en el sentit del que a vostès a 
vegades els preocupa. A mi només m’interessa que el 
resultat sigui clar i que s’entengui a tot arreu. I això 
té uns codis de comportament. I pensin una cosa –ho 
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vaig dir ahir al vespre: no hi ha pràcticament ningú al 
món, dels poders constituïts, que esperin amb els bra-
ços oberts la constitució d’un estat a Catalunya. Per 
tant, els ho posem molt fàcil i sense excuses o ens tan-
caran la porta a la primera de canvi. Aquesta era la 
meva intenció.

I, finalment, em vaig referir a temes socials. Vostè diu: 
«No es va referir a la pobresa energètica.» Vostè no 
em devia escoltar –no em devia escoltar–, o no em de-
via ni llegir, però sí que m’hi vaig referir. Ara, vostè té 
raó en una cosa: jo mateix vaig dir que el més impor-
tant –ho vaig dir jo– del que s’ha d’explicar sobre ai-
xò, que és el perquè ho fem..., jo ahir no ho vaig abor-
dar a fons. Cert. I a més a més ho vaig dir clarament. 
Em vaig ocupar de tot el que m’havia d’ocupar, ahir, i 
vaig dir que en els propers temps jo faré, en la mesu-
ra que pugui, una aportació també sobre el perquè es 
fa tot això. I aquí, òbviament, hi entren tots els temes 
socials, econòmics, de transparència, de bon funcio-
nament de les administracions, de bona prestació dels 
serveis públics, etcètera.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Miri, vostè va abordar ahir el tema de la pobresa ener-
gètica perquè el TC l’hi ha suspès, no per agenda so-
cial. Ho va agafar per aquesta altra banda. Resulta, i 
a opinió de la CUP..., nosaltres no ens tanquem, ni el 
mateix partit, que ja l’hem posat a disposició del que 
faci falta, no de la llista única, sinó del que faci falta 
per al procés per la independència..., ni amb cap fetit-
xe ideològic. Però resulta que no avancem cap a la in-
dependència des d’un club de golf. No som un club de 
golf. Aquest país és un dels països més desiguals del 
sud d’Europa. No som tampoc un smart country. Em 
sap greu, som un país profundament desigual, on hi ha 
molta gent que pateix les mesures que prenen... 

La presidenta

Senyor diputat... 

Quim Arrufat Ibáñez

...alguns altres.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, no li ho 
discutiré. Evidentment, que hi ha molta gent que ho pas-
sa malament. La pregunta que ens hem de fer tots ple-
gats, i crec que vostès hi estan d’acord, és: aquest país 
té els instruments per poder fer un país millor i perquè 
la gent no pateixi tant, sí o no? Aquest és el tema. No és 
una discussió sobre les essències, el que tenim. És sobre 

les capacitats, els instruments i la possibilitat de fer fei-
na, i de fer bona feina, i després demostrar que som ca-
paços de fer-la. Es tracta d’això.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre les 
compareixences en la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política (tram. 317-00239/10)

I la formula l’il·lustre senyor Albert Rivera, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president..., señor 
Mas, ya sé que usted está muy preocupado por hacer 
listas electorales. Eso es evidente. Que un presidente 
que solo lleva media legislatura ya se preocupe de lis-
tas electorales es que algo ha hecho mal, ¿no?, porque 
usted tendría que estar gobernando dos años más, pe-
ro usted está haciendo actos de propaganda política, 
intentando disputarse con el señor Junqueras..., que 
aunque no lo aplauda mucho, allí estaba para verle a 
usted proponer eso. Pero yo le quiero preguntar por al-
go que a usted no le gusta tanto, y a su grupo, porque 
aunque ustedes hablen de listas conjuntas hay otras 
listas en este Parlamento que a usted no le gustan tan-
to, son las listas de comparecencia en la comisión del 
caso Convergència.

Mire, señor Mas, usted dijo aquí en sede parlamenta-
ria ante una pregunta de Ciutadans, y lo ha dicho mu-
chas veces, que usted está abierto y dispuesto a par-
ticipar y a dejar todo claro respecto al clan Pujol, al 
partido que usted preside, Convergència i Unió, a las 
comisiones del 3, del 4 y del 5 por ciento, al caso Pa-
lau..., usted siempre ha dicho que está dispuesto, pero 
la realidad es bien distinta. La realidad es que usted 
preside Convergència i Unió, el partido que usted pre-
side, con un pacto de la vergüenza con el Partido So-
cialista y algunos votos del Partido Popular, ha llega-
do a un acuerdo que es que ni usted, ni el señor Puig, 
número 1 de Convergència, número 2 de los gobiernos 
Pujol como usted, el conseller de Obras Públicas, ni 
el señor Prenafeta, ni el señor Alavedra, ni el señor 
Millet, ¿eh?, alguien que no tiene nada que decir so-
bre el caso Palau, ni..., ustedes han creído conveniente 
que esas personas no tienen nada que decir en la Co-
misión del caso Pujol y del caso Convergència. Pues 
mire, señor Mas, es imposible hablar de transparencia 
como ustedes hablan sin que usted dé la cara en este 
Parlamento.

Yo le propongo, señor Mas: este grupo parlamentario 
va a volver a intentar que usted comparezca, y toda es-
ta lista de personas necesarias, y vamos a buscar apo-
yos entre la mayoría de esta cámara –entre la mayoría, 
que no es usted, la mayoría– para que ustedes compa-
rezcan.
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Yo le pregunto: ¿está usted dispuesto a cambiar el cri-
terio de su partido y de su grupo... –y no se ampare 
usted que es gobierno y grupo, no nos tome el pelo, 
todos sabemos que usted es el presidente de Conver-
gència–, está usted dispuesto a dar la cara y no a es-
conderse detrás de listas únicas?

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, re-
cordi una cosa en els segons que li queden, si vol: vos-
tès van proposar això i quants altres partits van dir que 
jo no comparegués? I suposo que votar per part dels 
partits en una comissió deu ser un acte lliure, no? Ara, 
resulta que com no voten el que vostès volen, alesho-
res ja està mal fet. A mi això em sona molt prepotent, 
la veritat: o es vota el que jo dic, encara que ho voti 
sol... Perquè vostè ens hauria de contestar una cosa, 
senyor Rivera, qui li va donar suport perquè compa-
regués jo? Qui? Ara m’ho dirà? I és bo que ho sàpiga 
tothom, perquè resulta que aleshores només és Con-
vergència i Unió amb no sé qui més que veta que jo 
hi vagi, quan resulta que vostè ho proposa i no sé si té 
gaires suports. Algun bon criteri deuen tenir els altres, 
a part del molt bon criteri que té vostè sempre, suposo.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor Rivera.

Albert Rivera Díaz

Señor Mas, el ilusionismo le funcionará con el señor 
Junqueras, con nosotros no. Usted es el presidente de 
Convergència, tiene cincuenta escaños y si usted está 
a favor de comparecer, comparece. Déjese de tonterías 
y de engañar a la gente. Usted, señor Mas, se está es-
condiendo con un debate detrás de Esquerra Republi-
cana. Usted tiene la sede embargada. Usted está man-
chado, y su partido, de corrupción y usted tiene que 
dar la cara. Queremos saber si el presidente de la Ge-
neralitat, si el señor Puig, si quién nos gobiernan esta-
ban participando con el capo Pujol de la trama de co-
rrupción que ha habido en Cataluña durante muchos 
años.

Y usted, señor Mas, se podrá esconder detrás de listas, 
pero la corrupción...

La presidenta

Senyor Rivera...

Albert Rivera Díaz

...no se esconde detrás de ninguna lista.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, jo ja he com- 
paregut –jo ja he comparegut. Com a president he 
comparegut, i vostè em sembla que, a més a més, hi 
era, si no ho recordo malament; encara que a vega-
des, doncs, no acabo de recordar algunes de les se-
ves intervencions, doncs, que són bastant xocants i les 
hauria de recordar, però a vegades em passa això, no? 
Però jo crec que vostè hi era, i, òbviament, jo també. 
I quan no era president de la Generalitat també vaig 
comparèixer, i quan no he comparegut va ser perquè 
en aquest Parlament em van dir que no calia que com-
paregués fa uns anys enrere, per exemple, sobre deter-
minades comissions d’investigació en el tema del cas 
Palau, i no governava Convergència i Unió, estàvem a 
l’oposició. I jo em vaig oferir a comparèixer i em van 
dir: «No, no; no cal que vostè vingui.»

I ara vostè, senyor Rivera, ho torna a intentar, però 
jo ja he comparegut –jo ja he comparegut–, i a par-
tir d’aquí ha de tenir en compte, si vol ser una mica, 
doncs..., si vol jugar amb una mica de fair play, ha de 
tenir en compte l’opinió dels altres grups parlamenta-
ris, perquè vostè, senyor Rivera, no està en possessió 
de la veritat –no està en possessió de la veritat. A veu-
re si abaixem una mica els fums... (Veus de fons.) Sí, 
a veure si abaixem una mica els fums, i vostè entén 
una cosa que és molt fàcil, que és, simplement, sumar 
i restar. I sumar i restar vol dir que vostè va fer una 
proposta i no hi ha pràcticament ningú o ningú que li 
doni suport. No serà que aquesta proposta no devia ser 
gaire ben feta, senyor Rivera?

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
les actuacions del Govern amb relació 
a la corrupció política i contra la 
pobresa (tram. 317-00240/10)

I la formula l’il·lustre senyor Joan Mena, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa 

Joan Mena Arca

Sí. Bon dia, president. Ahir vam seguir amb molt inte-
rès la seva conferència, més enllà de ser el seu full de 
ruta personal, més preocupat per la llista conjunta que 
per una consulta amb mandat democràtic vam trobar a 
faltar referències, elements que avui també preocupen 
els catalans.

El nostre país viu una situació d’emergència social i de-
mocràtica. La pobresa zero i la corrupció zero han de ser 
dos elements prioritaris de Catalunya. Els casos de cor-
rupció que alteren la nostra democràcia i que esquitxen 
membres de la seva federació no han de tenir cabuda al 
nostre país.

Vostè ahir deia que voldria destinar una part de l’any 
que ve a explicar quina mena de país volem construir. 



Sèrie P - Núm. 86 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.1  20

Nosaltres li volíem demanar que no s’esperi a l’any que 
ve, que comenci ja i que no ho expliqui, que actuï: la 
millor manera d’explicar-se un govern és a través de 
l’acció.

La diferència entre un candidat i un president és que 
el candidat explica i el president actua. Sembla com si 
vostè hagués confós, volgudament, els papers. I vos-
tè no ha actuat contundentment contra la corrupció, o 
com explica les vergonyoses votacions que vam viu-
re a la comissió del frau fiscal? Com explica la pinça 
entre Convergència i Unió i el Partit Socialista? Com 
valora vostè, senyor Mas, aquest exercici d’opacitat 
parlamentària i vetos a la feina d’una comissió d’in-
vestigació que pretén fer net?

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mena, efectiva-
ment, un president actua. Té tota la raó. Suposo que 
també té dret a pensar, de tota manera, no?, a part d’ac-
tuar? És el que vaig dir ahir. Jo vull pensar quin ti-
pus de país vull desenvolupar o volem desenvolupar 
alguns, i tinc el mateix dret que vostè de pensar-hi, i 
a més a més tinc l’obligació, com vostè diu, d’actuar. 
I estem actuant, si no, digui’m, s’ha dit abans, com pot 
ser que en un sol any, i per primera vegada... –i miri 
que de governs a Catalunya n’hi ha hagut molts, eh?, 
no només els del senyor Jordi Pujol–, com pot ser que 
per primera vegada la Generalitat de Catalunya estigui 
a dalt de tot en índex de transparència? Serà perquè hi 
deu haver algun govern que actua, no? O resulta que ai-
xò és perquè s’ha produït un miracle? (Remor de veus.)

Doncs, no, aquí no hi ha miracles, aquí hi ha molta fei-
na i molta voluntat de transparència en l’Administra-
ció de la Generalitat, guanyada a pols cada dia, i una 
transformació autèntica de la Generalitat cap a una ad-
ministració realment transparent, perquè jo mateix no 
estava satisfet de com estava la Generalitat. I ho vaig 
dir en aquest mateix Parlament, i ho vaig reconèixer 
amb tota la modèstia del món, no estàvem on ha víem 
d’estar; ara sí que hi som, i ara ens hem d’intentar 
mantenir a dalt de tot, estem actuant.

En pobresa, hi ha hagut alguna vegada que en el pres-
supost de la Generalitat de Catalunya s’hagi destinat 
més diners que aquest any al PIRMI? Mai. I miri que 
li diré una cosa, senyor Mena, el pitjor any de la cri-
si va ser el 2009, i no governàvem nosaltres. Gràcies 
a un acord pressupostari amb Esquerra Republicana 
es van posar més diners que mai a la PIRMI. Això és 
lluitar contra la pobresa, no? Els puc dir exactament el 
mateix en matèria d’habitatge, exactament el mateix: 
mai com ara s’havien donat ajuts tan concentrats a les 
famílies que realment ho necessiten. Abans hi havia 
molta «perdigonada» en els ajuts a l’habitatge, ara hi 
ha molta concentració en les persones que realment ho 
necessiten més.

I, finalment, això que diu vostè de la comissió, li con-
testaré en la segona part de la pregunta.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’il·lustre senyor diputat.

Joan Mena Arca

Miri, senyor Mas, sap vostè que l’exalcalde de Sabadell, 
el senyor Manuel Bustos, també estava en els índexs més 
elevats de transparència. Espero per al bé d’aquests 
país que vostè no s’hi vulgui comparar. Perquè, es-
colti’m, no farem un país nou sense fer un país net. 
I un país net no es fa pactant des de l’opacitat vetos a 
les comissions. Perquè aprovar una comissió per des-
prés vetar les compareixences, senyor Mas, és gesti-
cular, és cosmètica; és cosmètica com no personar-se 
en causes de corrupció; és cosmètica com no voler un 
ple monogràfic de corrupció, com va proposar el Grup 
d’Iniciativa i Esquerra Unida, i en aquests moments 
vostè com a president també falla al nostre país.

Vostè demana ara una llista unitària de país. De quin 
país, senyor Mas, del país que veta les compareixen-
ces o dels país que vol fer net? De qui mira cap a una 
altra banda en la corrupció o de qui s’hi enfronta?

En el meu país, senyor Mas, en el país que jo vull cons-
truir no es vetarien noms i cognoms clau per saber què 
ha passat, com han fet vostès amb els seus pactes.

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat 

Gràcies. Sí, senyor Mena, el país net?, totalment d’acord. 
Segona cosa, cent-cinquanta compareixences votades 
–cent cinquanta–, li semblen poques? Tercer, l’única 
formació política que va proposar una persona seva va 
ser Convergència i Unió, el president Pujol, ningú més.

Perdonin..., i un altre petit exemple, si tan clar ho te-
nen com pot ser que a Catalunya hi hagi una comissió 
d’investigació sobre tot això i a Andalusia governant 
vostès no hi hagi comissió d’investigació en el tema 
dels ERO, un escàndol monumental? (Alguns aplaudi-
ments.) No hi ha comissió d’investigació a Andalusia, 
amb 229 imputats, senyor Mena! (Veus de fons.)

La presidenta

Senyor president... (Alguns aplaudiments. Persisteix la 
remor de veus.)

Pregunta
al president de la Generalitat sobre l’exclusió 
d’una part dels catalans en la proposta de full 
de ruta que ha presentat (tram. 317-00242/10)

La pregunta següent... Senyores diputades, senyors 
dipu tats, continuem amb la sessió, si us plau. (Pau-
sa.) La pregunta següent és sobre la situació política. 
I la formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez- 
Camacho, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Senyor Mas, 
ahir vostè va presentar el seu nou full de ruta per a 
Catalunya per als propers mesos. Jo li vull preguntar: 
vostè presentava el full de ruta per als 7 milions i mig 
de catalans o només per a una part de catalans? Vostè 
ahir presentava el seu full de ruta per als catalans de 
primera i els altres són catalans de segona?

La presidenta

Per respondre té la paraula al molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Camacho,  
jo entenc, des d’un punt de vista democràtic, que quan 
es presenta un full de ruta que està basat sempre en les 
urnes es treballa per a tothom. Perquè, evidentment, a 
les urnes s’hi pot anar a posar una posició o una altra. 
I, en canvi, em dóna la sensació que quan es treballa 
per impedir que les urnes es posin aleshores no es tre-
balla per a tots.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’excel·lentíssima se-
nyora diputada.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor president, la seva demagògia li impedeix veure 
que les urnes no estan per sobre de la llei i de la demo-
cràcia, sinó que les urnes estan al servei de la llei i de 
la democràcia.

Senyor Mas, vostè ahir no va presentar un projecte per 
a tot Catalunya. Vostè ahir va presentar un projecte 
per a un terç dels catalans que varen anar a votar en el 
simulacre del dia 9 de novembre. Vostè no té majori-
es ni dintre ni fora d’aquest Parlament. Vostè, senyor 
Mas, ahir va fer un pas endavant en la seva obsessió 
independentista sense majories ni dintre ni fora. Ara 
no té majories al Parlament de Catalunya: el senyor 
Junqueras sembla que no li donarà suport als pressu-
postos; el senyor Iceta ja ho dirà ell, però suposo que 
amb el full de ruta d’ahir, amb la independència per 
davant és impossible –és impossible– que li doni su-
port... (Remor de veus.) Si ho fa anirà en contra de les 
seves pròpies paraules, però tot és possible, senyor 
Iceta. (Veus de fons.)

El Partit Popular –el Partit Popular– no donarà suport 
als pressupostos, però vostè ahir va oblidar els 4 mi-
lions i mig de catalans que no volen la independèn-
cia. Vostè s’arroga majories que no té, senyor Mas. I, a 
més, vostè parla amb la superioritat moral d’estar per 
sobre de les lleis, dels governs, dels partits. Vostè ahir 
va fer un exercici de suspensió de la democràcia. Què 
és això de demanar unes eleccions referendàries en les 
quals els partits polítics renunciem a les nostres idees, 
a les nostres conviccions, als nostres programes per 
donar-li suport «inquebrantable» a vostè? Vostè està 
per sobre de la democràcia que fins ara hem reconegut?

Miri, senyor Mas, nosaltres creiem que els catalans 
segueixen tenint els mateixos problemes que tenien 
ahir: hi ha més de 760.000 catalans que estan a l’atur, 
més de 40.000 catalans que han entrat a la pobresa 
l’any 2014. Vostè no governa per als catalans, només 
governa per als independentistes i està obsessionat en 
el seu procés separatista.

Senyor Mas, vostè ahir va dir que es volia sacrificar 
per Catalunya, que estava disposat a fer un exercici de 
generositat, li demano, si us plau, sacrifiquis, però ara, 
renunciï –renunciï– ara i deixi pas a qui sigui capaç 
d’afrontar el Govern que necessita...

La presidenta

Senyor diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...Catalunya, el Govern per resoldre els veritables pro-
blemes del país, no la seva obsessió.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta 

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Senyora presidenta... Senyora Sánchez-Camacho, aques-
tes darreres paraules seves, «renunciï», pronuncia-
des d’una altra manera, em recorden allò del «váyase, 
señor González». (Rialles.) «Váyase, señor González. 
Váyase, señor González...», és una música coneguda. 
Vostè, que es fa portaveu de tothom, eh?, veig que ara 
a més a més es fa portaveu també del senyor José Ma-
ría Aznar. No em sorprèn. (Remor de veus.) Es fa por-
taveu del senyor Aznar, del senyor Junqueras, del se-
nyor Iceta... Sempre de la fiscalia, òbvia ment; sempre, 
això sí (persisteix la remor de veus), això sempre ho té 
molt present. Vostè és la portaveu de gairebé tot.

I, òbviament, també és la portaveu de tota aques-
ta gent que no va anar a participar o a votar el dia 9 
de novembre i que vostè interpreta que tota aquesta 
gent estan en desacord amb tota la resta. Jo només li... 
(Veus de fons.) No, exacte; ah!, no, exacte. Anem aquí, 
senyora Sánchez-Camacho. Per què no fem una cosa? 
Per què no els donem l’oportunitat d’expressar la se-
va opinió? (Veus de fons.) Molt bé, doncs, escolti’m, 
si vostès estan tan preocupats per això, aleshores no 
es queixin, perquè vostès tenen la possibilitat d’anar 
a les eleccions que hi hagi a Catalunya amb tot el seu 
programa; ningú els diu el contrari. Ara, oi que vos-
tès no volen imposar, suposo, que els altres vagin amb 
un programa que no volen anar-hi? Faltaria més, no? 
Vostès van amb el seu i els altres van amb el seu. I ai-
xò és ben legítim. Per tant, vostès preocupin-se de si 
mateixos, i deixin els altres tranquils. I després deba-
tin les idees de cada un dels programes.
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I a partir d’aquí –i a partir d’aquí–, doncs, sabrem exac-
tament a on hi ha els pesos en la majoria catalana. Si 
els pesos estan en la seva posició, les majories estan en 
la seva posició, doncs, escolti’m, s’haurà de fer costat 
a la majoria aquesta i seguir els postulats que vostès 
marquen. I, si és al revés, vostès han de fer el contra ri: 
ajudar que aquells que han guanyat puguin fer la feina 
al més ben feta possible.

Perquè al final el país l’hem de fer entre tots, senyo-
ra Sánchez-Camacho, i tothom hi té el seu paper. Pe-
rò tothom l’ha de voler exercir, aquest paper. I vostès 
no el volen exercir en aquest moment. L’única preo-
cupació que tenen és enfonsar-ho tot (remor de veus), 
aquesta és la seva única preocupació. El dia que vul-
guin construir, en lloc d’enfonsar-ho tot, aleshores 
vostès tindran segurament un paper més lluït que el 
que tenen en aquest moment.

(Aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre 
el sentit de continuar la present 
legislatura (tram. 317-00241/10)

I la formula l’il·lustre senyor Miquel Iceta, del Grup 
Parlamentari Socialista.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, 
la seva conferència d’ahir em porta a formular-li la se-
güent pregunta: quin sentit té per a vostè continuar la 
present legislatura?

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Em sembla que ho vaig 
explicar ahir: té sentit... (veus de fons) –sí–, té sentit si 
no podem fer la consulta que ha quedat pendent de fer 
de manera definitiva; té sentit continuar-la, ho vaig dir 
clarament. Es pot fer la consulta de manera definitiva 
els propers mesos? Té sentit fer-la i, a partir d’aquí, sa-
ber com orientem la política catalana, en un sentit o en 
un altre, perquè el resultat no està prefixat.

Ara, si no es pot fer aquesta consulta, com jo crec que 
es podria arribar a fer, doncs, té sentit exhaurir la le-
gislatura, que és exactament el que vaig dir ahir, se-
nyor Iceta.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’il·lustre senyor Miquel 
Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, presidenta. Em fa l’efecte que ahir es va pro-
duir, un cop més, una confusió entre el seu interès per-
sonal i l’interès del país. Perquè, efectivament, si vostè 
se’n surt amb la seva pretensió d’encapçalar una llista 
i donar a les eleccions un caràcter plebiscitari, llavors 
vostè convocarà eleccions. Si no se’n surt, no. On que-
den, els catalans, amb tot això? Només la seva conve-
niència és la que està en joc.

Ahir vostè va deixar clar que el seu projecte passa per 
arribar a la independència a través d’unes eleccions 
a les quals es vol donar el caràcter de plebiscitàries, 
que després portarien a unes noves eleccions i a un 
referèndum com a màxim divuit mesos després. Li ha 
agafat el gust a anticipar les eleccions. N’hauríem fet 
quatre en sis anys: el 2010, pel pacte fiscal; com no va 
ser possible, el 2012 les avancem per fer una consulta 
el 2014; com no pot ser, les tornem a avançar, a veure 
si ara la independència sí que surt.

Jo la veritat és que encara no sé veure on ens porta, on 
vol portar aquest país. Ahir nosaltres no vam saber 
veure –potser no era l’objecte de la conferència– cap 
línia de fons de l’acció de govern. Vostè vol estructu-
res d’estat, vol un referèndum i vol la independència. 
L’acció de govern, segons sembla, ja vindrà després.

Ahir vostè només es va adreçar als que volen la inde-
pendència. I els altres? La complexitat del 9-N no va 
aparèixer en la seva intervenció d’ahir. I sembla obli-
dar també que les enquestes indiquen que hi han més 
ciutadans que volen un acord, una reforma profunda, 
que no pas els que volen trencar. Vostè ja no busca 
acords ni avenços concrets: ni els vint-i-tres punts del 
seu document del 30 de juliol, ni la revisió del model 
de finançament, ni la flexibilització de l’esforç de re-
ducció del dèficit. Certament, em podrà dir que el Go-
vern d’Espanya no li ho posa fàcil, querella inclosa; 
però el cert és que vostè tampoc no busca un acord.

President, els problemes de la majoria dels catalans no 
poden esperar la independència, que no sabem ni quan 
ni com arribarà. Les nostres prioritats segueixen sent 
aquestes: primera, rellançar l’economia i crear llocs de 
treball; segona, protegir l’estat del benestar; tercera, 
regenerar la democràcia; quarta, assolir un nou acord 
amb la resta d’Espanya que ens permeti votar. Creiem 
que són les prioritats compartides per molts catalans. 
Però, si de vostè no podem esperar ja cap acció de go-
vern o cap esforç per cercar acords i ha perdut el seu 
soci parlamentari, per què no convoca ja les eleccions?

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, vostè em 
diu: «On queden els catalans i les catalanes?» Em sor-
prèn molt, aquesta afirmació, perquè, si no ho tenia mal 
entès, el 80 per cent de les catalanes i dels catalans vo-
len exercir el seu dret a decidir. (Veus de «Molt bé!» i 
remor de veus) Vaja, si no estic mal informat, perquè, 
quan miro la composició d’aquesta cambra i recordo 
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els programes amb què ens vàrem presentar tots ple-
gats l’any 2012, recordo que el 80 per cent d’aquesta 
cambra està a favor del dret a decidir, inclòs el PSC en 
el seu programa electoral. O és que vostès no es van 
presentar, en el seu programa electoral, defensant el 
dret a decidir? El que passa, que després es van que-
dar a mitges. (Veus de fons.) Sí, es van quedar a mitges 
–senyor Iceta, no és un col·loqui, això–, vostès es van 
quedar a mitges –vostès es van quedar a mitges. Però 
es van presentar amb aquest programa. Per tant, facin 
honor als seus compromisos; no diguin que això no és 
ocupar-se dels catalans.

Efectivament... I tot està centrat en el dret a decidir. Per-
què, si vostè es llegeix atentament el que jo vaig expli-
car ahir, vostè recordarà que vaig dir una cosa que la 
torno a repetir avui: sempre he posat les urnes abans 
de prendre les grans decisions, sempre, i així ho se-
guiré fent. No és democràtic, això? Això no és escol-
tar la gent? Això no és saber, en les urnes –no en les 
manifestacions ni a les enquestes: a les urnes, que és 
on es compten els vots–, quines majories hi ha en un 
sentit i quines hi ha en uns altres? Això és la democrà-
cia radical, i crec que vostès, el Partit Socialista, en 
això hi haurien d’estar d’acord.

Evidentment, si no es pot exercir el dret a decidir, per-
què no hi ha la manera de fer-ho en aquest país, i no-
més tenim la manera de les eleccions, hi renunciarem, 
aleshores, a aquest instrument? L’altra pregunta és 
quan i per fer què. Doncs, això és el que vaig intentar 
respondre ahir.

I no em digui que no ens ocupem de la gent. Perquè, 
miri, només agafant les dades d’atur del tercer trimes-
tre, l’EPA, a Catalunya hi ha hagut en un any una re-
ducció, segons l’EPA, de l’atur del 17 per cent. I això 
ho fa molta gent en aquest país, i una mica també el 
Govern, que hi ajuda.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre  
la predisposició a unir esforços per a  
redefinir la proposta de full de ruta cap  
a la independència (tram. 317-00244/10)

I la formula l’honorable senyor Oriol Junqueras, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Oriol Junqueras i Vies

Bon dia, presidenta. Bon dia, president. Deixi’m co-
mençar reiterant, com sempre fem, explícitament o im-
plícitament almenys, la nostra disponibilitat, la meva 
personal i la del grup que represento, al diàleg i a arri-
bar acords amb el Govern i amb el conjunt de les forces 
parlamentàries aquí representades i de les forces soci-
als i econòmiques del país. Nosaltres, tots plegats, hem 
de saber connectar amb els somnis de molta gent, i 

també, evidentment, amb les necessitats de molta gent, 
molts dels quals comparteixen somnis i necessitats al-
hora. Hem de saber connectar amb els somnis d’aquells 
que clamen per la independència i d’aquells a qui la in-
dependència no els fa ni fred ni calor, perquè encara 
no comparteixen amb nosaltres el convenciment que 
és una eina imprescindible per resoldre molts dels pro-
blemes que tenen plantejats. Hem de saber connectar 
amb somnis i necessitats d’aquells que estan farts dels 
governs espanyols i d’aquells que se senten enamorats 
d’Espanya i que se senten emocio nalment espanyols.

Com que hem de saber connectar amb tothom, com 
que ens hem d’adreçar a tothom, nosaltres celebrem la 
proposta personal –vostè va reiterar que era una pro-
posta personal– que va fer ahir, la celebrem perquè ens 
sembla que és una passa endavant en la línia que nos-
altres hem reivindicat sempre i en la qual hem treballat 
durant molt i molt de temps. Estem satisfets d’aquesta 
proposta que vostè va fer, i entenc jo, personalment, 
que segur que vostè entén, també personalment, que 
aquest, l’àmbit parlamentari, l’àmbit d’avui, d’una 
pregunta en una sessió de control, no és l’àmbit més 
adequat per valorar el conjunt de la intervenció que 
va fer ahir. En aquest sentit, deixi’m convidar-lo ex-
plícitament, a vostè i a tothom que està aquí, a la con-
ferència que faré jo d’aquí a una setmana (rialles) i 
que espero (aplaudiments) que vostè tingui l’ocasió de 
ser-hi present.

Em sembla que l’objectiu que hem de tenir tots plegats 
és l’objectiu de sumar... –tots hi estan convidats; vostè 
també, senyora Alícia Sánchez-Camacho, vostè tam-
bé. Em sembla que el que hem de fer és sumar, bus-
car la fórmula que ens permeti sumar més, la fórmu-
la que ens permeti maximitzar més la representació 
d’aquells que som independentistes i d’aquells que no 
ho són però que estan disposats a votar a favor de la in-
dependència, la fórmula que ens permeti no sumar-ne 
uns quants, sinó sumar-ne com més millor. I estic segur 
que en això –en això– ens trobarem.

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Deixi-m’hi posar un petit 
toc d’ironia: no sé quina pregunta m’ha fet. (Rialles. 
Remor de veus.) Jo estic encantat de respondre pre-
guntes; ara, hi ha d’haver pregunta. Aleshores, si la 
pregunta... –ja li he dit que hi posava un toc d’ironia, 
eh?, agafi-s’ho amb bona esportivitat, com tots ple-
gats–, si la pregunta era si vindria a la conferència o 
no, deixi’m mirar l’agenda, home (remor de veus), que 
jo sóc president de la Generalitat i no sé si tinc algun 
compromís o no en aquell moment. Si no el tinc, evi-
dentment, l’acompanyaré, i si el tinc, doncs, m’excu-
saré, i segur que vostè, sabent que jo exerceixo com 
a president de la Generalitat i que efectivament jo he 
d’actuar, segur que em sabrà disculpar, no?

Però, en qualsevol cas, li desitjo encert en la seva com-
pareixença de la setmana que ve –li ho dic amb tota la 
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sinceritat–, perquè l’encert de tots plegats, doncs, és el 
que pot desencallar una oportunitat que tenim que no 
havíem tingut segurament durant molt temps. Ara la 
tenim, l’hem de saber aprofitar. Teníem una oportuni-
tat el 9 de novembre, i al final la vam saber aprofitar. 
En el camí aquell, doncs, hi va haver una mica de tot, 
però al final la vàrem saber aprofitar. Ara tenim una 
altra oportunitat, però per fer això que vostè deia tam-
bé en la seva reflexió, no per imposar cap criteri: per 
posar les urnes una altra vegada. A on està escrit que 
el resultat serà un o serà l’altre? (Remor de veus.) No 
està escrit enlloc. Juguin els altres el seu paper, defen-
sin les seves idees. Passem del debat sobre si es pot vo-
tar o no i en quines condicions al debat de si és millor 
la independència de Catalunya o no. Passem a aquest 
debat, que és el debat de les societats democràtiques 
civilitzades. Hi haurà gent que defensarà que sí, que és 
millor la independència, i hi haurà altra gent que de-
fensarà legítimament que no. Les dues posicions són 
exactament respectables.

Ara, com es resol això en una democràcia? Posant les 
urnes; i això és el que estem defensant. I no ens les dei-
xen posar d’una altra manera. Aquest és el problema! 
Ho hauríem volgut fer d’una altra manera, tots plegats, 
els que hi estem a favor; però no ens ho deixen fer. En 
el moment que volem fer aquestes coses, la resposta és: 
fiscalia i tribunals. Doncs bé, ho vull deixar clar: fisca-
lia i tribunals per part d’uns, i urnes per part dels altres, 
que és un millor camí.

(Remor de veus i alguns aplaudiments.)

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveniments 
polítics.

Pregunta 
al president de la Generalitat sobre 
la valoració de l’actitud de l’Estat 
respecte de Catalunya i com cal 
actuar-hi (tram. 317-00243/10)

I la formula l’il·lustre senyor Jordi Turull, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Molt honorable presi-
dent, aquesta sessió de control d’avui es troba enmig 
de molts esdeveniments o bé que han passat fa poc o 
que s’han de produir d’aquí a poc, no? No fa ni una 
setmana –i ara s’hi referia, president– que vàrem co-
nèixer i es va concretar la resposta del Govern de l’Es-
tat espanyol a la mobilització de prop de 2 milions i 
mig de catalans que, fent un exercici de participació 
i de llibertat d’expressió, van votar sobre el futur po-
lític de Catalunya; la seva resposta va ser una quere-
lla contra el president, la vicepresidenta i la consellera 
d’Ensenyament. Per altra part, ahir vostè va pronunciar 
una conferència davant de més de tres mil persones, 
representants del món polític, del món econòmic, so-
cial, associatiu, de tot el país, per explicar el que al seu 
parer ha de ser el full de ruta per culminar el procés 

que viu Catalunya; un missatge de política amb ma-
júscules, amb tanta determinació com generositat: de-
cidir i sumar els dos vectors que han d’inspirar aques-
ta culminació del procés. Per altra part, aquest cap de 
setmana el president del Govern de l’Estat espanyol ve 
a Catalunya, a un acte de partit, a parlar per als seus, 
que no vol dir ni que s’escolti els seus.

És a dir, mentre aquí parlem de política, fem propostes 
polítiques i ens dirigim al conjunt de la societat, els al-
tres judicialitzen la política i només parlen i s’envolten 
dels seus. Mentre aquí a Catalunya molts partits estan 
debatent, doncs, moltes propostes amb vocació d’ober-
tura, amb vocació de sumar més gent i de temes molt 
transcendents, a l’Estat el Govern renuncia a nous plan-
tejaments polítics i s’aferra al Codi penal per tot allò 
que suposa més democràcia i més participació de la 
gent. L’Estat judicialitza la política, exigeix el compli-
ment de la llei, quan és el gran incomplidor de la llei i 
de les mateixes sentències del Tribunal Constitucional; 
un estat que per mirar cap a un altre cantó diu allò que 
de fet ja s’està fent, que és que el que cal és governar, 
i quan ell al que es dedica és a ofegar-nos cada vega-
da més, perquè governar aquest país sigui cada vegada 
més difícil. Molt simptomàtiques, la manera de fer dels 
uns i la manera de fer dels altres. 

És per tot això, president, que li volem preguntar qui-
na és la seva valoració de l’Estat respecte a Catalunya 
i, en vistes d’això, com creu que cal actuar i reaccio-
nar des de Catalunya.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Vostè esmentava, senyor 
Turull, la visita del president Rajoy. És una visita que 
coneixem pels mitjans de comunicació, no en tenim 
cap constància oficial. Dit d’una altra manera: el re-
presentant ordinari de l’Estat a Catalunya no té cons-
tància de la visita del president del Govern espanyol. 
(Remor de veus.) Però bé, com que ja hi estem acos-
tumats...

La presidenta

President –president–, si us plau, un moment. (Pausa.) 
Senyor Coto, calli d’una vegada. (Remor de veus i ria-
lles.) Porta tota la sessió parlant. (Aplaudiments.) Si 
vol seguir comentant, el convido a sortir fora, i si no, 
calli, si us plau. (Pausa.) Calli, si us plau.

President, continuï. 

El president de la Generalitat

Sí. Bé, gràcies, senyora presidenta. Deia això: no en 
tinc cap constància. No cal que s’excitin tant; no passa 
re, ja hi estem acostumats, a això, no?

Vostè deia això: vindrà el president Rajoy. Doncs... 
Per cert, el president Rajoy avui mateix, em sembla 
que ha sigut, o ahir, va dir, a preguntes d’algú en la 
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cambra parlamentària a Madrid, diu: «El que s’ha fet 
a Catalunya no és cap referèndum.» I aleshores què hi 
fa, la fiscalia, pel mig? Ho ha dit avui..., o ahir, vaja; 
avui mateix: «No se ha hecho ningún referéndum en 
Cataluña.» Tothom tranquil. Bé, doncs, què hi fa, la 
fiscalia, per aquí al mig, amb quatre delictes? –no un, 
sinó quatre. Algú ens ho haurà d’explicar, senyor Tu-
rull, això, no? Vaja, no ens ho explicaran, perquè del 
que es tracta és de no explicar re, del que es tracta és 
d’intentar enfonsar-ho tot i crear a més a més un molt 
mal ambient en la relació institucional.

Quan jo vaig enviar una carta al president Rajoy, la 
resposta que he tingut és: quatre delictes, una querella. 
Déu n’hi do, si aquesta és la capacitat de diàleg que hi 
ha en un país on es plantegen problemes polítics, que 
poden ser importants, molt importants fins i tot; fins i 
tot poden ser incòmodes, aquests problemes, jo ho ad-
meto, per a tothom. Però la resposta no pot ser aques-
ta, i molt més si el propi president del Govern espanyol 
ens diu, ell, en seu parlamentària, que aquí, «en Cata-
luña, no se ha hecho ningún referéndum.» Doncs, es-
colti’m, aleshores... Aleshores, què vol dir? Que queda 
pendent resoldre això d’una manera, doncs, ordenada.

De tota manera, deixi’m dir-li una altra cosa: jo, en 
totes les ocasions en què m’he vist amb el president 
Rajoy, he parlat de moltes altres coses a part de la con-
sulta. A finals de juliol li vaig deixar una llista amb 
vint-i-tres punts, que no n’hi havia cap que afectés la 
consulta i tots s’ocupaven precisament del dia a dia del 
Govern i, per tant, del dia a dia de les ciutadanes i dels 
ciutadans d’aquest país. Han passat més de quatre me-
sos, només hem tingut resposta en un tema i mig; de la 
resta, silenci. Això no té a veure amb la consulta, té a 
veure amb com viuen les catalanes i els catalans el seu 
dia a dia. No sé si aquesta setmana tindrem resposta 
d’alguna d’aquestes coses.

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al segon punt de 
l’ordre del dia, que és el debat i votació del Dictamen 
de la Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya.

Projecte de llei
de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 200-00009/10)

D’acord amb els articles 109.4 i 112.1 del Reglament, 
té la paraula, per presentar els treballs de la comissió, 
la il·lustre senyora Mireia Canals.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyora Canals, ja pot començar.

Mireia Canals i Botines

Sí; gràcies, presidenta. President, vicepresidenta, con-
seller, diputades, diputats... Voldria saludar també el 
secretari d’Afers Exteriors, el senyor Roger Albinya-
na; els membres de la secretaria i de la conselleria de 
la Presidència que ens acompanyen avui. També els 

ciutadans que estan seguint aquest debat des d’altres 
indrets d’arreu del món.

És un honor per a mi fer aquesta primera intervenció 
com a relatora per presentar la Llei d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea. En aquesta primera 
i breu intervenció vull explicar-los com s’ha tramitat 
aquesta llei i quins són els punts forts en els quals hem 
aprofundit, i també explicar les conclusions d’aquest 
treball de ponència que ens va assignar la Comissió 
d’Afers Institucionals el proppassat 18 de juny.

Vull començar donant les gràcies als diputats i dipu-
tades que han estat membres d’aquesta ponència: en 
Jordi Solé, del Grup d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; la Sara Vilà, del Grup d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds; la diputada Rocío Martínez-Sampere, del 
PSC; el diputat Quim Arrufat, de la CUP, i en Juan 
Milián, del PP. Penso que les vostres aportacions han 
fet que aquesta primera llei sigui molt més consen-
suada i millor. No especifico el Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que va decidir absentar-se de la ponència, 
legítimament.

Els treballs d’aquesta ponència han estat conjuntament 
establerts amb el sector, escoltant-ne els suggeriments 
i la visió crítica, per remodelar i polir un primer text 
que des d’aquest Parlament considerem que hem mi-
llorat notablement. Vam fer nostra la primera versió 
d’aquesta llei, també vam fer nostres els suggeriments 
dels compareixents, que ens havien aportat moltes 
aportacions per millorar el text, i hem refet, hem reor-
denat i hi hem inclòs tot allò que hem cregut que deta-
llava i posava en el paper l’acció exterior i les relacions 
amb la Unió Europea.

Perquè entenguem la dimensió de la feina realitzada 
en els treballs de ponència, els donaré un parell de xi-
fres: el text inicial contenia trenta-un articles i el text 
final s’ha ampliat a quaranta, i, d’altra banda, la llei 
ha passat a tenir de cinc a set capítols, perquè vam en-
tendre que les relacions amb la Unió requerien un es-
pai propi, igual que les relacions amb altres governs, 
organitzacions internacionals i xarxes de cooperació 
territorial.

La ponència es va reunir els dies 4, 16 i 29 de juliol i 
el 9 i 3 de setembre, presencialment, per pactar noves 
formes de text i d’estructura de la llei. Tal com dicta 
el seu primer article, aquesta llei té per objecte definir 
l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’actuació, les 
estructures organitzatives i els mecanismes de plani-
ficació, participació, gestió i seguiment de l’acció ex-
terior de Catalunya i de les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea, per tal d’assolir, sota la direc-
ció, la coordinació i l’orientació del Govern, les màxi-
mes promoció i projecció de Catalunya i dels seus in- 
teressos, el posicionament de Catalunya a l’exterior 
com a actor internacional actiu amb relació a matèries  
de la seva competència i del seu interès, com tam-
bé el posicionament de Catalunya davant de la Unió 
Europea i la participació de les seves institucions, de 
conformitat amb la normativa vigent, que és l’Estatut 
d’autonomia.

Un agraïment especial al conseller de la Presidència i 
al secretari d’Afers Exteriors, per haver tingut la sen-
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sibilitat de projectar l’acció exterior i les relacions amb 
la Unió Europea en aquesta primera llei. I també un 
agraï ment especial als membres de la conselleria, la 
Núria Ribas, l’Àlex Figueras i la solsonina Dèbora Mi-
ralles, pels seus incansables suggeriments. Finalment, i 
no menys important, un agraïment per al gestor, l’Edu-
ard Principal, que ha estat atent i vigilant perquè la ce-
leritat amb què hem treballat el text no fos un entrebanc 
per assolir un bon resultat. I, per acabar, vull agrair la 
tasca incansable del lletrat Miquel Palomares, qui ha 
procurat en tot moment que poguéssim entendre i tenir 
a l’abast tota mena de detalls tècnics per poder esmenar 
millor i de la millor manera possible el projecte de llei, 
i que, a part de ser un excel·lent jurista i especialista en 
relacions internacionals, ha estat un molt bon company 
de viatge, sempre disponible, suggerent i implicat per-
què sortís la millor llei possible.

Felicitar-nos, doncs, per haver creat aquesta primera 
llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per a la defensa de les esmenes reservades. 
En primer lloc té la paraula, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’il-
lustríssim senyor Jordi Solé.

Jordi Solé i Ferrando

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, conseller, secre-
tari d’Acció Exterior, altres membres del Govern, con-
vidats, convidades, en primer lloc jo voldria agrair 
també la feina feta per la relatora en el marc de la po-
nència, per tots els ponents que han participat, hem 
participat activament en les diferents reunions, i tam-
bé els compareixents, que ens varen il·lustrar i, d’algu-
na manera, també, ens varen inspirar a l’hora de pro-
posar millores en aquesta llei. 

Certament, jo també penso que del treball que hem 
fet en la ponència n’ha sortit una llei que, tant des del 
punt de vista formal com des del punt de vista del con-
tingut, és substancialment millor que el projecte de 
llei que hi va entrar.

Hem fet canvis profunds en l’estructura. Crec que ara 
tenim una llei més clara des d’un punt de vista del seu 
ordenament, i també jurídicament més sòlida i més 
coherent.

I, pel que fa al contingut –em referiré ara només a du-
es qüestions puntuals, després n’esmentaré altres–, 
hem reforçat la dimensió europea i l’hem volgut se-
parar deliberadament del que és l’acció exterior. I, per 
tant, el primer canvi que hem fet a la llei ha estat en el 
títol: hem passat de «Llei de l’acció exterior», a «Llei 
de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Eu-
ropea», i això..., només en el títol ja hi ha un missatge 
molt clar, molt explícit, de voler ser i esdevenir encara 
més un actor que participa en el marc de la Unió Eu-
ropea, que entenem que és el nostre marc de relacions 
polítiques natural.

I la segona qüestió a destacar amb relació al contin-
gut que hem millorat a partir del treball en ponència 
és que, entre altres coses, hem reforçat el paper del 
Parlament, que en la proposta, en el projecte de llei, 
quedava certament una mica amagat, relegat, desvir-
tuat. L’hem volgut reforçar, i aquí, d’alguna manera, 
ens hem autoimposat deures. Com a parlament, hem 
de ser una cambra que participi activament en la defi-
nició, en el disseny i en el seguiment de la política ex-
terior catalana, però també hem de fer coses amb rela-
ció a la política europea, amb relació a les relacions en 
la Unió Europea, que podríem fer i que no estem fent 
de la manera que segurament ho hauríem de fer. I, per 
tant, ens imposem deures però també ens imposem 
un compromís per tal de millorar qüestions com, per 
exemple, el seguiment previ de la legislació europea, 
o també el compliment del principi de subsidiarietat.

Per tant, i amb tota la modèstia del món, des del nos-
tre grup ens sentim responsables i copartícips de bona 
part d’aquestes millores que apareixen en el text defi-
nitiu d’aquesta llei.

És de destacar que aquesta no és només la primera llei 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
de Catalunya, que també, sinó que també és una de 
les poques lleis d’acció exterior que s’han fet des d’un 
parlament que, de moment, és un parlament subesta-
tal. Per tant, aquest fet també ens sembla prou relle-
vant per exposar-lo aquí. Hi ha molt pocs parlaments 
subestatals, molt pocs països que no són estat encara 
que disposen de la seva pròpia llei d’acció exterior, i, 
per tant, aquest és un pas endavant prou rellevant.

És positiu que un país com el nostre, que tradicional-
ment ha estat obert a les influències del món, però que 
també ha estat predisposat a aportar coses al món, tin-
gui per fi una primera llei d’acció exterior, la seva llei 
d’acció exterior pròpia. De fet, el nostre país és un país 
que fa molt temps que internacionalitza coses: inter-
nacionalitzem talent, internacionalitzem creativitat, 
productes quan els exportem, internacionalitzem es-
portistes, internacionalitzem recerca, internacionalit-
zem, per exemple, la marca Barcelona i darrerament, 
i d’una manera molt intensa, també ens hem especia-
litzat a internacionalitzar la defensa del nostre dret a 
l’autodeterminació i de la democràcia de qualitat a tra-
vés de la defensa del dret a decidir. Però faig un incís, 
aquesta defensa no és nova ni molt menys; és molt in-
tensa darrerament, però no és nova, perquè, d’alguna 
manera, hi ha una continuïtat històrica entre el Via fo-
ra els adormits, de l’any 1734, que és un text que parla 
de la causa catalana i de la responsabilitat d’Anglaterra 
a l’hora d’abandonar les seves obligacions compreses 
en el Pacte de Gènova; hi ha una continuïtat històri-
ca entre aquest text, les cartes adreçades al president 
Wilson al voltant del 1914, i amb el Catalonia calling, 
«El món ho ha de saber», del 2014. 

La reivindicació, l’intent d’internacionalitzar el cas ca-
talà és una constant històrica, com també ho és al seu 
temps i a la vegada la constant de, per exemple, quan 
el comte de Romanones l’any 1920 s’entrevista amb el 
president nord-americà i amb el president francès per 
intentar evitar, avortar que el cas català esdevingui 
un cas d’agenda internacional. O el que està fent en 
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aquests moments, els darrers mesos, els darrers anys 
el servei d’acció exterior espanyol a l’hora d’intentar 
fer el mateix, amb molt menys èxit, per sort, que el 
comte de Romanones, que és evitar que el cas català 
entri en la política exterior, en l’agenda internacional, 
perquè és un cas que ja forma part de l’agenda inter-
nacional.

Per tant, tancat aquest parèntesi, he de dir que aquest 
país, amb llei pròpia o sense llei pròpia d’acció exte-
rior, ha fet, fa i farà política exterior perquè està en la 
nostra pròpia condició i en la nostra pròpia vocació de 
país europeista i amb obertura cap a la resta del món. 
Per tant, hi ha un missatge polític indestriable, indis-
cutible, en el fet d’haver-nos dotat per primera d’una 
llei d’acció exterior pròpia.

Certament, aquesta és una llei que estructura, dóna for-
ma, organitza una pràctica política i uns instruments 
que s’han utilitzat i desenvolupat els darrers anys: les 
delegacions del Govern, les oficines sectorials, el Pla 
d’acció exterior, etcètera. Aquí no inventem res, tot ai-
xò ja existeix; ho posem per escrit, ho ordenem. Pe-
rò, alhora, aquesta llei és una llei que va més enllà 
d’aquesta funció d’endreçar el que ja es feia i el que es 
fa, perquè, en primer lloc, com deia, apunta una cla-
ra intencionalitat política de ser presents i actius com 
a actor important en el marc de la Unió Europea i en 
el marc de les relacions internacionals, molt més pre-
sents i molt més actius del que sens dubte alguns vol-
drien. Però, en segon lloc, perquè també perfila o dei-
xa entreveure una política exterior y europea catalana 
innovadora en alguns aspectes; i en aquest sentit, em 
complau poder dir que hem intentat seguir l’estela de 
l’Acord nacional d’acció exterior, que una mica ens va 
obrir el camí d’un concepte de política exterior mo-
dern, responsable i amb aspectes innovadors.

Quins són aquests aspectes que podem considerar 
avançats en aquesta llei? Doncs, en primer lloc, que 
introduïm conceptes de governança internacional res-
ponsable i avançada. Per exemple, hem establert a la 
llei la necessitat de tenir en compte les externalitats de 
la política interior, els impactes de les polítiques inte-
riors en l’àmbit exterior. Bé, això és un concepte avan-
çat de política exterior. Hem establert també la neces-
sitat que hi hagi una responsabilitat social i ambiental 
de les empreses catalanes que operen dins i fora del 
nostre territori. Esperem que això pugui ser el primer 
pas que ens condueixi a un codi ètic de comportament 
de les nostres empreses en el món, quan estiguin es-
tablertes fora del nostra territori, perquè tinguin en 
compte els impactes que puguin tenir en el context 
allà on operen, i que, en qualsevol cas, aquests impac-
tes tinguin sempre en compte els drets humans i fac-
tors de sostenibilitat social i ambiental.

Un segon aspecte que em sembla innovador d’aques-
ta llei: situa la cooperació, el desenvolupament, el fo-
ment de la pau i els drets humans com a dimensions 
fonamentals de la política d’acció exterior catalana, i 
per tant, en aquest sentit, d’alguna manera, també re-
collim l’esperit de l’Acord nacional d’acció exterior.

Tercer factor: tenim en compte el paper de la societat ci-
vil en el disseny i el seguiment de la política exterior, per 

exemple, creant –per tant, això és una novetat d’aquesta 
llei– el consell de l’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea, consell que estarà format per represen-
tants d’entitats de la societat civil actives en l’àmbit de 
l’acció exterior. O tenim en compte també el paper molt 
important que les comunitats catalanes han desenvolu-
pat i desenvolupen per tal de donar a conèixer el nostre 
país i per tal d’incidir en la defensa dels interessos pú-
blics i compartits del nostre país a l’exterior.

En quart lloc, és una llei que incorpora el paper i el 
concepte de diplomàcia pública, que és un concep-
te important, rellevant en les relacions internacionals 
modernes, actuals. La diplomàcia pública és un instru-
ment molt important, molt rellevant per difondre d’una 
manera efectiva –i no només difondre, sinó també con-
solidar– una marca de país pròpia, i per tant, el fet que 
la diplomàcia pública estigui compresa en aquesta llei 
també vol dir que ens basem i confiem en els molts 
agents econòmics, socials, cívics, laborals, etcètera, 
que ens poden ajudar a difondre la marca de país que 
ens interessa per tot el món. Per tant, elements nous, 
elements innovadors. 

Però també hem de dir que malgrat això és una llei 
limitada pel marc polític i jurídic actual, que, efecti-
vament, és un marc que talla les ales al nostre país 
també a l’hora de les possibilitats efectives de poder 
fer una política exterior que ens permeti defensar de 
la manera més eficaç possible els interessos compar-
tits del nostre país. Quan canviem aquest marc polí-
tic i jurídic vigent –i això serà aviat–, podrem fer una 
política normal, podrem ser també un país normal en 
l’àmbit de l’acció exterior, i, per tant, ha estat una llei 
treballada, ha estat una llei consensuada, ha estat una 
llei transaccionada, i crec que això es veurà en el re-
sultat final de la votació, una llei amb certs aspectes 
innovadors, però la voluntat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya és que sigui una 
llei que la canviem molt aviat, quan ja disposem del 
marc polític i jurídic que ens permeti ser normals tam-
bé a l’hora de poder fer política exterior amb tots els 
instruments i desacomplexada.

Per tant, doncs, per tots aquests motius nosaltres do-
narem suport al dictamen. I com que moltes de les 
propostes que vàrem fer via esmenes pròpies han que-
dat transaccionades i, per tant, han quedat recollides 
i incloses en el dictamen final, retirem les nostres es-
menes vives.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, té la paraula la diputada senyora Rocío Martínez- 
Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Conseller, senyo-
res diputades i senyors diputats i públic que ens ha vin-
gut a escoltar i que ens està escoltant fora d’aquest Par-
lament, jo començo no només per educació, que també, 
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sinó perquè crec que és bo començar reconeixent que 
tota llei que venim aquí a aprovar és fruit d’una feina 
col·lectiva i, per tant, començo pels agraïments, tam-
bé per no deixar-me’ls. Agraïments, òbviament, a tots 
els treballadors del Parlament que fan possible que les 
lleis surtin i surtin bé i, molt en especial, al lletrat de 
la nostra ponència. Agraïments també als companys 
ponents de la llei, ha estat un plaer treballar amb tots 
vostès, però també als compareixents, eh?, que ens 
han aportat moltes de les idees que després vam poder 
recollir en forma d’esmenes, i tota la gent que ha col-
laborat amb nosaltres. Des del Grup Socialista –per-
metin-m’ho fer així– vull mencionar especialment la 
col·laboració del senyor Anjo Valentí, perquè per mi ha 
estat imprescindible per poder entendre i millorar to-
tes les nostres aportacions a la llei. I finalment, també 
un agraïment a la relatora d’aquesta ponència.

Perquè saben què passa? Nosaltres, que parlem de de-
mocràcia dia sí, dia també, i que diem que la democrà-
cia és votar, oh, i tant que és votar, però la democràcia 
són més coses que votar. I una part importantíssima de 
la democràcia és la separació de poders. I saben què 
passa, senyores i senyors diputats? No els dic d’ara, eh?, 
jo també he estat diputada d’un grup, del grup de go-
vern, que no fem prou, no fem prou en aquest país per 
defensar la separació de poders que tenim establerta 
per llei. I ho hem de fer més, eh? Hem de fer més que 
la independència del poder legislatiu i l’executiu sigui 
realment una independència efectiva, i jo crec que en 
aquesta ponència ho hem demostrat i que això és molt 
important i que s’ha de reconèixer. Ja sé que no haurí-
em de..., però és que estem en aquesta dimensió que a 
vegades sempre acabem fent coses que s’haurien de do-
nar o que haurien d’estar ja conegudes.

En segon lloc, a mi m’agradaria, òbviament, i crec que 
és el que toca, parlar de la llei. La diputada de Conver-
gència i Unió, conseller, i el diputat d’Esquerra Repu-
blicana, els diputats de la majoria, li ho han dit d’una 
manera més educada, eh? Jo li ho diré, si vol, d’una 
manera més contundent –ja em coneix–, però és que 
crec que hem millorat..., no que haguem millorat nota-
blement la llei, com ells deien, sinó que la llei que van 
entrar del Govern no era una bona llei. Sincerament 
li ho dic. Jo no sé si és que vostè està molt ocupat, se-
gur que està molt ocupat, a ser portaveu del procés i 
de moltes altres coses, però, realment, era una llei que 
estava mal feta: tenia poca ambició, estava desorde-
nada, jurídicament insuficient, no treia profit de tot el 
que podia treure profit i, per tant, jo crec que sí que 
aquesta vegada en ponència, perquè hi han ponències 
que ajusten les lleis, que les modifiquen, però aquesta 
ponència ha donat a la llei, jo crec, una volta de mitjó 
i l’ha millorat de manera molt notable i molt efectiva. 
Ho explicava també el diputat Solé.

No només hem clarificat i ordenat la llei, jo crec que 
d’una forma molt notable, perquè hi havia una confu-
sió entre instruments, objectius i principis de l’acció 
exterior, sinó que hem pogut donar una visió d’una ac-
ció exterior avançada, moderna i responsable que en-
tén que l’acció exterior parteix d’una interdependència 
en moltes coses, que avui les fronteres entre el que és 
domèstic i el que no ho és, doncs, estan cada dia més 

difuses, perquè el món és interdependent i perquè a 
moltes de les coses que ens preocupen i que han preo-
cupat històricament Catalunya, doncs, els hem de do-
nar més contingut. I jo crec sincerament que aquesta 
llei, la llei que avui podem aprovar, ho fa.

El Partit Socialista ha estat des de l’inici amb la voluntat, 
jo crec, de cercar un consens perquè aquesta llei po-
gués ser efectiva. De fet, som el grup que hem presen-
tat més esmenes –setanta-una esmenes, si crec recor-
dar bé– que fan coses importants per afegir en aquesta 
millora que hem fet entre tots de la llei, no? La pri-
mera..., algunes les ha citat el diputat Solé, però per-
metin-me intentar agrupar, no?, quines creiem que han 
estat les contribucions del Grup Socialista en aquesta 
llei. I jo diria que el primer bloc i el més important és 
Europa, eh? De fet, hem, gràcies a una esmena nostra, 
canviat el títol de la llei. I això els ho dic com a resum 
molt plàstic del que entenem, perquè tractar Europa 
com a acció exterior és que és impossible: Catalunya 
és Europa; Europa és un altre nivell de governança. Jo 
sempre ho explico amb una anècdota de l’eurodiputat 
Raimon Obiols, que sempre deia..., quan era eurodipu-
tat al Parlament Europeu, i quan estava a Barcelona li 
deien: «Ai, Raimon, què tal, per Europa?» I ell deia: 
«Però on et penses que estem?» Això no és Timbuctú, 
no? Estem a Europa. I, per tant, Catalunya és Europa, 
i Europa no la podem tractar com exterior; Europa és 
un nivell més de governança. I, per tant, hi hem d’in-
sistir. I hem afegit tot un capítol a la llei parlant d’ai-
xò, que jo crec que és bàsic com a noció, que no podia 
ser d’una altra manera. I, per tant, la llei passa a dir-se 
«d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea».

El segon gran bloc d’incorporacions que hem fet en 
aquesta llei té a veure amb reforçar el paper del Par-
lament, no només el seu paper d’avaluació i de control 
de l’acció exterior que du a terme el Govern, sinó tam-
bé com a actor actiu; actor actiu, proactiu, d’aquesta 
política europea i d’aquesta política exterior. Perquè 
entenem que els actors, els actors d’una política euro-
pea i d’una política exterior..., no és només el Govern; 
és, també, el legislador, com ho són també les admi-
nistracions locals, que hi han quedat incorporades, i 
molt en especial Barcelona i el valor de la capitalitat 
del nostre país, com a gran, si volen, far que il·lumina 
moltes de les nostres polítiques que tindran ressò fora 
de les nostres fronteres.

El tercer bloc és entendre, d’una manera innovadora i 
responsable, també, aquest paper en xarxa. I, per tant, 
nosaltres aquí hem volgut incloure tot el que són les 
xarxes de cooperació territorial. Estem parlant tant 
del Comitè de les Regions –tot i que nosaltres deixem 
algunes esmenes; ens agradaria que haguéssim insis-
tit més en aquests aspectes–; estem parlant de l’Eu-
roregió Pirineus Mediterrània, que... No somrigui, se-
nyora Canals. Nosaltres vam fer una batalla per això, 
perquè creiem que, efectivament, és molt important; 
és molt important entendre la importància d’aquestes 
xarxes, però també del paper que podem jugar i hem 
de jugar de manera més activa amb la Unió per la Me-
diterrània, o, el que dèiem abans, entendre que els ac-
tors de l’acció exterior són també els agents socials, 
són també els experts, són també les fundacions que 
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hi poden contribuir, i per això vàrem proposar aquest 
consell assessor de l’acció exterior.

En quart lloc, i al bloc de millores, jo inclouria tot el te-
ma que fa referència al català, a la cultura catalana, 
al seu reconeixement, així com amb les comunitats 
catalanes a la resta del món. Creiem que això també 
és una part important que s’ha reforçat i ha sortit, di-
guem-ne, jo crec que més lluïda, amb la redacció ac-
tual que tenim d’aquesta llei. I per últim, si m’ho per-
meten, com li deia abans al conseller Homs, crec que 
hi hem afegit una mica de rigor jurídic, de clarificació 
i d’ordre que la llei no tenia.

Per tant, per tots aquests motius, tot i que ja els dic que 
deixem algunes esmenes vives, perquè sí que ens agra-
daria insistir..., o ens hauria agradat, no? –els pactes, 
sempre, és el que tenen; quan un pacta, doncs, no acon-
segueix tot el que vol. Però sí que hem deixat algunes 
esmenes vives perquè creiem que hi han alguns punts 
d’aquesta insistència sobre quines xarxes i quins altres 
organismes tenim, no?, que no... La majoria de Conver-
gència i Esquerra no ha volgut citar la UNESCO, que 
està fins i tot citada al nostre Estatut. Doncs, això, encara 
no ho acabem d’entendre. I hem deixat algunes esmenes 
com aquestes. Així com un altre grup d’esmenes que el 
que fan és exigir una coordinació exigent a l’Estat es-
panyol. Perquè mentre estiguem a l’Estat espanyol, deia, 
vostè, doncs, no deixem que faci el que vulgui i nosaltres 
actuar com si no existís, sinó que intentem fer exigència, 
perquè la Generalitat és Estat. I, per tant, ho hem d’exi-
gir i coordinar. Això entenem que és la millor manera de 
servir els interessos pels quals estava plantejada la llei.

Tot i així, jo insisteixo que nosaltres estem en aquest 
acord, hem transaccionat la majoria d’esmenes, creiem 
que tenim una bona llei i que tenim una bona eina per 
avançar i per donar a Catalunya, que, a més, ho ha tin-
gut, hi insisteixo, al llarg de la seva història, aques-
ta vocació de mirada cap enfora i de col·laboració cap 
enfora.

Tot i així, i permetin, ja, per acabar..., tot i així, aquí hi 
ha hagut alguns posicionaments polítics que no m’agra-
daria no citar com a final de la meva intervenció.

En primer lloc, els homes invisibles, no?, de Ciutadans, 
que ni han..., legítimament, només faltaria, però que 
ni han participat, ni intervingut, ni vingut en aquesta 
ponència, no? Vostès, sincerament, vull dir, que cada 
dia en aquest Ple ens porten el tema del català i des-
prés acusen els altres d’estar obsessionats amb aquest 
tema, tenien l’oportunitat de treballar una eina de des-
envolupament de l’autogovern d’aquest país útil per als 
seus ciutadans. I ni han, simplement, aparegut en la 
ponència. I això, des del nostre punt de vista, no s’en-
tén o s’entén massa –no s’entén o s’entén massa.

En segon lloc, algunes actituds polítiques. Se’n recor-
den quan el diputat Puigcercós deia allò de «marcar 
paquet»? Ara, a les xarxes actuals en diuen «postu-
reo», no? Algunes, diguem-ne, actuacions polítiques 
amb aquesta llei que, des del meu punt de vista, han 
sigut més de retòrica que de realitat. En aquest cas, 
cito el Partit Popular. Perquè, senyor Milián, vostè sap 
que jo tinc per vostè una debilitat personal, diria, i un 
respecte intel·lectual enorme, però és cert..., és cert, no 

els mentiré, i menys des d’aquí, però és cert que no 
acabo d’entendre, tampoc, no?, el seu posicionament 
en aquesta llei.

Perquè vostès –ningú ho ha citat fins ara– van portar 
la llei..., el Partit Popular va portar la llei al Consell 
de Garanties Estatutàries. El Consell de Garanties Es-
tatutàries el que ha dit és que és una llei plenament 
constitucional i plenament estatutària, perquè, de fet, 
el que fa és desenvolupar l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya. I jo crec que això ho podem fer amb grans 
acords, perquè és una eina d’autogovern. I jo no és que 
els hagi de donar a vostès estratègies polítiques, pe-
rò crec que tindrien molta més credibilitat si estigues-
sin desenvolupant el nostre autogovern, i després di-
ent que no a altres posicions, que no també negant-se, 
sempre i sempre i sempre, i minant, dia i dia i dia, el 
que és l’autogovern de Catalunya i l’autogovern de tots 
els catalans.

També Esquerra Republicana –disculpi’m, diputat So-
lé– i, en certa mesura, Convergència i Unió, en alguns 
moments de la llei..., que els va entrar com una pres-
sa increïble, no? Se’n recorden? Van accelerar la po-
nència perquè volien aprovar-la en el procés, eh? Tam-
bé els ha agafat una mica d’aquest postureo polític del 
qual jo estava parlant. Perquè era molt important te-
nir aquesta estructura. En fi, ho ha semblat; potser és 
una percepció equivocada que jo he tingut. A mi m’ha 
semblat en alguns moments que anaven d’això. Quan 
també ho ha dit el diputat Solé, i jo els deia –ja sa-
ben que sóc contundent i clara–, jo els ho deia des del 
principi: «Escoltin, si Catalunya és un país indepen-
dent, perquè els ciutadans voten i decideixen majorità-
riament que volen la independència de Catalunya, de 
les primeres lleis que s’hauran de canviar és aquesta». 
Sí o no? De les primeres lleis que s’haurien de canviar 
en una Catalunya independent, que no servirien per a 
res, que es trencarien, paper mullat, seria aquesta.

I, per tant, no anem aquí a pretendre que es fa el que 
no es fa. Perquè si a mi alguna cosa hi ha, perdonin, 
eh?, que em rebenta políticament parlant de tot això és 
que, mentre fem país, no ens podem permetre desfer 
el país. I, per tant, és important que fem el que podem 
fer. I no, no, no ho dic d’una manera resignada, sinó 
al contrari: que fem el que és la nostra obligació de 
fer per Catalunya i pels seus ciutadans. I jo crec que 
desenvolupar l’Estatut, amb les eines que ens donava, 
i fer una llei com la que estem fent, amb els acords que 
estem fent, és un pas endavant.

El president Maragall deia..., i estic citant de memò-
ria, però deia que quan un país només es dedica a la 
nostàlgia, al narcisisme o al desig utòpic en lloc de de-
dicar-se a posar els condicionants concrets per desen-
volupar el seu futur, aquest país entra en decadència.

I jo crec que, a vegades, en aquest Govern i en aquests 
anys, no ens hi estem dedicant tot el que ens hi hau-
ríem de dedicar, no a fer el que cada u legítimament 
cregui pel futur d’aquest país, sinó també a posar els 
condicionants presents perquè els ciutadans puguin 
desenvolupar-se en aquest futur. I això és important, i 
és important bastir aquestes eines. I massa cops, mas-
sa cops en aquests anys, en aquest Parlament, no ho 
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estem fent. Mentre fem país, hi insisteixo, el desfem en 
temps real.

I, per tant, nosaltres estem contents que això hagi po-
gut ser així. Estem satisfets que hàgim desenvolupat 
una eina que ens dóna l’Estatut, que ho hàgim fet amb 
acord, que ho hàgim fent avançant, innovant, deixant 
conceptes clars. Creiem que és un pas endavant, cre-
iem que és important donar aquestes eines i aquests 
condicionants.

Perquè, tot i que darrerament només ens estiguem 
centrant a veure com el món mira Catalunya –com el 
món mira Catalunya–, jo crec que és important recu-
perar com contribueix Catalunya al món. Perquè això 
ve de lluny, perquè Catalunya sempre ha sigut un país 
obert, amb la mirada enfora, amb ganes de contribu-
ir, amb solidaritat, amb cooperació. Sempre. Avui te-
nim una eina millor per fer-ho, eh? I, per tant, el que 
esperem i el que desitgem i el que farem des del Grup 
Socialista és tenir, també, la voluntat per fer-ho, per 
tornar a tenir una opinió d’un món que, a més, since-
rament, no acaba de funcionar i d’una Europa que, en 
lloc d’anar endavant, sembla que vagi enrere.

Catalunya sempre hi ha tingut a dir; avui tenim una 
eina potent perquè continuem dient i continuem deci-
dint en aquest aspecte que és tan clau en les nostres 
vides.

Moltes gràcies, diputades, diputats, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Conseller, secretari, diputats, dipu-
tades, com se sol dir en aquests casos, prenc la paraula 
per a posicionar el Grup Parlamentari Popular respec-
te al Dictamen de la Llei d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea.

Des d’aquest faristol ja vaig defensar l’esmena a la 
totalitat del projecte de llei, i, tot i les modificacions 
produïdes en la ponència, no hi trobem gaires canvis 
substancials que facin variar o canviar el posiciona-
ment del nostre partit, més enllà d’una millora molt 
substancial de la tècnica normativa, com hi feia refe-
rència la diputada Martínez-Sampere. Però, en el fons, 
re substancial ha canviat perquè nosaltres puguem 
canviar el sentit del nostre vot.

No obstant, val a dir que vam participar en la ponèn-
cia, vam presentar esmenes que sincerament creiem 
que milloraven notablement el text, un text que era 
caò tic i poc rigorós, i amb conceptes que no s’ajusta-
ven al dret internacional públic, com així van obser-
var nombrosos compareixents, per no dir gairebé la 
majoria o tots.

Lamentablement, la majoria de la ponència no va ac-
ceptar les nostres esmenes, tot i els esforços, que vull 
reconèixer, de la relatora, de la senyora Canals, per a 
integrar-les en transaccions que, en realitat, i això ja 

m’ho reconeixerà, diluïen bastant les esmenes inicials, 
no? De fet, a les transaccions que ens proposava, 
doncs –i això també m’ho reconeixerà–, apareixia al-
guna paraula, eh?, una preposició, una conjunció, en el 
millor dels casos un substantiu, no?, de la nostra pro-
posta inicial, i, per tant, es perdien aquestes virtuts 
que en un inici tenien, com la millora de la tècnica 
normativa, el rigor, la millor definició dels objectius, 
uns conceptes clars, i també alguns aspectes menys 
tècnics i més de filosofia, com un paper més important 
del Parlament en l’impuls i el control de l’acció exterior 
de la Generalitat.

Per això, per a donar una segona oportunitat a tots 
aquests aspectes, que crec que són positius, hem man-
tingut vives les nostres esmenes i demanem humil-
ment als grups parlamentaris que votin a favor d’elles 
per a millorar, per a millorar el text.

Nosaltres, per altra banda, votarem a favor, li ho he 
comentat abans ja, també, d’algunes esmenes del Par-
tit dels Socialistes, que creiem que van en la mateixa 
línia de la nostra filosofia respecte a l’acció exterior de 
la Generalitat.

Sigui com sigui, i a pesar del nostre vot negatiu al pro-
jecte de llei, vull cloure aquesta introducció reconei-
xent positivament la feina feta per la relatora, i de tots 
els companys de ponència, així com del bon treball 
del lletrat i del gestor de la comissió i dels serveis lin-
güístics, a més de la tasca que van fer tots els compa-
reixents estudiant-se la llei i fent les seues propostes.

Dit això, em permetran donar les nostres raons per a 
votar en contra d’aquest dictamen.

I començaré fent-ho per les parts o pel marc general. 
Difícilment ens podem abstreure del context polític 
actual, i menys després del míting del president d’ahir, 
on es dibuixava un full de ruta que porta els catalans 
fora d’Espanya, i, per tant, aïllats de l’escenari inter-
nacional.

En aquest context, l’actual Govern de la Generalitat bus- 
ca la confusió o, potser, directament l’engany; buida de 
significat les paraules; manipula els conceptes, i fa dir 
a les lleis el que en realitat no diuen. Recordem –ho  
deuen recordar tots vostès– com volien fer-nos creure 
que la Llei de consultes deia el que no deia, confonent 
«consultes» amb «referèndums no vinculants».

Sens dubte, alguns grups, i el mateix Govern, utilit-
zaran aquesta Llei d’acció exterior –si és aprovada, i 
sembla que així serà–, per a fer una barroera confu-
sió entre acció exterior, servei exterior i política exte-
rior. I per això no m’ha estranyat que, abans, el diputat 
d’Esquerra Republicana, que avui ens ha fet una inter-
venció ja molt institucional, preparant-se per al Par-
lament Europeu..., doncs, ha fet una barreja, no?, de 
política exterior... Normalment, ell esmenta la política 
exterior confonent desitjos amb realitats –ja em per-
donarà–, però, bé, li ho accepto perquè és la moda de 
la política catalana, i és que la confusió té una clara 
intencionalitat política: la de blindar tot un entramat 
d’organismes que no serveixen a la societat catalana ni 
a la seva economia, sinó als interessos particulars dels 
partits independentistes.
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Perquè..., que ningú s’enganyi, l’acció exterior que vo-
len Esquerra Republicana i Convergència i Unió no és 
una acció exterior que convé als catalans, a la seva re-
cuperació o a la seva projecció, sinó que és la prolon-
gació de tot aquell entramat d’organismes d’agitació i 
propaganda que hi ha a Catalunya. Organismes amb 
una única funció: fomentar allò que es coneix com la 
internacionalització del conflicte. I nosaltres, el Partit 
Popular, creiem que en l’actual situació d’incipient re-
cuperació econòmica no hem d’anar pel món interna-
cionalitzant conflictes, sinó potenciant la internacio-
nalització de l’economia catalana, participant en la 
bona imatge de Catalunya.

Necessitem transmetre al món, per tant, una imatge 
d’estabilitat, de rigor i de seguretat jurídica. En canvi, 
l’actual acció exterior està enfocada només per crear 
notícies i fotografies de cara aquí, de cara a l’interior, 
de cara a Catalunya, mentre es transmet al món una si-
tuació de conflicte i d’inseguretat jurídica.

Aquesta llei servirà també per a blindar les delegacions 
de la Generalitat a l’exterior, que realment ningú sap 
ben bé què és el que fan, perquè Esquerra Republicana 
i Convergència i Unió es neguen que els delegats com-
pareguin en aquest Parlament. Però segur que no ser-
veixen ni per ajudar les empreses catalanes a exportar 
més, ni per atraure més inversions, ni per atraure més 
turisme, ni tampoc per ajudar a tots aquells catalans 
que malauradament han hagut d’emigrar aquests anys 
de crisi econòmica. Ho hem proposat molts cops i hem 
tingut molt poc èxit. 

Però creiem que en una època de crisi dels recursos 
públics, hauríem de tenir més clares les prioritats, per-
què governar, al final, és això, és prioritzar. I, en lloc 
de blindar les delegacions i crear comissions i més or-
ganismes, el que hauríem de fer és aprofitar sinergies 
amb l’Estat, estalviar en el que vostès en diuen «es-
tructures d’estat», que són organismes duplicats o inú-
tils, i invertir en la contractació dels millors profes-
sionals, que ajudin a millorar la imatge de Catalunya 
davant del món i que ajudin els nostres emprenedors a 
internacionalitzar-se.

Per tant, més capital humà, més preparació i menys 
estelades pel món. Això és el que interessa i és el que 
convé als catalans, des del nostre humil punt de vista. 
Nosaltres creiem que Catalunya ha de tenir una acció 
exterior, per raons econòmiques, amb la xarxa d’Ac-
ció 10 –ho he dit abans–, atracció d’inversions, foment 
de les exportacions, captació de talent, promoció tu-
rística amb les oficines de turisme..., també per raons 
culturals, amb l’Institut o amb la Xarxa Ramon Llull 
o l’ICIC, per exemple. Fins i tot, també, per raons po-
lítiques, per exemple, a Brussel·les. Les polítiques de la 
Unió Europea tenen una incidència directa, absoluta-
ment directa, en les polítiques que podem fer a Cata-
lunya i en la vida quotidiana dels catalans. Així, cre-
iem que és important tenir-hi presència.

En canvi, quin sentit tenen les delegacions a París, a 
Londres, a Nova York o a Berlín? Quin sentit té, amb 
la crisi de recursos públics actual, quan es retalla 
en sanitat o ensenyament, que es dobli el pressupost 
d’aquestes delegacions? Als més de 700.000 catalans 

a l’atur o a tots aquells treballadors públics amb una 
paga menys, tenir una delegació a Manhattan els aju-
da ben poc. Quina funció poden tenir aquestes delega-
cions? Diplomàtica? És evident que no. Les relacions 
internacionals enteses com signar tractats internacio-
nals, la representació exterior de l’Estat o la creació 
d’obligacions internacionals és competència exclusiva 
de l’Estat, i així ho podem veure en l’article 149.1 de 
la Constitució.

Però, en definitiva, hi insisteixo, seria millor inte-
grar-les dintre de les infraestructures de l’Estat a l’ex-
terior, com han fet gairebé totes les comunitats autò-
nomes. Almenys ho han fet totes aquelles on governa 
el Partit Popular, i com també ho estan fent, també, 
amb les mateixes infraestructures de l’Estat, que s’es-
tan integrant dintre de les de la Unió Europea, o que 
s’estan compartint amb altres estats. Així s’estalvien 
costos, s’estalvien els diners dels contribuents i es ma-
ximitzen els recursos.

Per altra banda, cal recordar que les comunitats autò-
nomes poden exercir una acció exterior, però aquesta 
no pot incidir en la política exterior de l’Estat. I cre-
iem que promoure un referèndum per atraure una part 
dels espanyols, dels tractats internacionals, o perquè 
els tractats comunitaris deixin de ser aplicats a Ca-
talunya infringiria notablement i visiblement aquest 
principi. De fet, aquesta mateix llei no sembla que sor-
geixi com a resposta a una necessitat dels catalans, si-
nó que és més aviat una reacció nacionalista a la ra-
cionalització que duu a terme el Govern d’Espanya 
respecte a la política exterior. Sembla més aviat una 
contrareforma o una contrallei, si ho volen, a la Llei 
d’acció exterior espanyola, i, per tant, es nota que està 
escrita amb molta urgència i poca visió, o poca capa-
citat estratègica.

En definitiva, estem davant d’un text que continua 
certament sent bastant caòtic i que desordena el que 
ja s’està fent en l’acció exterior, que a nosaltres parti-
cularment, ho deuen haver notat, no ens agrada espe-
cialment, i que no proposa una acció exterior de futur, 
moderna, eficaç i eficient i, per tant, una acció exterior 
que sigui capaç d’aprofitar sinergies amb l’Estat o al-
tres administracions públiques, per poder arribar més 
lluny i amb més força.

Però, sent cert que en general la llei es limita a reco-
llir el que ja està fent la Generalitat, hi ha una excep-
ció que crida vigorosament l’atenció, i que s’ha de se-
nyalar, que és el paper de Diplocat. Aquest organisme 
és el més clar exemple del malbaratament de recursos 
públics. No surt a la llei, perquè volen donar la imatge 
d’independència i de pluralitat de l’organisme, però si 
pràcticament tot el seu pressupost prové de Presidèn-
cia de la Generalitat, ja em diran vostès quina inde-
pendència pot tenir.

Diplocat, no s’enganyin, és un forat negre –és un forat 
negre– per a recursos de la Generalitat i no apareix a 
la llei. Diplocat és un forat negre per als diners dels 
catalans, que s’absorbeixen; exactament no sabem què 
fan amb aquests recursos, però d’alguna manera ho in-
tuïm. Es dedica gairebé i de manera exclusiva a acti-
vitats de tot tipus i arreu del món a atacar la imatge 
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d’Espanya, i, per tant, a posar en risc la recuperació 
dels catalans i la mateixa concòrdia. Si fos per nos-
altres, tancaríem Diplocat avui mateix –ho hem pro-
posat més d’un cop–, un organisme que ha vist do-
blat el seu pressupost, mentre la Generalitat no paga a 
proveï dors o a les farmàcies.

Però és que si exposo aquí l’absència de Diplocat en la 
llei és, a més, perquè ens agradaria que almenys el Par-
lament pogués exercir el seu control, el seu dret de con-
trol de les activitats d’aquest organisme, com de la resta 
de l’acció exterior de la Generalitat. I és que la feina que 
fa aquest organisme és molt fosca, i la fa de la mà d’In-
dependent Diplomat, una organització coneguda a l’ex-
terior com el lobby dels apàtrides. 

Independent Diplomat, per a aquells que no ho sàpi-
guen, és un lobby, és un lobby estranger, que s’ha em-
butxacat 1 milió d’euros de tots els catalans, sense que 
ningú sàpiga quina és la seva feina. I això és molt greu. 
El Govern de Convergència i Unió, que presumeix de 
transparència –ho feia el president aquest matí a la 
sessió de control, no?, «el Govern més transparent de 
tots», doncs, bé–, aquest Govern tan transparent ama-
ga –amaga– als diputats d’aquesta cambra els infor-
mes mensuals d’aquest lobby.

Aquest és un cas, ho repeteixo, molt greu, i que en 
algun moment, algun dia, li esclatarà, al Govern de 
Convergència i Unió. Perquè si no ens mostren aquests 
informes haurem de malpensar, i quan malpenses 
a vegades encertes. I haurem de pensar que, darrere 
d’alguns articles de la premsa estrangera, hi han els 
diners que els catalans paguem a Independent Diplo-
mat. Ho recordo: 1 milió d’euros.

I, mirin, tampoc faria falta, aquesta llei d’acció exte-
rior per donar més capacitat de control al Parlament 
i als diputats. Només ens caldria que la presidència 
d’aquesta cambra fes la seva feina i no deixés des-
emparats aquells diputats que demanem informació, 
que demanem poder veure aquests informes. Perquè 
aquests diputats del Parlament tenen el dret d’accedir- 
hi i ens sentim desemparats.

Però, en fi, més enllà de «diplocats» i «diplomats», 
aquest projecte de llei preveu el que en gran mesura 
ja fa la Generalitat. Per això a molts independentistes 
els semblarà una mera disposició transitòria. Per això 
el to del senyor Solé no era excessivament eufòric. La-
mentablement el que ja es fa a nosaltres no ens agra-
da, perquè és malbaratar els diners públics, com deia, 
sense cap altre motiu que el de fer veure al món que 
tenim estructures d’estat. I, clar, un simulacre d’estat, 
presumir d’estructures inútils, doncs, això..., això és 
molt car.

Per cert, amb aquesta llei, amb aquests pressupostos 
que s’han doblat respecte a l’acció exterior, no sé com 
aniran pel món explicant que Espanya ens roba, que 
Espanya ens oprimeix o que malbarata els diners dels 
catalans; amb l’exemplaritat segur que no serà.

En definitiva, la llei no s’aprofita per racionalitzar, ni 
clarifica ni modifica l’acció exterior amb visió de fu-
tur. En certa manera és un projecte de llei que ja ha 
nascut caducat. Va en contra dels signes del temps, que 

en acció exterior caminen més aviat cap a un principi 
de subsidiarietat ascendent, cap a dalt. És més, tenen 
la voluntat de crear nous organismes, com la Comis-
sió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions 
amb la Unió Europea o com el Consell Català d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.

I, finalment, no he volgut entrar abans en aquest te-
ma, o no he volgut fer-ho a bastament, perquè la ve-
ritat és que cansa, i sé que l’utilitzen, alguns, per no 
parlar d’economia, per no parlar de la inexistent acció 
del Govern, però és que tampoc s’han pogut estar, en 
aquesta llei, de posar el monotema, de parlar del de 
sempre. En aquest cas, apareix el dret a decidir dels 
pobles com a principi rector de la llei. I amb tot el res-
pecte, però és que això no té cap sentit. Decidir és un 
verb transitiu, necessita un objecte directe, què es de-
cideix? Decidir és molt bonic, però em temo que el 
que vostès estan plantejant és que uns quants puguin 
decidir convertir en estrangers una part dels seus com-
patriotes. I això, encara que es faci votant –encara que 
es faci votant– ni és democràtic ni té res a veure amb 
la llibertat, ni molt menys amb la vocació europea de 
la qual es parla a altres punts d’aquest dictamen.

En definitiva, per acabar, i amb tot l’exposat, sembla 
que aquesta és la primera llei del partit del president, 
o de la llista de país; és a dir, una llei que no ajuda en 
res els catalans en el seu dia a dia, però que blinda 
i amplia l’entramat independentista pagat amb els di-
ners de tots.

Per això, i corrent el risc de quedar-nos fora del país, 
sent titllats de catalans de segona, hi votarem en con-
tra, amb el cap ben alt, perquè estem convençuts que 
aquesta llei no interessa ni convé a la gran majoria dels 
catalans, almenys a la majoria no independentista.

De totes maneres, tampoc volia acabar aquesta inter-
venció –no volia que la diputada Canals escoltés les 
meues últimes paraules– en aquest to. Jo vull desit-
jar-li la millor de les sorts en les seues noves tasques. 
Estic segur que no ho necessitarà, és una gran profes-
sional. Ha estat un gran plaer compartir tres anys en 
la Comissió d’Acció Exterior, en aquest Parlament, i si 
fa falta demanarem una compareixença seva per tor-
nar-la a veure aquí.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari Iniciati-
va Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula 
la il·lustre senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Donar la benvinguda, també, 
a tota la gent que ens acompanya, a càrrecs de Go-
vern, però també a tota la gent de les entitats, la gent 
de l’Acord nacional d’acció exterior, de la Fede, de la 
Federació Catalana d’ONG, fins i tot gent de la cam-
panya del «No al TTIP».

Volia agrair els treballs de la ponència i volia donar 
les gràcies també especialment a la relatora per bus-
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car, intentar buscar el consens, certament, en aquesta 
llei. A nosaltres també se’ns ha volgut transaccionar 
bona part de les esmenes que hem presentat, no totes, 
però sí unes quantes. I per això hem vist aquesta vo-
luntat, doncs, de consensuar i que sigui una llei com-
partida entre tots i totes.

Volem agrair no només aquest treball de consens per 
part dels partits polítics, sinó també el treball de con-
sens que han fet les mateixes entitats. Les mateixes 
entitats són les que també ens han enviat esmenes, 
les que també han volgut participar de la llei, i crec 
que això també denota un gran esperit de democràcia 
i de salut democràtica del nostre país. A l’hora de fer 
una llei, les entitats que fa molts anys ja que treballen 
en temes de cooperació internacionals, que treballen 
a l’exterior, les comunitats catalanes a l’exterior tam-
bé volen ser partícips d’aquesta llei, d’aquest text, i, a 
més, ho han de ser –ho han de ser.

Per nosaltres, els ho diem amb sinceritat, aquesta llei 
certament no és ni incorrecta ni és inoportuna, però 
no és del tot satisfactòria, des del nostre punt de vista, 
i es queda molt curta en molts aspectes. Era un man-
dat de l’Estatut del 2006, per tant, teníem l’obligació 
de fer-la. No cal que ens felicitem tant, perquè era la 
nostra obligació, fer aquesta llei; però sí que s’havia de 
tenir la iniciativa de dur-la a terme, i, per tant, doncs, 
es reconeix el mèrit d’haver engegat aquest projecte 
per part del Govern de la Generalitat.

Cal recordar, com molt bé ha dit el diputat d’Esquerra 
Republicana, en Jordi Solé, que amb això no s’inaugu-
ra la política d’acció exterior del Govern de la Genera-
litat, sinó que ja teníem altres lleis prèvies, com la de 
1996, de les comunitats catalanes a l’exterior; la Llei 
de cooperació, del 2001; i, certament, aquestes dues 
lleis queden recollides en el text. Però sí que en això 
ens hem quedat una mica parats, quan una de les nos-
tres esmenes, doncs, era que també es reconegués la 
Llei de foment de la pau, de 2001, i que no ha quedat 
recollida en el text. Sí, sí que es parla de foment de 
la pau, però no es parla de la mateixa llei. I era molt 
important, per nosaltres, perquè..., i lamentem que no 
s’hi hagi volgut fer referència, i no sabem exactament 
per què, no se’ns n’han explicat prou bé les raons. 

Nosaltres ens n’enorgullim, d’aquesta llei, ens n’enor-
gullim molt, perquè precisament va complementar 
la tasca de la societat civil en el seu moment i és la 
que ha fomentat una cultura de pau, juntament amb 
la societat civil i les entitats, una cultura de pau aquí, 
a Catalunya; una cultura de pau de la qual ens sen-
tim tots molt orgullosos i molt orgulloses quan som 
capaços de sortir al carrer en to reivindicatiu i festiu, i 
ens enorgullim precisament del pacifisme amb què es 
mou la mateixa societat catalana. Això no és perquè 
sí; vull dir, la cultura de pau i la seva llei de foment 
d’aquesta cultura de pau hi tenen molt a dir i hi tenen 
molt a veure.

Hi han organismes, consells –l’ICIP, per exemple, és 
una conseqüència clara d’aquesta llei–, que existeixen 
gràcies, doncs, a la llei del 2001, que per nosaltres era 
important perquè a més a més hi vam anar darrere du-
rant molts anys, perquè el grup, el nostre grup, Inicia-

tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, la va proposar ja l’any 1991 i no va ser recollida 
per la cambra, i vam haver de recórrer al Tribunal 
Constitucional perquè..., i, a més, aquest ens va donar 
la raó –com han canviat les coses, per cert, amb el Tri-
bunal Constitucional–, que en aquells moments ens va 
emparar quan aquesta llei no va voler ser recollida per 
la cambra. Però, més endavant, el 2001, finalment, es 
va poder aprovar gràcies a la unanimitat de tots els 
partits. Però, com totes les lleis, doncs, té la seva his-
tòria i té el seu esforç col·lectiu.

Ha marcat una certa participació en el projecte de llei 
de la societat civil; no ho diem ara, ho vam dir en el 
seu moment. Tenint en compte que hi havia l’Acord 
nacional d’acció exterior que s’estava treballant en 
paral·lel al projecte de llei i aquesta llei, no entenem 
com no s’ha aprofitat molt més el contingut d’aquest 
Acord nacional d’acció exterior, que anava molt més 
enllà i que recollia el treball de moltes, moltíssimes 
entitats de naturaleses, a més, molt diferents. I no aca-
bem d’entendre per què no s’ha aprofitat aquest tre-
ball, per què no s’ha volgut incloure més del contingut 
d’aquest treball.

Nosaltres també estem d’acord amb les esmenes que 
tots rebíem d’Amnistia Internacional, perquè, certa-
ment, i es va explicar, a més, el Projecte de llei d’acció 
exterior tenia dos objectius principals: la internaciona-
lització de les empreses i la projecció nacional del dret 
a decidir. Això per nosaltres no és només l’acció exte-
rior de Catalunya, això ho presentava, fins i tot, com a 
línies estratègiques no només el Projecte de llei d’ac-
ció exterior, sinó com l’acció exterior de tot el Govern 
de la Generalitat. Aquests dos objectius, per nosaltres, 
són realment pobres. Són necessaris –són necessaris–, 
en aquests moments molt necessaris, però no són els 
únics; tenim molts més objectius, molts més, a com-
plir respecte a la responsabilitat que tenim com a país 
en la nostra projecció internacional.

Ens queden dubtes en aquesta llei, sobretot pel que 
fa al capítol segon de les relacions amb els altres go-
verns, organitzacions internacionals i xarxes de co-
operació territorial; per exemple, promovent els drets 
humans i la internacionalització de les empreses en 
el mateix apartat, però sembla que són dos paràgrafs 
diferents, i no sabem si això pot incidir finalment en 
l’obligatorietat que tenen les empreses de respectar 
els drets humans en països tercers. És a dir, aquests 
dos paràgrafs no acaben d’interaccionar, diguéssim, i 
en això hi tenim un cert recel i una certa sospita que 
aquesta llei no obligui prou les nostres empreses, les 
nostres empreses catalanes, quan es deslocalitzen, a 
respectar precisament els drets humans en països ter-
cers, en països en vies de desenvolupament o allà on 
les lleis, diguéssim, són més laxes i es poden vulnerar 
molt més els drets humans i els drets dels pobles.

Quan es parla d’impulsar, precisament, el potenci-
al internacional de l’economia catalana i estimular el 
creixement de les exportacions i atraure inversions, 
justament en aquest paràgraf no es diu que aquestes 
empreses catalanes s’establiran i se’ls exigirà, com de-
ia, el compliment dels drets humans. Ho poden vostès 
trobar en la mateixa llei, en el mateix redactat.
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Dos exemples molt il·lustratius del que intento expli-
car. Una empresa catalana que s’externalitza a l’ex-
terior..., i que vam tenir ocasió d’escoltar l’altre dia, 
dos compareixents de Guatemala, el senyor Felicia-
no Velázquez i el Ramon Cadena, un venia pel Frente 
de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales i 
l’altre per la Comisión Internacional de Juristas, i ens 
explicaven com Unión Fenosa, empresa comprada per 
Gas Natural, empresa catalana, amb el seu principal 
accionista «la Caixa», doncs, vol imposar de forma..., 
imposar a la força, a pesar de l’oposició dels pobles i 
de la seva pròpia gent, les seves centrals hidroelèctri-
ques, provocant desplaçaments de la població del De-
partamento de San Marco.

Què ens demanaven a la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació? Doncs que les nostres 
empreses els deixin viure en pau, simplement. I això 
és una cosa que a nosaltres ens preocupa moltíssim: 
quina imatge estem donant a través de les nostres em-
preses en aquests països, quan ens vénen aquí, al Par-
lament de Catalunya, a explicar-nos i a demanar-nos 
que, si us plau, diguem a les nostres empreses que els 
deixin viure en pau i en condicions, que s’aturi, fins i 
tot, també, el procés de persecució i criminalització, 
que ja porten vuit assassinats provocats pel mateix si-
cariat guatemalenc i que s’aturin aquests processos de 
criminalització cap a les organitzacions que estan re-
sistint, precisament, contra aquest model econòmic i 
depredador.

Una altra..., segona qüestió. Ja no només com ens pro-
jectem, com es projecten les nostres empreses a l’exte-
rior, sinó com captem les inversions, perquè això tam-
bé està recollit en la llei. I com captem les inversions? 
Doncs, jo crec que és un exemple prou clar el que ha 
passat, per exemple, amb Barcelona World. Com cap-
tem els nostres inversors? Doncs, rebaixant les nostres 
condicions legislatives, rebaixant els nostres impostos, 
rebaixant, fins i tot, llançant per terra el nostre propi 
model turístic.

Aquest és el tipus d’inversions que volem captar? Cap-
tar inversions per acabar canviant el país de dalt a 
baix? Nosaltres creiem que aquesta llei hauria de po-
der regular això. La llei estava feta, certament, s’ha 
dit, perquè ja hi han coses que s’estan fent en aquests 
moments; ja fa temps que la Generalitat i els actors 
internacionals catalans que estan fora estan fent acció 
exterior. El que volíem era regular-la i que hi hagués 
obligatorietat i, a més a més, que hi hagués obligació i 
que es poguessin exigir responsabilitats.

Podrem exigir responsabilitats amb aquesta llei pel 
que fa al respecte dels drets humans? Nosaltres creiem 
que aquest és un debat que s’hauria hagut de fer més 
àmpliament i no s’ha fet. I és cert que hem anat una 
mica massa a corre-cuita; és cert que hem volgut cór-
rer massa en l’elaboració d’aquesta llei, i les presses no 
són bones conselleres per fer cap llei.

Volem entendre i crec que entenem quin era el motiu del  
Govern de la Generalitat per impulsar aquesta llei prò-
pia per a Catalunya, i defensem que hi hagi una llei 
pròpia per a Catalunya, però les presses sempre són 
males conselleres, i no hem pogut debatre prou a fons 
quina responsabilitat podrem exigir als nostres actors 

internacionals si realment no compleixen els principis 
rectors d’aquesta llei.

Altres lleis d’acció exterior a nivell europeu ja tenen 
dispositius jurídics i polítics per controlar les actua-
cions comercials i econòmiques a l’exterior. I creiem 
que ens ha faltat, dèiem, molt més debat en aquest sen-
tit. I per això volem que aquesta llei no sigui final de 
cap procés, sinó el principi d’una altra etapa en l’acció 
exterior de Catalunya. És a dir que aquesta llei no es 
quedi aquí, que aquest text..., crec que molts actors, i 
avui especialment presents aquí, també, en aquest de-
bat, estem d’acord que és escassa, com a llei, i que ens 
cal molt més encara. Volem que sigui el principi d’una 
nova etapa per tal que la ciutadania i els partits puguin 
exigir responsabilitats als seus actors internacionals, 
a la Generalitat i a les empreses que es deslocalitzen i 
als inversors que també vénen aquí.

Des del nostre grup som conscients que era un mandat 
estatutari i hem mirat d’incidir sobretot en els aspec-
tes de la coherència pel que fa als drets humans a paï-
sos tercers, ho hem dit; ho hem fet en molts esmenes, 
en aquest sentit, i hem mirat d’incidir en molts altres 
aspectes que, com dèiem, estaven dins de l’Acord d’ac-
ció exterior, per exemple, i que no s’han volgut recollir 
i que no s’han volgut aprofitar, com la responsabilitat 
empresarial, ja ho hem dit, i la responsabilitat medi-
ambiental. Deslocalitzar les nostres empreses a països 
tercers on també es vulneren els drets mediambien-
tals, doncs, ens sembla que és poc responsable com a 
actor internacional, i feia falta per fer una llei innova-
dora, per fer una llei moderna i per fer una llei a l’al-
çada de moltes altres lleis d’acció exterior europees, 
doncs, que es parlés més en profunditat de la respon-
sabilitat que tenim a l’hora de respectar el medi am-
bient, no només aquí sinó en països tercers.

Un altre aspecte, potser, els semblarà petit, però tam-
bé ho hem demanat moltes vegades: que allà on posa-
va «aranès», allà on es reconeixia l’impuls de l’aranès, 
hi posés «occità», simplement. O almenys que es res-
pectés la llei tal com està: occità, aranès a l’Aran. No 
ho han volgut recollir.

De la mateixa manera hem de recordar, sí, hem de re-
cordar, que, de la mateixa manera que hem d’impulsar 
el català i que parlem de l’Institut Ramon Llull, doncs, 
també havíem de parlar de l’Institut d’Estudis Aranesi 
i que també havíem de posar al mateix nivell d’impuls 
l’occità i el català, perquè també l’occità és una llen-
gua cooficial.

Creiem que la participació de la societat civil, de les 
comunitats catalanes a l’exterior hauria pogut que-
dar molt més ben regulada. Les comunitats catalanes 
a l’exterior, representades per la FIEC, fa molt temps 
–molt temps– que demanen, també, una reforma de la 
llei de 1996. És obvi que les necessitats de les comu-
nitats catalanes a l’exterior han variat moltíssim, han 
canviat moltíssim, sobretot en els darrers temps, i ne-
cessiten, òbviament, que aquesta llei es reformi. I hau-
ríem, potser, pogut posar-nos-ho com a deures, com 
una disposició addicional.

Finalment, també molt important, en darrer terme, pe-
rò no menys important, també demanar que el Pla es-
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tratègic es debatés al Parlament, es debatés i s’aprovés 
al Parlament. I això sembla que tampoc ha volgut ser 
acceptat. Tot i que hem recuperat una mica el paper del 
Parlament, perquè era inexistent en el projecte de llei, 
després resulta que, quan demanem que sigui el pla es-
tratègic debatut i votat al Parlament, se’ns diu que no.

Votarem a favor d’aquesta llei, tot i que ens hem re-
servat algunes esmenes, perquè pensem que potser al 
final encara tindrem alguna oportunitat, perquè, enca-
ra que resulta el text de vegades molt ambigu, doncs, 
creiem que també enforteix les nostres competències 
com a nació que som i com a futur estat que volem ser.

Hi votem a favor perquè així també demostrem que, 
si volem crear estructures de país, no ens calen llistes 
unitàries ni intents estranys; les podem fer sobrada-
ment amb la societat civil i el Parlament que tenim. 
Volem una Catalunya lliure, justa i neta, i també vo-
lem un país i un món més lliure, més just i més net.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També té esmenes reservades el 
Grup Mixt, i, en el seu nom, té la paraula el diputat 
Quim Arrufat.

Quim Arrufat i Ibáñez

Bé, bon dia. D’entrada, dues preliminars abans d’en-
trar en matèria sobre l’argumentació de per què la 
CUP s’abstindrà en aquesta Llei d’acció exterior; no 
s’hi oposarà i tampoc hi donarà el seu vot favorable.

D’entrada, el tràmit de redacció..., no de redacció, sinó 
d’esmenes i de debat de la llei, el tràmit parlamentari, 
certament, no crec que sigui culpa de la relatora, però 
en tot cas ha caigut en el pitjor dels períodes possibles 
a nivell parlamentari, des de l’11 de setembre de 2014 
al 9 de novembre de 2014, la qual cosa ha fet, entre al-
tres coses, que nosaltres tinguem moltes dificultats per 
estar pendents de la redacció i dels acords de les es-
menes, que en vam fer, però no vam, segurament, no 
hem estat a l’alçada durant aquests dos mesos per po-
der estar al cas de tots els debats que es produïen a la 
comissió redactora, justament per donar-se de forma 
bastant precipitada, entenem nosaltres, la llei, malgrat 
haver tingut dos anys de legislatura previs, però do-
nar-se el període de debat de les esmenes justament en 
aquests dos mesos.

Malgrat això, nosaltres sí que havíem fet una sèrie 
d’aportacions, sí que havíem entrat a debatre interna-
ment quin paper havia de tocar a aquesta llei i si era 
pertinent o no fer-ne la redacció actualment. 

Nosaltres, malgrat haver, en el debat d’esmenes a la 
totalitat, donat el nostre vistiplau a la tramitació de 
la llei, òbviament no hauríem triat aquesta legislatu-
ra per redactar una llei d’acció exterior que, com molt 
bé ha dit el portaveu del Partit Popular..., ai!, perdó, la 
portaveu del Partit Socialista, és de les primeres que 
hauria d’estripar-se un cop entrats en un procés de 
transició cap a la independència.

Per això enteníem nosaltres que un dels principis fo-
namentals d’aquesta Llei d’acció exterior és que havia 

de ser una llei de trànsit, una llei que establís princi-
pis rectors i establís bases suficients per preparar una 
futura acció exterior d’un estat independent, en un pa-
ís en què, òbviament, dins del sistema Estat espanyol, 
som una comunitat autònoma de moment, volem ser 
un estat més o menys inclòs en el marc europeu i en el 
marc mediterrani, però que de moment, en el sistema 
estat, no som gaire res més que una comunitat autòno-
ma; però en el sistema món som bastant més i bastant 
més diferents que una comunitat autònoma: som, bà-
sicament, regió rica, amb tot el que comporta de res-
ponsabilitats enfront d’un procés de globalització que 
ens dóna un paper, vulguem o no, com a ciutat Barce-
lona, com a comunitat o com a país Catalunya, a les 
nostres empreses, a la nostra societat civil, a la nostra 
cultura. En el món de la globalització tenim un paper 
determinant a jugar, important, molt més important, 
molt més sobredimensionat que la simple xifra dels 
nostres habitants o la simple xifra del PIB produït i 
que, per tant, aquesta llei d’acció exterior no podia ser 
la llei d’acció exterior d’una simple comunitat autòno-
ma, que sí que s’entén en el marc espanyol, sinó d’una 
–en aquest cas– regió rica del món, regió del primer 
món, país que vol ser lliure, país que vol ser estat, pe-
rò que, a més a més, té una importància i un paper 
determinant a jugar en moles relacions internacionals.

En aquest sentit, havíem fet esmenes que conduïen cap 
a assentar algunes de les bases que nosaltres enteníem 
de consens, fins i tot, o majoritàries a la nostra socie-
tat i determinants en la política exterior –i dic «políti-
ca exterior»– que volem que, en algun moment, jugui 
el nostre país. Una d’elles era determinar el paper que 
en unes relacions internacionals sempre conflictuals, 
sempre en conflicte, havia de jugar el nostre país, so-
bretot en els conflictes armats. Proposàvem i introduí-
em a través d’esmenes que s’adoptés ja el compromís 
que a Catalunya ni era tradició ni era voluntat present 
ni seria voluntat futura l’opció de tenir un exèrcit pro-
pi i de participar en conflictes bèl·lics en forma bèl·lica, 
sinó que el nostre paper, igual que el d’altres papers 
d’altres països del nord d’Europa, havia de ser en el 
futur i preparar-nos que fos en el present el d’una di-
plomàcia de la pau, és a dir, en un paper de país me-
diador en els conflictes, un paper, per tant, especial, 
extraordinari en les relacions internacionals. 

No només demanàvem això, sinó que, a través d’una 
altra esmena, també formulàvem una altra proposta 
de present, però per preparar el futur, en aquesta con-
cepció de llei de trànsit, de preparació per a un procés 
d’independència, que és que si hi ha una cosa que nos-
altres no tenim i l’Estat espanyol sí que té i tenen tots 
els estats que tenen un gran paper i li donen una gran 
importància al seu paper diplomàtic, sobretot aquells 
que formen part d’estructures imperialistes, perquè en 
treuen més ús, però, en tot cas, nosaltres no ho hauríem 
d’utilitzar per a això, sinó per defensar-nos a nivell de 
relacions internacionals, és una escola de diplomàcia.

Qui té una escola de diplomàcia coneix, treballa i té 
influència en les relacions internacionals; qui no té es-
cola de diplomàcia que formi diplomàtics en els dife-
rents camps, en el cultural, en el públic, en el ciutadà, 
en l’econòmic, en el finançament, en tots els camps 
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on la diplomàcia té una importància, no té la paella 
pel mànec sinó que depèn de les visions, de les esco-
les, dels ensenyaments dels altres. L’escola de diplo-
màcia és, certament, una de les assignatures pendents 
de Catalunya en els darrers trenta-cinc anys; mentre 
no tinguem escola de diplomàcia, farem acció exterior 
de comunitat autònoma i serem poc capaços i tindrem 
pocs instruments, tindrem pocs mànecs de poques pa-
elles, per dir-ho d’alguna manera, per fer política exte-
rior en majúscules en un futur proper.

Més aportacions que va fer la CUP, algunes de les quals 
sí que s’han recollit –en parlaré després–, és que, òb-
viament, si tenim una responsabilitat en la globalitza-
ció aquesta ha de ser transversal en tots els camps que 
afecta la globalització –en l’ecològic, en els drets hu-
mans, en el social, en el bèl·lic, també–; per això pro-
posàvem que hi hagués una consciència transversal 
en tota la llei que practicàvem amb..., o sigui, que hi 
havia cooperació i també hi havia anticooperació; per 
tant, que el nostre país produeix externalitats negati-
ves que juguen en contra de qualsevol voluntat positiva 
que tingui l’acció exterior o d’alguna de les voluntats 
positives i, per tant, això havia d’estar inclòs dins de 
la llei, havia d’estar controlat i havia de tenir mecanis-
mes de control. 

A nosaltres, ens està molt bé que la llei inclogui els prin-
cipis de la cooperació al desenvolupament, els com-
partim tots, són correctes, ens està molt bé que la llei 
parli d’«externalitats negatives», ens està molt bé que 
la llei tingui uns principis que compartim tots, estan 
molt bé els principis, hi ha tingut un paper clau la par-
ticipació de la societat civil, no només en la redacció 
de la llei, durant molts anys en moltes ocasions, però a 
nosaltres el que ens interessa més són els mecanismes 
de control de l’anticooperació, de si aquestes externa-
litats s’estan cometent i quin remei s’hi està posant i 
de quan es vulneren aquests principis. Els mecanis-
mes de control d’això, de l’avaluació de tot plegat, és 
el que ens interessa, perquè establir principis, contem-
plar les externalitats i parlar dels principis de la co-
operació al desenvolupament és correcte, però si no 
tenim mecanismes de control no sabrem mai quan es 
vulnera i, per tant, si la nostra acció exterior és cohe-
rent o no és coherent.

Nosaltres vam, també a través de les esmenes, dema-
nar que Catalunya es posicionés de forma clara en con-
tra dels règims dictatorials, de les guerres i en defensa 
dels drets humans allà on fes falta i també, òbvia ment, 
vam defensar i defensem –i això ho ha inclòs, en part, 
la llei d’exteriors– que si en algun paper especial a la 
defensa d’algun dret especialment havia de destacar 
Catalunya, vivint el procés que està vivint, és en de-
fensa del dret a l’autodeterminació dels pobles, és a 
dir, el dret a decidir. A decidir què? El dret a l’autode-
terminació, el dret a decidir el seu propi futur polític.

Quan parlàvem també de la cooperació i l’anticoope-
ració i dels mecanismes de control sobre aquesta an-
ticooperació, ho dèiem i ho diem no en va; és a dir, a 
Catalunya, avui en dia, existeixen empreses que fabri-
quen armes que a través de l’acció exterior o de la po-
lítica exterior de l’Estat espanyol acaben en mans de 
règims i en situacions de guerra que no haurien d’aca-

bar. Ja no només que es produeixen armes, sinó que, a 
més a més, acaben on no haurien d’acabar, i això passa 
a Catalunya. I per tant, nosaltres hem de tenir meca-
nismes perquè això no passi a Catalunya o, almenys, 
tenir-ho controlat, tenir un observatori suficientment 
potent i amb suficients competències perquè això no 
passi. Però no només això; a Catalunya existeixen em-
preses com Mango, que no tenen cap fàbrica a Cata-
lunya, per tant, que no ocupen ningú en cap fàbrica de 
roba a Catalunya, però que sí que tenen empreses en 
molts països on contribueixen a l’explotació infantil, a 
l’explotació laboral i a fer viure la gent o a fer treballar 
la gent en situacions de precarietat que porten a catàs-
trofes com la que es va donar fa dos anys.

Per tant, no és un supòsit futur, és que, a dia d’avui, te-
nim empreses de reconegut prestigi o tenim empreses 
en sectors com el bèl·lic que estan fent que Catalunya 
a fora, per no citar les que ha citat ja la Sara Vilà, és a 
dir, Agbar o d’altres, obrint en canal els països d’Amè-
rica Llatina, que estan fent que no serveixi absoluta-
ment de res la nostra política de cooperació al desen-
volupament o qualsevol principi que inclou aquesta 
llei d’acció exterior, perquè, quan sortim a l’estranger 
com a país –i això és com a empreses, com a sector in-
dustrial, com a etcètera–, el que fem, en algunes oca-
sions, és fer més mal que bé a l’exterior, en algunes 
ocasions, i aquestes són les que la política d’acció ex-
terior coherent, d’acord amb els seus principis, ha de 
tenir contemplades. Potser no ho podem evitar, potser 
no tenim els mecanismes per evitar-ho, però, com a 
mínim, els mecanismes de control sobre si això s’està 
fent bé o no s’està fent bé i per on fallem. Això era una 
de les qüestions importants.

Hi ha un altre aspecte important d’aquesta llei, que  
sí que inclou aquesta llei, però que em temo o ens temem 
que serà, justament, la que no funcionarà, que és l’ar-
ticle 18, quan parla que Catalunya ha de tenir el dret 
de participar a les negociacions dels tractats conjun-
tament amb l’Estat espanyol. Ens temem que aquesta, 
justament, serà la que no podrà participar. Això se-
ria absolutament necessari. Nosaltres vam preguntar 
al president fa escassament cinc mesos si sabia de què 
anava el tractat de lliure comerç entre la Unió Europea 
i Estats Units, tenia la informació de com afectaria ai-
xò a aspectes centrals del nostre país, com la sanitat, 
com l’educació, com el teixit industrial, si sabia si el 
tractat, el conegut com a TTIP per les seves sigles en 
anglès, com afectaria això el nostre Govern, i el presi-
dent va reconèixer que no en tenia la més mínima idea 
perquè era un tractat que s’estava negociant, doncs, òb-
viament, com els tractats, per part del estats, no? I per 
tant, que seria absolutament imprescindible per tenir 
un mínim coneixement de per on van els trets a nivell 
internacional poder participar en les negocia cions dels 
tractats. Per tant, aquest és un punt positiu; ara, molt 
ens temem que si, per alguna raó acaba aquesta llei al 
Tribunal Constitucional també, acabarà justament per 
un recurs contra aquest article o, si no acaba al Tri-
bunal Constitucional per aquest article, simplement, 
aquest article no es produirà mai perquè deu necessi-
tar de l’acord de l’altra part, que, òbviament, boicote-
jarà aquesta decisió. Però és un punt positiu pel qual sí 
que ens interessa que tiri endavant aquesta llei.
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És un punt positiu òbviament, i no ho he fet de forma 
preliminar perquè els punts positius els deixava per 
al final, la participació enorme que ha tingut la so-
cietat civil en el procés que ha fet d’acompanyament 
d’aquesta llei, de redacció prèvia d’un acord nacional 
de participació plural en la definició dels principis, de 
l’acció, dels eixos d’aquesta llei d’acció exterior, fins 
a la creació, també, d’un consell d’acció exterior, un 
consell participatiu, és a dir, participat per la ciutada-
nia, per les organitzacions de la societat civil, de l’ac-
ció exterior i de la Unió Europea; aquest és un punt 
positiu, en això també ens recolzem per no oposar-nos 
a la llei. Fins i tot diríem que és una llei, més que de 
l’acció exterior, de la diplomàcia pública, cultural i 
econòmica. Si tan transversal ha estat, no?, la parti-
cipació de la gent en la seva redacció, però també en 
la inclusió permanent, no?, de la participació en tots 
els punts d’aquesta llei, que, fins i tot, podríem ano-
menar-la «llei de la diplomàcia pública, cultural i 
econòmica de Catalunya». També és un punt a favor 
d’aquesta llei el reconeixement creixent que es fa del 
paper de les comunitats catalanes a l’exterior.

I finalment, com a resum de tot el que he dit, nosaltres 
ens abstindrem en aquesta llei, no hi donarem el vot 
favorable. Per nosaltres no era un imperatiu desple-
gar l’Estatut; nosaltres vam votar en conta de l’Estatut 
malgrat no ser presents al Parlament. Nosaltres pensà-
vem que aquesta llei d’acció exterior, al límit del que 
podia exercir, havia de ser una llei de trànsit i de pre-
paració de l’escenari que havia de venir i s’ha quedat a 
mitges, acaba sent una llei que culmina una procés de 
desplegament de l’Estatut que ara ja, políticament, és 
caduc. Nosaltres coincidim plenament amb els prin-
cipis que recull aquesta llei d’acció exterior, ens fal-
ten, però, mecanismes per garantir-los. Com deia, 
més enllà de la cooperació, més enllà dels principis 
d’aquesta llei, ens interessa l’anticooperació i la ma-
nera de controlar la vulneració d’aquests principis. És 
una llei que contempla la participació en els seus me-
canismes i que ha estat redactada a partir, també, de 
la participació, per tant, molt porós, en aquest sentit, 
i, en aquest sentit, és positiu. I és una llei d’acció ex-
terior, però que hauria de tenir major vocació d’inter-
venció internacio nal, en els afers internacionals i, per 
tant, que hauria d’haver preparat un terreny a partir de 
preparació diplomàtica, un terreny més fèrtil per a la 
intervenció internacional.

Gràcies.

El vicepresident segon

Ara és el torn dels grups que no tenien esmenes re-
servades. Per fixar posició d’aquest projecte de llei, en 
primer terme, en nom del Grup de Ciutadans, té la pa-
raula el diputat José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputa-
dos, es más que evidente que mi grupo parlamentario, 
que presentó ya en su día una enmienda a la totalidad 
respecto del proyecto de ley, no va a hacer una valo-
ración, en absoluto, positiva de este dictamen, en tan-

to en cuanto, además, como bien ha dicho la ponente 
relatora, no presentamos enmiendas, ya que entendía-
mos que lo que realmente importaba en esta ley no era 
tanto la letra como el espíritu y las razones que mo-
vían al Govern a presentarla.

Dicho lo anterior, que más adelante explicaré, yo sí 
que quiero reconocer la predisposición de la ponente 
relatora, Mireia Canals, que ha ofrecido toda la infor-
mación oportuna y ha sido activamente accesible a la 
recepción de propuestas y alternativas, lo reconozco 
porque es así, y yo nada tengo que objetar a la labor 
de la ponencia en general y sí, de hecho, más bien, re-
conocer, como digo, el esfuerzo de Mireia en particu-
lar, aunque no estamos en absoluto de acuerdo ni en el 
fondo ni en la forma de lo que será esta ley de acción 
exterior de Cataluña ni en la política, por supuesto, del 
Govern de la Generalitat, que ha seguido hasta ahora 
en lo que se refiere a este punto. Es una cuestión con-
ceptual, y por eso ni siquiera presentamos enmiendas 
ni discutimos sobre una ley absolutamente innecesaria 
y me atrevería a decir que, en muchos aspectos, hasta 
mal intencionada.

El Partido Socialista, por boca de su diputada, dice 
que no se entiende nuestra postura. Mire usted, en mi 
opinión, lo que no se entiende es que usted salga aquí, 
a este facistol, reparta a diestro y siniestro, nunca me-
jor dicho, y luego aplauda la ley, y lo peor para uste-
des es que no les entienden ni sus votantes. Y luego 
usted decía que nosotros somos los hombres invisibles 
en esta ponencia. No, mire, los hombres invisibles son 
los que no van a comparecer en la comisión de corrup-
ción de este Parlamento por el pacto infame que uste-
des han suscrito con Convergència i Unió.

Mire, yo dije en su momento que la Ley de acción ex-
terior de Cataluña presentada por el Govern pretendía 
ser una ley del Estado para utilizarla contra el Estado 
y fuera del Estado. En efecto, es una ley del Estado, por-
que todas las leyes de este Parlamento lo son, pero se 
pretende utilizar fuera del Estado y contra este. Es un 
nuevo paso en la creación de estructuras de estado.

A mí me es indiferente, sinceramente, que la ley sea 
constitucional o no; las leyes no se apoyan ni se recha-
zan por eso o solamente por eso. Lo que realmente me 
preocupa de la ley es la finalidad con la que pretende 
ser utilizada. No es un juicio de intenciones, es una 
constatación: es que el conseller Homs ya ha declara-
do expresamente que esta ley debe servir para crear 
un servicio exterior catalán. Y yo le digo al señor 
Homs, que está aquí presente: mire, Cataluña ya tiene 
un servicio exterior, que es el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, porque Cataluña, señor Homs, 
es España. Así que no se confundan, o más bien no in-
tenten confundir a la gente, porque ustedes saben muy 
bien lo que hacen.

Hay una gran diferencia conceptual y doctrinal, muy 
estudiada, entre acción exterior y política exterior. Ca-
taluña puede y además debe, estatutariamente, lle-
var a cabo acción exterior, pero no puede ni debe, de 
acuerdo con la distribución competencial, llevar a ca-
bo política exterior, que es a lo que frenéticamente se 
ha dedicado su Gobierno en estos últimos dos años, 
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entre otras cosas, con la creación de Diplocat y otras 
aventuras por el estilo y que, afortunadamente para 
los catalanes, han resultado en un absolutísimo, diría 
yo, fracaso total. Afortunadamente, digo, ha sido un 
fracaso su acción exterior en lo que se refiere a la con-
secución de su principal objetivo, que además no es 
nada oculto, que es la internacionalización de ese su-
puesto conflicto entre Cataluña y el resto de España. 
Lo que es algo desgraciado para los catalanes, eso sí, 
es todo lo que conlleva esa política de derivado, que 
no es otra cosa que enormes cantidades gastadas en 
ese empeño, pagando empresas privadas para tales fi-
nes; disminución de inversiones extranjeras en Cata-
luña, a pesar de los datos absolutamente sesgados con 
los que nos pretenden engañar, etcétera.

Ahora nos presentan una vocación de política exterior 
que nos habla de diplomacia pública de Cataluña, di-
plomacia cultural, diplomacia económica, diplomacia 
–atención– deportiva de Cataluña. A ver, para esto ya 
simplemente hablen de diplomacia pura y dura, que es 
lo que quieren, y dejen de engañar. Es que, sincera-
mente, no manipulen el lenguaje, que es que no hacen 
ustedes otra cosa que manipular el lenguaje y enga-
ñarse a veces ustedes entre ustedes mismos, ¿no?

¿Y ahora quieren una ley para justificar todo esto? 
Pues, miren ustedes, con nuestro voto y con nuestra 
participación, pues, ya le adelanto yo que no. ¿Con el 
de los socialistas, sí? Pues ellos verán. Nosotros no 
votamos a favor de instrumentos que sabemos, que 
constatamos que el Govern pretenderá utilizar, como 
ya ha hecho, para presentar a España y a los españoles 
como ciudadanos de un estado caótico, antidemocrá-
tico, poco menos que oprime militarmente a los cata-
lanes... En fin, nosotros no vamos a colaborar en esto.

Y es curioso que el Govern y los grupos que apoyan 
explícitamente la independencia, que –como todo el 
mundo sabe ya, espero– dejaría a Cataluña fuera de la 
Unión Europea, promuevan una ley que supuestamen-
te, entre otros, tiene por objeto el posicionamiento de 
Cataluña ante la Unión Europea y la participación en 
sus instituciones, y dedica además todo un capítulo a 
esto. A ver, yo creía ya que se habían enterado de que, 
si culminan ese ansiado objetivo, Cataluña quedaría 
fuera de la Unión Europea. En fin, yo creo que está 
bastante claro. Ustedes quieren seguir negando la rea-
lidad; pues, en fin, yo lo único que puedo hacer aquí 
es volverlo a recordar, humildemente.

Por otro lado, yo sí que tengo que reconocer al Gobier-
no y a los grupos que apoyan el dictamen que van a 
innovar en una cosa –y además creo que lo ha recono-
cido algún otro diputado–, van a innovar a nivel mun-
dial con esta ley, porque será la primera donde se dará 
rango legal a un concepto que no existe en el derecho 
internacional ni en el derecho comparado: el derecho a 
decidir de los pueblos, cuyo reconocimiento será un 
principio rector de la acción exterior de la Generali-
tat. Efectivamente, sí existe el derecho de autodeter-
minación, por supuesto, pero no creo que se estén re-
firiendo a eso. Lo veremos –lo veremos– si algún día, 
cuando se apruebe esta ley, Iniciativa, por ejemplo, 
presenta alguna propuesta de resolución sobre Palesti-
na y el Grupo de Convergència i Unió vota en contra, 

y entonces estará incumpliendo la misma ley que ha 
promovido, ¿no? En fin, la técnica es un poco mala, 
porque el fondo también es malo.

Otro principio rector: la transparencia en la actuación 
de los poderes públicos en materia de acción exterior. 
Esto, sinceramente, tiene gracia, porque es un proyec-
to de ley del Gobierno. Yo recuerdo que cuando no-
sotros le pedimos al Gobierno las cartas de respuesta 
que les remitieron los líderes europeos a Artur Mas, a 
su famosa carta explicando el proceso, pues, nos di-
jo que no nos las querían dar. Es toda una lección de 
transparencia, esto. Y ahora promueven una ley que 
dice que el principio rector será la transparencia. Tam-
bién basta con revisar la hemeroteca para encontrar 
numerosas del conseller afirmando que las relaciones 
exteriores de Cataluña deberían llevarse con mucha 
discreción y que no se podía decir mucho sobre ellas. 
Bueno, pues, esto tampoco casa mucho con la transpa-
rencia de la que ahora se pretende presumir.

En fin, después otro principio rector: el principio de 
lealtad institucional con el Estado. En fin, es que esto..., 
no sé si hace falta, pues, hablar mucho para que haga 
un poco de gracia, ¿no? Porque si tenemos a Diplocat, 
que forma parte de esa acción exterior de la Generali-
tat, que es el organismo que ha hecho informes dicien-
do que España es un estado caótico, que niega la plura-
lidad, etcétera, hombre, muy leal –muy leal– no parece. 
Yo, si esto se pudiera votar aparte, esto del principio de 
lealtad institucional, de verdad que lo votaría, pero, en 
fin, es que no hay quien les crea, ¿no?

En fin, más allá de introducir una serie de aspectos 
que solo abundan en hacer de esta ley una estructura 
de estado más y servir de instrumento de confronta-
ción con el servicio exterior de España, pues, no apor-
ta nada más positivo, y por eso nosotros no la vamos 
a votar a favor. Afortunadamente, este Gobierno y sus 
terminales sociales han demostrado que tienen poca 
capacidad de influencia en lo que se refiere a la inter-
nacionalización del proceso de división de los catala-
nes, porque un proceso de división como ese nunca 
es percibido como bueno para Cataluña, ni para Es-
paña, ni por supuesto para Europa, ni para el conjunto 
de naciones, que tienden cada vez más a procesos de 
unión y no de disgregación. Por lo tanto, si quieren te-
ner una coartada para hacerlo con el amparo de una 
ley, desde luego no será con nuestra participación ni 
nuestro voto a favor.

Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Mireia Canals.

Mireia Canals i Botines

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, 
agraïm la presència dels membres del Govern i les 
entitats i els responsables de l’Acord nacional d’acció 
exterior de Catalunya. L’acció exterior i les relacions 
amb la Unió Europea són uns àmbits que actualment 
són valorats notablement per la ciutadania, sigui pel 
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procés que estem vivint a Catalunya, sigui perquè vi-
vim en un món global i estem interconnectats, i això 
no ho podem obviar. Semblava que sí, que ho podí-
em obviar, des del moment que totes aquelles acci-
ons i instruments, actors i àmbits de l’acció exterior i 
de les relacions amb la Unió no quedaven recollits en 
cap text legislatiu català. Una vegada més, el Govern 
de Convergència i Unió ha pres la iniciativa en aquest 
sentit, i el proppassat mes de desembre ens va presen-
tar el Projecte de l’acció exterior de Catalunya.

Alguns grups de la cambra van espantar-se davant del 
fet que aquesta llei pogués ser un pla secret per enva-
ir vés a saber què, i el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i, de fet, el mateix conseller de la Presi-
dència ja van provar d’explicar-los de què es tractava. 
Senzillament i breu van voler transmetre’ls l’essència 
d’aquesta llei: facilitar l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna i externa entre departaments, ens públics, altres 
administracions, entitats i organismes en matèria d’ac-
ció exterior. En definitiva, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional. Però alguns de vos-
tès això no ho han entès mai al llarg d’aquest any de 
tramitació. Prova d’això ha estat el mes de retard del 
debat final per tal d’aprovar aquesta llei. Motiu? La sol-
licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàri-
es de Catalunya per part del Partit Popular.

Però dirigim la mirada a les virtuts d’aquesta llei, que 
són moltes. Aquesta llei és una llei original en dret 
comparat. El Quebec té una llei d’acció exterior de ca-
ràcter administratiu de l’any 1996 i una llei d’acords 
de comerç internacional de l’any 2002; és el més des-
envolupat a nivell internacional. També hi ha lleis sec-
torials a Baviera i a alguns cantons suïssos; la del can-
tó de Ginebra, per exemple: té desenvolupada la Loi 
sur les relations et le développement de la Genève in-
ternationale, de l’any 2005, que té com a objectiu man-
tenir i reforçar les relacions amb organitzacions inter-
nacionals, les organitzacions no governamentals i les 
organitzacions internacionals que representen la socie-
tat civil. Però res tan complet com la llei catalana. I ai-
xí que podem dir que és una llei pionera, i pioner és 
que un govern no estatal compti amb una llei tan com-
pleta com aquesta. A partir d’ara el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya comptarà amb una norma que 
no és només administrativa, sinó que ha estat capaç 
de definir principis rectors, finalitats i instruments per 
fer una acció exterior coherent i al servei de la gent de 
Catalunya.

Deia «pionera» perquè és la primera llei d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea, però al-
hora moderna, perquè ha estat capaç d’incloure una 
remodelació afegint un capítol ampli i destacat de la 
Unió Europea, i ha tingut la capacitat, en conseqüèn-
cia, d’acceptar un canvi de títol de la mateixa llei. És 
una llei moderna perquè incorpora un espai dedicat a 
la diplomàcia pública, que són els actors privats, tan 
presents en el nostre món globalitzat i tan reflectits en 
els estudis de recerca i en la vida real, però tan poc 
reconeguts fins ara a nivell legislatiu. I d’això precisa-
ment anava el dictamen del Consell de Garanties. I en 

aquest punt m’entretinc un moment per clarificar al-
guns aspectes de referència obligada de la llei.

El mateix dictamen conclou que el concepte de la diplo-
màcia pública és entès actualment des d’una pers pectiva 
àmplia, que, com a tal, no admet una identificació di-
recta amb l’objecte de les relacions internacionals, com 
les que estableixen entre si els estats com a únics sub-
jectes de dret internacional. De fet, en aquest sentit, 
el professor Nicholas Cull defineix la diplomàcia com 
«els mecanismes que no són la guerra, desplegats per 
un actor internacional, per tal de gestionar un entorn 
internacional». Però va més enllà, fa una diferència 
entre la diplomàcia per se i la diplomàcia tradicional; 
diu que en l’actualitat aquest actor pot ser un estat, una 
corporació multinacional, una organització internaci-
onal, una organització no governamental o qualsevol 
altre actor en l’escenari mundial. Així que celebrem 
que aquesta llei reculli tot això: actors que no són el 
mateix Estat i que tenen un impacte en les relacions 
internacionals i amb la Unió Europea. Per aquest mo-
tiu també és una llei moderna.

I també celebrem que als articles 2.i, 15, 25, 26 i 33, 
dels quals el Partit Popular va demanar el dictamen, el 
Consell de Garanties Estatutàries arribés a la conclu-
sió que no són contraris ni a la Constitució ni a l’Esta-
tut; una conclusió que va ser adoptada per unanimitat.

Breument, m’agradaria repassar les expectatives que 
tenien els grups abans de la ponència, per veure si re-
alment hem aconseguit allò que entre uns i altres plan-
tejàvem davant d’aquesta llei tan innovadora.

La CUP: demanava ordenar, participació, compromís i 
valors en l’acció exterior i diplomàcia pública. Doncs, 
ja ho tenim. De fet, esperàvem el seu vot favorable en 
aquest sentit.

El PSC: acció exterior no governamental, mencions 
especials a l’euroregió i organitzacions internacionals, 
una llei que s’adeqüi al marc legal existent i a la llen-
gua parlada a l’Aran... Inclòs i esmenat. També espe-
rem el seu vot favorable al dictamen, com vostè ja s’ha 
pronunciat.

Ciutadans; cito la barbaritat que van dir en el debat 
de l’esmena a la totalitat, que de fet vostè ja pròpia-
ment ha citat, eh? Em fa molta gràcia que s’hagi que-
dat amb la seva pròpia frase, no?: «Esta es una ley del 
Estado para utilizarla fuera del Estado y contra el Esta-
do.» Vostè veu que això no té cap mena de sentit? És 
una llei catalana, per a Catalunya i sota l’empara de la 
Constitució i de l’Estatut d’autonomia. Així que li de-
mano: tindrem el seu vot favorable?

El PP; cito textualment: «Ampliar l’entramat polític a 
l’exterior i fer una llei per donar-li cobertura legal a 
la trama exterior.» Vaja, perdoni, diputat Milián, però 
aquestes paraules menystenen la tasca que han fet el 
Govern i aquest Parlament, eh? Però el disculpo; ara 
ja té la llei i l’informe favorable del Consell de Garan-
ties. Per tant, li demano: tindrem el seu vot favorable?

D’altra banda, vull agrair el recolzament i el treball 
amb Esquerra Republicana de Catalunya, i m’ha sa-
but greu sentir alguns arguments que no van precisa-
ment exposar-se en el debat de ponència i que haurien, 
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de fet, pogut enriquir el text, alguns arguments que ha 
donat la CUP i alguns arguments que ha donat Inicia-
tiva. Però, en tot cas, m’agradaria acabar dient-los que, 
des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, els 
agraïm l’esperit de consens i constructiu, que ha pogut 
servir per construir una llei per poder oferir a la ciu-
tadania una millor acció exterior del Govern de la Ge-
neralitat i que, en definitiva, es fa amb la voluntat de la 
millora de la qualitat de vida de les persones d’aquesta 
nació, que només ens pot retornar amb més aliances i 
més connexions internacionals.

Vull agrair als meus companys de grup parlamenta-
ri, de Convergència i Unió, el seu suport, i també als 
serveis de secretaria, premsa, jurídics i tècnics pel seu 
suport en aquesta llei i en tot el meu pas per aquest 
Parlament. I, des d’aquest orgull, fruit de la meva ca-
talanitat i estima per la meva terra, els agraeixo a tots 
vostès el bocí de camí compartit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Començarem la votació d’aquest projecte de llei i ho 
farem per les esmenes reservades, que vénen ordena-
des per grups parlamentaris; i, finalment, votarem el 
text final del dictamen amb les correccions lingüísti-
ques ja incorporades.

En primer lloc, comunicar-los que el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya ha retirat 
les seves esmenes reservades. Per tant, començarem 
amb la votació de les esmenes reservades del Grup 
Parlamentari Socialista.

Atès que s’han demanat diferents votacions separades, 
en primer lloc, votarem les esmenes número 12, 17, 23, 
32, 67, 80, 81, 106, 114, 134, 139, 143, 151, 172 i 180.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 20 vots a favor, 100 en contra 
i 12 abstencions.

Votem ara les esmenes número 3, 11, 16, 35, 57, 59, 
60, 62, 86, 93, 121, 126, 140, 161, 166 i 174.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 33 vots a favor, 96 en contra 
i 3 abstencions.

Votem l’esmena número 125.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 39 vots a favor i 93 en contra.

Votem la número 138.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 39 vots a favor i 93 en contra.

A continuació, votarem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 

també s’han demanat algunes votacions separades. 
I, en primer lloc, votarem les esmenes número 6, 40, 
75, 85, 87, 90, 99, 131 i 137.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 19 vots a favor, 104 en contra 
i 9 abstencions.

Votem les esmenes número 19, 51, 111, 123, 133, 145 
i 168.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 19 vots a favor, 84 en contra i 
29 abstencions.

Votem l’esmena número 46.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 40 vots a favor, 82 en contra i  
9 abstencions.

A continuació, votem les esmenes del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Votarem, en primer lloc, les esmenes número 55, 58, 
63, 65, 69, 71, 72, 82, 104, 115, 142, 150, 152, 170 i 
173.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 36 vots a favor i 96 en contra.

Votem les esmenes número 68, 120, 155, 163, 164, 
165, 176, 177 i 181.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 16 vots a favor, 96 en contra i 
20 abstencions.

Votem ara les esmenes del Grup Mixt.

Votem, en primer lloc, les esmenes número 1 i 102.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 36 vots a favor i 96 en contra.

Votem les esmenes número 2, 53, 61, 116, 169, 171, 
175, 178 i 179.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 16 vots a favor, 96 en contra i 
20 abstencions.

Votem les esmenes número 92, 107, 117 i 119.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 16 vots a favor i 116 en contra.

Per acabar, votem el text del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea ha estat aprovat per 100 vots a favor, 
29 en contra i 3 abstencions.

(Aplaudiments.)
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Interpel·lació
al Govern sobre l’ocupació 
(tram. 300-00241/10)

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
setè: interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té 
la paraula la il·lustre senyora Maria Mercè Jou. (Pausa.)

Senyora Jou, ja pot començar.

M. Mercè Jou i Torras

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades..., 
conseller Puig, després d’anys de dades absolutament 
negatives pel que fa a l’ocupació, amb una gran des-
trucció de llocs de treball, sembla que fa gairebé un 
any, més o menys –mesos més, mesos menys– que 
aconseguim no només frenar la caiguda de l’ocupa-
ció, sinó el que és francament millor, que és que es va-
gin reduint mes a mes, trimestre a trimestre la..., que 
es vagi augmentant l’ocupació. I això ho estem fent 
des del punt de vista interanual, que crec que és com 
s’haurien d’analitzar normalment les dades.

Si comencem per l’EPA, fa quatre trimestres conse-
cutius que creem ocupació en termes interanuals. En 
el tercer trimestre d’enguany ha suposat augmentar 
l’ocupació en 69.100 persones, el 2,3 per cent. L’aug-
ment de l’ocupació s’està concentrant en els serveis i 
en la indústria, cosa que és normal tenint en compte 
la nostra estructura econòmica. En aquest darrer any 
els llocs de treball generats han estat: a temps complet 
han augmentat un 3,1 per cent i amb contracte indefi-
nit han augmentat un 3,3 per cent, ja que la contrac-
tació a temps parcial ha baixat un 2 i mig per cent i 
la temporal un 7,1 per cent. Això ha fet situar la taxa 
de temporalitat en el 18,5 per cent, és a dir, 1,6 punts 
percentuals per sota del 2013, i la de parcialitat en el 
14 per cent, també ha baixat en 0,7 punts percentuals. 
Catalunya és la comunitat que ha generat més llocs de 
treball en valor absolut de tot l’Estat.

Però la filiació també ens dóna dades positives, perquè 
hi ha hagut un augment de la filiació del 2,2 per cent 
en termes interanuals. I, per mi, una dada que és fran-
cament molt positiva: l’augment de la filiació ha estat 
més intensa en aquelles activitats considerades d’alt 
contingut tecnològic, el 3,2 per cent. Paral·lelament, 
portem també una evolució molt positiva de l’atur, tot i 
que encara ens queda molt i molt per fer.

L’EPA... –continuant amb dades perquè no es pugui 
dir que estic fent coses estranyes–, l’EPA diu que la 
taxa d’atur és ara del 19,1 per cent, per sota, per tant, 
del 20 per cent. Ja és una bona dada, tot i que, com 
he dit, encara ens cal millorar molt més. Els aturats 
que fa més d’un any que busquen feina també s’han 
reduït en el 10 per cent segons l’EPA. I és evident que 
tenim un problema amb els joves, atès que la reduc-
ció de l’atur només s’explica per la baixada de la po-
blació activa, i aquí sí que tenim un gran problema. 
Catalunya és qui concentra el 30 per cent de tota la re-
ducció de l’atur de l’Estat. Si mirem l’atur registrat les 
dades també són positives: en aquest darrer any l’atur 
registrat s’ha reduït en el 7,4 per cent, i si mirem l’atur 

de llarga durada també s’ha reduït en el 3 per cent. A  
aquesta favorable evolució cal sumar les previsions 
que s’estan fent, a través de diferents organismes i en-
titats, de cara a la companya de Nadal, que també són 
optimistes.

Si mirem activitats com el comerç, la restauració, la 
distribució o l’hoteleria estan fent unes previsions 
d’augment de la contractació per a aquesta campanya 
entre el 2 i el 10 per cent, més o menys, per tant, les 
expectatives són positives. I sí, ja sé que algú em di-
rà que això és contractació estacional, i obro un pa-
rèntesi: jo personalment defenso que benvinguda sigui 
aquesta contractació també, sobretot per a aquelles 
persones que trobaran feina i també pel que suposa de 
reactivació del consum intern –tanco parèntesi.

Però també tenim expectatives positives en sectors 
econòmics que tenen un caràcter més estructural, i 
com que sóc baixllobregatina posaré algun exemple de 
la meva comarca. Hi ha a Seat mateix, que, si no ho ha 
acabat de fer ara està a punt de fer-ho, contracta 230 
treballadors més, en total del que portem d’any, si jo 
no m’he equivocat, ja en porten uns vuit-cents. Però és 
que, a més a més, els estudis fets des de la mateixa co-
marca indiquen que hi ha evolució positiva tant del va-
lor afegit brut com del PIB. I això afecta no només el 
Baix Llobregat, sinó que també afecta, lògicament, al 
conjunt de Catalunya.

Bé. Aquestes evolucions, com he pogut, crec, demos-
trar són positives, tot i que no tot és positiu i que totes 
aquestes coses positives s’estan obtenint tot i els obs-
tacles que bàsicament ens posen des del Govern cen-
tral. En poso alguns exemples sense voler ser exhaus-
tiva, eh?: la reducció dràstica dels recursos destinats a 
les polítiques actives d’ocupació; la Llei de garantia 
d’unitat de mercat; el recurs contra la normativa dels 
horaris comercials; els escassos recursos destinats en 
inversions, que això s’ha fet en el pressupost actual, 
s’intenta fer en el del 2015, però que ja portem temps 
així; l’augment desmesurat de l’IVA en l’àmbit cultu-
ral que afecta molt seriosament la nostra indústria au-
diovisual, sense parlar d’aquelles coses que no fan, 
que no fan ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, que 
és tirar endavant una llei de mecenatge que podria do-
nar embranzida a moltes de les nostres activitats del 
nostre país, i aquí també és una mancança que ja no és 
que es faci, sinó que tampoc no es fa.

I sí, alguns partits de l’oposició han dit que el Govern 
només està pel procés i que no s’ocupa d’altres aspec-
tes molt importants també per a la població. I és evi-
dent que nosaltres, des d’aquest grup parlamentari, no 
tenim la mateixa opinió. Sí que és evident que el tema 
del procés ens ocupa i ens preocupa, però això no vol 
pas dir inactivitat per part del Govern en àmbits de vi-
tal importància com el cas que avui ens ocupa, que és 
l’ocupació. Sense anar més lluny, en aquesta legislatu-
ra, des de la Conselleria d’Empresa i Ocupació, ja s’ha 
presentat la reforma del Servei d’Ocupació; també 
s’ha presentat la Llei de formació i qualificació pro-
fessional, si bé és cert que aquí també implica d’una 
forma molt important el Departament d’Ensenyament; 
s’ha portat també la de cooperatives, la modificació 
del Codi de consum en temes que afecten més crèdits 
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i hipoteques, però també hi han hagut aprovació de 
normatives, no?, com la que afecta la seguretat indus-
trial dels establiments, la que afecta els centres recre-
atius, allò relacionat amb Barcelona World, i també la 
d’horaris comercials, que, com bé he dit, ja està recor-
reguda.

Cal també... –i crec que aquest matí s’hi ha fet referèn-
cia–, tenim expectatives i continuen sent positives des 
de fa temps, quant a la inversió estrangera, a l’activitat 
com el turisme i també la indústria, i, per tant, aquests 
tenen efectes positius, no l’acció de l’Estat en la crea-
ció d’ocupació.

Amb tot, conseller, no volem amagar-ho, tenim pro-
blemes, abans li n’he parlat, li he parlat dels joves. 
Sé que aquesta tarda també té una interpel·lació que 
fa referència als joves, però m’agradaria si ens pogués 
avançar quines mesures ja estan fent i quines tenen 
previst de fer en aquest àmbit, doncs, per anar solu-
cionant tota la problemàtica que tenim amb els joves.

Hi han altres col·lectius que en aquest grup parlamen-
tari també ens preocupen molt: els majors de cinquan-
ta-cinc anys, els aturats de llarga durada i les persones 
amb discapacitat. Som coneixedors de les retallades 
que també ha fet el Govern central amb els centres es-
pecials de treball i les greus conseqüències que això 
té, també som coneixedors de tot allò que han intentat 
fer des del Govern de la Generalitat per pal·liar aquest 
efecte negatiu.

Però en aquest apartat nosaltres també voldríem fer 
una altra consideració. Creiem que, a més a més de tot 
allò que es pugui fer a nivell de la política, també cal-
dria anar incidint en un canvi de mentalitat, perquè es 
cregui que aquests treballadors també son productius, 
que moltes vegades es pensa que no, i també, sobretot, 
en l’àmbit de la responsabilitat de les empreses. I vol-
dria saber la seva opinió en aquest aspecte: formació i 
qualificació professional així com intermediació. Cre-
iem que això són aspectes importants, i, per tant, el 
que ens agradaria saber, també, que una miqueta ens 
digués com ajudaran aquestes noves lleis que inten-
tem tramitar des del Parlament en l’àmbit final últim 
que és, doncs, que realment la gent trobi feina perquè 
està ben qualificada en funció d’allò que necessita el 
mercat. Aquesta força política també ha defensat sem-
pre els emprenedors i els treballadors autònoms, i en 
aquest aspecte, doncs, també voldríem saber quines 
mesures s’estan duent a terme i també quins resultats 
esperen obtenir.

I a part de polítiques macroeconòmiques que siguin 
adequades, polítiques més d’ocupació –per tant, de for-
mació, de capacitació, d’intermediació–, aquest grup 
polític també dóna una importància cabdal al dià leg 
social. Creiem que és molt important perquè es generin 
les condicions òptimes, doncs, perquè l’ocupació es pu-
gui crear i desenvolupar bé.

I, en aquest sentit, també li voldríem preguntar quina 
valoració vostè fa del diàleg social a Catalunya. Pe-
rò, dintre del diàleg social, i per acabar, nosaltres te-
nim coneixement que últimament, des de fa uns pocs 
mesos, sembla que el tema salarial està canviant, des-
prés de molts mesos i d’anys on s’ha hagut d’aplicar 

una reducció o una congelació dels salaris molt forta 
sembla que comencem a tenir una tímida recuperació. 
I aquest grup parlamentari això ho valora positiva-
ment. És cert que en èpoques de crisi això s’ha hagut 
de fer, no qüestionem això, era necessari, diguéssim, 
aquest tipus de reajustament, però també és cert que 
quan les empreses comencen a anar més bé –no totes– 
però aquelles que van més bé i, per tant, tenen aug-
ment de productivitat, aquest augment de productivitat 
s’hauria d’anar traslladant als salaris.

Perquè nosaltres sempre hem defensat que volem una 
economia altament competitiva, competitiva interna-
cionalment, però que aquesta competitivitat no sigui 
en funció dels salaris, sinó que sigui a través dels pro-
ductes que tenen un alt valor afegit. I, per tant, doncs, 
també voldríem que, si en té oportunitat, també ens 
expliqui dintre de l’àmbit del diàleg social, i pel que fa 
a la concertació social, com s’està treballant aquest te-
ma de la recuperació dels nivell salarials.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyores i 
senyors diputats. Senyora diputada, gràcies per la se-
va interpel·lació i per l’oportunitat d’explicar, encara 
que sigui resumidament, quines són les prioritats, els 
objectius, si em permet, fins i tot les obsessions del 
Govern, i al mateix temps també per detallar algunes 
de les polítiques que donen resposta als plantejaments 
que vostè exposava.

És evident que començant ara ja fa un any, a finals del 
2013, però podríem dir que el 2014 és l’any en què Ca-
talunya inicia la recuperació econòmica. Hem de dir-
ho amb la prudència i sensibilitat que porta a dir que, 
malgrat tot, les conseqüències de la crisi es continuen 
patint d’una manera molt dura i molt extensament, i 
que la recuperació no acaba d’arribar ni a tots els ter-
ritoris, ni a tots els sectors, ni, evidentment, a tots els 
entorns familiars o empresarials que encara, com he 
dit, queden colpejats durament per aquest canvi de pa-
radigma; però sí que tots els indicadors que puguem 
observar amb perspectiva global i amb evolució, com 
deia vostè, interanual, ens porten a dir que en el camp 
de l’activitat econòmica i en el camp de la lluita contra 
la desocupació, contra l’atur, les tendències són posi-
tives.

Vostè ha esmentat algunes dades pel que fa a l’evolu-
ció, en aquest cas, doncs, de la recuperació de llocs 
de treball. Vull insistir que, malgrat que tenim encara 
uns índex molt preocupants pel que fa a la desocupa-
ció, a les persones aturades, estem, d’alguna manera, 
avançant al que està començant també a passar a la 
resta de l’Estat, però d’una manera més decidida en 
disminucions o en diferències de l’ordre de cinc punts 
amb relació a la resta d’Espanya pel que fa a la genera-
ció d’ocupació i, per tant, a la reducció de l’atur.
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En qualsevol dels casos, també, la prudència en aques-
ta recuperació econòmica ens fa mirar en l’entorn 
europeu, en l’evolució de les exportacions i de les fi-
nances mundials, però creiem que aquesta consolida-
ció de la recuperació econòmica anirà prenent ritme 
en els propers mesos d’una manera intensa. No vull 
avançar-me, però crec que fins i tot les dades d’aquest 
mes de novembre, d’una manera també singular, co-
mençaran a ser positives perquè els darrers anys nor-
malment el mes de novembre ha sigut un any també 
en què per qüestions cícliques s’acostuma a destruir 
ocupació. És molt probable, i ho dic amb molta pru-
dència, que aquest mes de novembre tinguem bones 
notícies.

En qualsevol dels casos, el més important per generar 
ocupació, per lluitar contra l’atur, com he dit abans, la 
principal obsessió d’aquest Govern, i crec que també 
d’a quest Parlament, es fonamenta, sobretot, en la re-
cuperació del dinamisme del nostre teixit empresarial, 
amb els esforços que fan les empreses, treballadors, 
professionals, entorns i sectors industrials per a la in-
novació, per a la internacionalització i, en definitiva, 
per a la recuperació del dinamisme. Amb això Cata-
lunya, amb la indústria, amb el turisme, amb la logís-
tica, amb el suport de l’economia del coneixement, 
aposta ja important des de fa anys, i també amb una 
activitat comercial molt important, creiem que té unes 
bases econòmiques raonablement sòlides.

En qualsevol dels casos, és evident que al marge d’im-
pulsar la reactivació econòmica hem d’acompanyar, 
hem de millorar i hem d’orientar les persones que o 
estan en trànsit o estan en aquests moments desocu-
pades. I, per tant, també, les prioritats en el camp de 
la promoció de l’ocupació formen part, en aquest cas, 
dels objectius i de les prioritats de les polítiques del 
Govern. En aquest sentit, prioritats que vostè també 
m’ha preguntat: millorar l’ocupabilitat de joves i do-
nar compliment al compromís que tenim subscrit de 
la garantia juvenil; millorar també l’ocupabilitat i tre-
ballar d’una manera específica col·lectius com els atu-
rats de llarga durada o els majors de cinquanta-cinc 
anys; també, evidentment, intentar que la formació 
professional sigui un estímul i un instrument per mi-
llorar l’ocupabilitat dels nostres treballadors i la com-
petitivitat de les nostres empreses; intentar vincular 
–i amb això reconeixem també avui encara incapaci-
tat des d’una perspectiva competencial– polítiques ac-
tives i polítiques passives; no hi ha res més intel·ligent 
que estimular el mercat de treball amb polítiques que 
incideixin en la contractació de treballadors, amb els 
estalvis que això genera en la borsa de prestacions 
passives poder fer més polítiques actives. Malaurada-
ment, el sistema i el model de l’Estat espanyol és sepa-
rar polítiques actives i polítiques passives, i, per tant, 
no hi han aquestes economies d’escala i aquestes si-
nergies positives.

Per detallar, evidentment, algunes mesures, pla Insert 
Joves. Vàrem iniciar i ens vàrem avançar a aquesta 
garantia juvenil que s’ha impulsat des d’Europa a par-
tir d’aquest any, ja l’any passat, i al pla Insert Joves 
aquest any hi destinarem prop de 50 milions d’euros 
amb els programes específics per als jove i amb el 25 

per cent de reserva dels programes generals per a gent 
jove, i que preveiem que, amb diferents mesures d’ori-
entació, de formació, de programes amb contractació, 
puguin donar resposta i beneficiïn prop de cent mil 
persones de menys de vint-i-nou anys.

Els programes de treball i formació, que van adreçats 
a aquests col·lectius que són de llarga durada i que te-
nen risc d’exclusió. En aquest cas, hi destinem prop de 
30 milions d’euros, i és susceptible de ser acollit per 
prop de cinc mil ciutadans amb diferents programes.

A les mesures d’orientació també es destinen un gruix 
important de recursos, 12 milions d’euros, o de forma-
ció, prop de 65 milions d’euros que amb diferents me-
sures, tant des del SOC com també des del Consorci 
de Formació Contínua donen suport, en aquest sentit, 
a diferents itineraris de formació i de preparació i ca-
pacitació dels nostres treballadors.

I, finalment, tot el suport del sistema d’ocupació, la 
xarxa de desenvolupament local, que també té unes 
prioritats i uns pressupostos i, d’una manera especí-
fica, amb el programa de set comarques en què hi ha 
unes mesures específiques per a determinats territoris 
que ja des de fa anys el Govern va estimar també com 
a sensibles i susceptibles de mesures especials.

Estem treballant en el Pla de garantia juvenil, un pla 
que permetrà destinar prop de 240 milions d’euros en 
els propers dos, tres anys que requerirà mesures de fi-
nançament especial per part del Govern, però que, en 
definitiva, es nodrirà de recursos d’Europa canalitzats 
adequadament, en aquest cas, amb mesures específi-
ques per a joves entre setze i vint-i-cinc anys.

I ja hem començat, hem començat ja amb tres mesures 
creant una xarxa d’impulsors d’aquest pla que es pre-
veu que permeti, ja, també, contractar setanta perso-
nes al llarg del territori i al mateix temps, també, dos 
programes inicials en el marc de les bases de l’estratè-
gia d’ocupació juvenil, que ens han de permetre ja for-
mar joves en el camp de les tecnologies de la informa-
ció i en el camp dels idiomes. Ho repeteixo: la nostra 
ambició és que aquest projecte, que en els propers dos, 
tres anys ha de permetre destinar 240 milions d’eu-
ros, abasti al voltant de 300.000 joves en aquesta fran-
ja d’edat.

Hi ha també tota una sèrie de programes relacionats 
amb l’emprenedoria, emprenedoria social, emprene-
doria empresarial. El programa «Catalunya emprèn» 
sintetitza i canalitza moltes iniciatives que donen tam-
bé impuls a projectes de treballadors autònoms, de 
nous empresaris, de gent que es recicla. I, des d’aques-
ta perspectiva, tant el que és la xarxa de suport arreu 
del territori –coordinada amb ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions, com a vivers d’empresa, com 
a impulsors de noves activitats– com la xarxa d’acce-
leradores, que ja n’hem instal·lat set arreu del territo-
ri per al moment de creixement d’aquestes iniciatives, 
donen uns resultats més que positius. 

I també, evidentment, el programa del corporate ventu - 
ring, és a dir, de l’emprenedoria corporativa, de selec-
cionar empreses que estiguin disposades en el seu en-
torn a generar suport, a finançar i a acollir projectes 
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de nous emprenedors, en el seu sector o en d’altres, per 
diversificar, i a què conjuntament amb l’Institut Català 
de Finances destinarem també un programa d’inver-
sió important per poder canalitzar projectes en aquest 
sentit.

O la línia d’ajut a emprenedors autònoms i comerços, 
que també permet finançar noves actuacions. En els 
darrers dos anys s’han destinat prop de 50 milions 
d’euros en aquest sentit a més de 860 operacions en 
aquest sentit per a microempreses, empreses familiars 
petites, comerços, que també impulsen, en definitiva, 
nova ocupació.

Malgrat les retallades que ens vénen en aquest cas 
de l’Estat –vostè ho ha esmentat bé, hem reduït prop 
d’un 60 per cent en tres anys els recursos en polítiques 
d’ocupació, incomprensible que l’Estat en moments de 
major necessitat destini menys recursos a les políti-
ques actives–, hem mantingut el compromís amb les 
persones amb capacitats diferents. I també l’actuació 
en matèria de garantir l’ocupabilitat en els centres es-
pecials de treball ha requerit una aportació molt im-
portant per part del Govern de Catalunya, que manté 
prop de catorze mil ciutadans i ciutadanes en aquests 
centres, en aquestes empreses, per tal de garantir la 
seva inserció laboral.

Vostè s’ha referit a la concertació, al diàleg social. 
Aquest és un intangible important que té el país, i que 
el volem mantenir i preservar. En aquest sentit, dei-
xi’m que destaqui que hi han dos instruments impor-
tants: el Consell de Relacions Laborals, que funciona 
més que adequadament, i també el Tribunal Laboral 
de Catalunya, que és un òrgan també de mediació i 
d’intervenció en els conflictes laborals i amb què pa-
tronals –s’incorporarà en els propers mesos també Pi-
mec a aquest organisme– i sindicats articulen amb el 
Govern de Catalunya una bona resposta també no no-
més en la conflictivitat, sinó en el diàleg i la concerta-
ció. Val la pena, ho repeteixo, que ho destaquem.

Dues referències –i acabo– en els pocs segons que em 
queden. Hem impulsat aquestes reformes estructurals 
àmpliament demanades al llarg del temps per part d’a-
quest Parlament: la reforma del sistema d’ocupació i 
del SOC –mantindrem el SOC com a peça angular de 
les polítiques d’ocupació– i la Llei de qualificació i 
formació professional, també per entrar en un sistema 
que ens aposti per una planificació més a la deman-
da de l’entorn laboral i empresarial, que promocioni la 
formació dual i que integri tots dos sistemes, educatiu 
i laboral..., per fer-lo més efectiu. 

I també aposto –de la mateixa manera que el país ha 
fet un esforç important en els darrers anys de lligar, 
d’alguna manera, la reducció salarial, la reducció de 
beneficis, els ajustos, a la millora de la productivitat, 
i això s’ha aconseguit– perquè en aquest sentit –ara 
que comencem a recuperar competitivitat, i per tant, 
doncs, hi han empreses que comencen també a tenir, 
i alguns sectors, unes perspectives diferents de les de 
fa cinc o sis anys– la recuperació salarial, també lli-
gada a la productivitat i a l’increment de negoci, sigui 
un element ja de negociació i de diàleg, i en aquest 
sentit alguns sectors, algunes indústries, alguns con-

venis i alguns comentaris en l’àmbit de la concerta-
ció impulsem en aquests moments. Espero que l’eco-
nomia generi aquestes condicions per millorar també 
les condicions d’ocupabilitat dels nostres treballadors 
i treballadores.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Se suspèn la sessió fins a les quatre.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i set minuts i 
es reprèn a les quatre de la tarda i cinc minuts. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretà-
ria general i el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Economia i Coneixement, d’Ensenya-
ment, de Territori i Sostenibilitat, de Cultura, d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Benes-
tar Social i Família i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reprenem la sessió, senyores diputades i senyors di-
putats, amb el tercer punt de l’ordre del dia, que és el 
debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost (remor de veus) sobre el 
Projecte de llei de creació de l’impost –senyores dipu-
tades i senyors diputats, si us plau– sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital.

Projecte de llei
de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital (tram. 200-00023/10)

Començarem, en primer lloc, amb la intervenció del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
per a la defensa de les esmenes reservades. I en aquest 
sentit té la paraula la il·lustre senyora Alicia Alegret. 
(Pausa.) Ja pot començar, sí.

Alicia Alegret Martí

Gràcies, presidenta. El Partit Popular no està d’acord 
amb aquest impost. Per això vam presentar una esme-
na a la totalitat. No discrepem amb la finalitat; sí que 
creiem que el sector audiovisual ha de tenir ajuts i im-
puls a la creació, però no tenim clar que la fórmula si-
gui gravant un altre sector, en aquest cas les operado-
res de telefonia i d’internet.

Els motius, entre altres, són que no creiem que aug-
mentar la pressió fiscal, per molt simbòlica que aques-
ta vulgui ser o es vulgui disfressar dient que només 
són dos euros i mig per any i usuari..., aquesta sigui 
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menys pressió fiscal. És un nou impost que tindrem 
els catalans i que no tindran la resta d’espanyols que 
viuen en altres comunitats autònomes, i pot afectar la 
competitivitat i les inversions de les operadores a Ca-
talunya, i aquí hi ha un risc.

A Catalunya en aquests moments hi ha zones en apaga-
da tecnològica, zones sense cobertura, que esdevenen 
també apagada social. Com podem permetre, en ple 
segle xxi, que hi hagi zones sense cobertura o sense 
xarxa? Entendríem un impost, una taxa, una obliga-
ció cap a les operadores de fer inversions allà on sigui 
més necessari, que molts cops no és on és més rendi-
ble. Però socialment el Govern no hauria de permetre 
cap zona a Catalunya amb apagada tecnològica, pre-
cisament perquè, ho repeteixo, és una apagada social.

I no ho diem només nosaltres, ho diu el mateix Síndic 
de Greuges de Catalunya, que alerta de la situació. 
I si traiem 20 milions d’euros dels comptes de resul-
tats de les operadores sense negociació prèvia, creuen 
realment que pal·liarà aquesta situació? Revertirà en 
millores? Perillen les inversions de millores tecnolò-
giques? Bé, ja es veurà. Confiem que no, però ni nos-
altres ni vostès en podem estar segurs. Però el cert és 
que no estem posant fàcil a les empreses operadores 
de telefonia i internet invertir allà on se’ls grava amb 
un nou impost, i tampoc han negociat amb els seus 
representants, que ja s’ho han trobat fet. Sincerament, 
per tenir un sector content posen tot el pes sobre un 
altre, que també genera llocs de treball i també opera 
a casa nostra. Ens agradi o no, l’intervencionisme és 
perillós.

Vam presentar esmena a la totalitat també compartint 
els dubtes del dictamen que va fer el Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, l’òrgan que as-
sessora el Govern en aquesta matèria i que, com no els 
ha agradat el que els ha dit, doncs, han ignorat el dic-
tamen. El Consell de Treball, Econòmic i Social ad-
vertia dels riscos de la creació d’un impost a un de-
terminat sector d’activitat per nodrir els fons que es 
destinaran a altres sectors d’activitat, atès que la seva 
creació no està totalment justificada.

El criteri de la unitat de caixa sembla trencar-se i 
alerten que es trenca, aquest criteri d’unitat de caixa. 
I és cert que durant les compareixences que hem tin-
gut vam entendre la relació entre operadores i sector 
quant a difondre continguts culturals. Però aquesta re-
lació se sustenta en una fina línia econòmica i jurídi-
ca, que si algú impugna podria trencar-se. Compartim 
que calen mesures per al foment de la indústria audio-
visual catalana i la difusió de la cultura digital, però 
no necessàriament mitjançant l’establiment de noves 
figures impositives que afectin la competitivitat de les 
activitats econòmiques. Cal ajudar el sector, sí, sobre-
tot aquells emprenedors i petits empresaris, autònoms 
molts cops, que necessiten que algú aposti per ells per 
tenir una oportunitat.

Cal ser al costat de les persones que fan teasers, per 
exemple, storyboards de qualitat, havent invertit tot el 
que se’ls pot demanar i que si algú aposta per ells po-
den ser la nova Pixar, per exemple, espanyola, i ge-
nerar amb un projecte d’animació infantil tres-cents 
llocs de treball durant dos anys. I tant que cal! I aques-

tes persones tenen noms i cognoms i malauradament 
lluiten contra els elements sabent que tenen talent, 
qualitat i un bon producte que agradarà, però seguim 
dubtant que via impost a tercers sigui la manera.

El nostre dubte principal és que, malgrat que la nor-
ma estableix que l’impost no repercutirà al contribuent, 
manifestem la preocupació sobre el fet que es pugui 
traslladar via increment de preus als consumidors, als 
productors de continguts, malgrat aquesta pirueta le-
gal que han fet amb la regulació del subjecte passiu 
substitut del contribuent, que no podrà exigir les obli-
gacions tributàries satisfetes. Bé, també es veurà, i se-
rà Consum qui haurà d’arbitrar la situació. Esperem 
que no siguin els de sempre, els ciutadans del carrer, 
els que acabin pagant l’impost.

Però hem de ser sincers i coherents. Aquesta llei no va 
d’economia. Si anés d’economia segurament la vota-
ríem en contra i mantindríem les esmenes, però aques-
ta llei no va d’economia, va de cultura. Va d’un sector, 
l’audiovisual, que necessita oxigen, musculatura, un 
sector on els ajuts han anat minvant en caiguda lliure 
en els darrers anys. I podem buscar culpables, segur, i 
no els busquin només a Madrid, com sempre fan; que 
cadascú miri el seu grau de responsabilitat i assumeixi 
també el mea culpa per variar.

Hi ha hagut molts diners per a altres coses, no per al fo-
ment de l’audiovisual, però ara hi ha sobre la taula una 
primera solució amb impacte econòmic directe, una so-
lució que el mateix sector ens diu imaginativa i inno-
vadora. El Govern de la Generalitat ha reduït a molt 
més de la meitat la seva aportació en els darrers anys: 
de 17 milions d’euros anuals fa pocs anys a uns 7 mili-
ons actualment; 10 milions d’euros menys en pocs 
anys, 10 milions de retallades. I les retallades han 
afectat molt el sector audiovisual de Catalunya, un 
sector que representa molts empresaris de cinema, te-
levisió, documentals i animació catalans i que pot ge-
nerar, que genera de fet –les xifres ens ho diuen–, 
12.000 llocs de treball directes, que passen a uns càlculs 
de 31.000 llocs de treball indirectes.

Un sector que realment ha patit un lucre cessant i que 
certament les operadores han sigut les grans beneficia-
des, i així ho hem entès durant el tràmit parlamentari de 
la llei, així ens ho van fer veure les compareixences. 
I mirin, n’hem pres nota. Els hem escoltat i els hem 
entès. Compartim algunes de les seves reflexions, no 
totes, però sí el fons de la qüestió. Un sector que avui 
té unes expectatives molt elevades. Estan generant ex-
pectatives i jugant amb els interessos i les possibilitats 
d’un sector que durant el 2015 ja espera rebre els 20 
milions i mig compromesos. Confiem, conseller, con-
seller de Cultura, que no li passi com amb la taxa tu-
rística, que amb l’impost sobre les estades turístiques, 
dels prop de 40 milions recaptats, només té pressupost 
per a programes culturals de patrimoni per valor de 
300.000 euros. I això que aquest impost de les estades 
turístiques havia de suposar una injecció de finança-
ment per preservar el patrimoni cultural català, i no 
ha sigut així.

El patrimoni continua amb retallades en manteniment 
i inversió, mentre hi ha una bossa de diners procedents 
de la taxa turística que està tan reglamentada en el seu 
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ús que alguns ajuntaments no saben ben bé com utilit-
zar-la, però segur que no podrà ser per protegir, con-
servar, millorar o invertir en el patrimoni, perquè no 
se’ls permet. I això no es pot tornar a repetir. Recla-
mem que els imports recaptats per aquesta llei vagin 
íntegrament als sis fons creats per al foment de la pro-
ducció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, per 
al foment de la distribució independent, per al foment 
de l’e xhibició, per al foment de la difusió i la pro- 
mo ció de les obres i la cultura cinematogràfiques i el 
Fons per al foment de la competitivitat empresarial i 
per al nou fons creat de foment de la difusió cultural 
digital.

Molt important, aquest darrer fons que crea la Llei de 
difusió cultural digital. Els temps avancen i no es po-
den perdre trens. Els cinc fons creats per la Llei de ci-
nema i un de nou. Cinc fons, per cert, que fins ara no 
s’havien dotat mai. I aquí és on hi ha un dels fracassos 
del Govern, de l’actual i dels anteriors, que fan una llei 
de cinema que crea cinc fons que mai doten. Generen 
expectatives en un sector i ara, anys després, per ama-
gar la seva manca d’acció, fan una nova llei via impost 
per dotar aquests fons amb 20 milions d’euros.

Que així sigui, conseller, i que el sector vegi realment 
aquests 20 milions i els sàpiga utilitzar bé, i que els 
criteris de repartiment dels fons es facin amb equitat, 
buscant la qualitat i l’excel·lència dels productes finals. 
A Catalunya hi ha talent, molt, i el sector audiovisual 
només necessita que algú aposti per ell, i apostar per 
aquest sector és apostar per les persones, pel territori, 
per les localitzacions, pel turisme, per la creativitat, 
per aquell talent nou i jove que busca oportunitat; no 
és només apostar pels de sempre. Els de sempre, si ho 
han fet bé ja han triomfat. Aprofitin aquesta oportuni-
tat per obrir camí als nous joves emprenedors.

Ens preocupa el repartiment dels fons. A través de l’ICEC  
ha d’haver-hi una taula, una mesa, un organisme veri-
tablement independent de l’estament polític on els pro-
fessionals qualificats puguin decidir allò pel que val 
la pena apostar i segueixin uns criteris objectius i de 
qualitat definits. No podem jugar amb les subvenci-
ons i amb l’atorgament de diner públic. I un cop més, 
enguany, l’informe del síndic de comptes de Catalu-
nya alerta que hi ha errors al Departament de Cultura 
quant a atorgament de subvencions. Ara es revisen els 
anys 12 i 13, i en l’anterior informe alertava de l’opa-
citat de l’antic Conca, que per això vam donar suport 
per canviar els criteris i fer un nou Conca allunyat de 
les subvencions. Per això vam donar-hi suport.

Però ara hi ha un nou toc d’atenció: la Sindicatura de 
Comptes sol·licita al Departament de Cultura el detall 
de totes les subvencions atorgades en els exercicis 12 
i 13 i la relació de les resolucions de publicació de les 
subvencions atorgades d’import superior o igual a tres 
mil euros de les entitats afectades, que són: l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, que és qui ha de re-
gir aquests fons que aprova aquesta llei, i l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. L’ICEC és per on han 
de passar aquests més de 20 milions d’euros a repartir 
entre els sis fons. I sincerament, confiem que siguin 
transparents i puguin explicar tot el que es fa des de 
l’ICEC i que la Sindicatura de Comptes no hagi de tor-

nar-los a donar un toc d’alerta en l’atorgament de di-
ner públic. Siguin transparents i objectius i deixin que 
els professionals, els de veritat, guiïn el repartiment 
dels diners.

El Partit Popular no votarà a favor de la llei, però 
tampoc votarem en contra. Ens abstindrem, i ho fa-
rem fent un exercici de responsabilitat cap al sector 
de l’audiovisual català. No bloquejarem ni retardarem 
l’aplicació d’aquesta llei; ens volem mantenir en un 
responsable mirar des de la barrera, si m’ho perme-
ten, a veure si compleixen tot el que han promès i ve-
ient com són capaços o no de lligar acords amb totes 
les parts implicades perquè no s’impugnin. Sabem que 
des de l’associació multisectorial que aglutina empre-
ses d’electrònica, telecomunicacions i continguts di-
gitals han anunciat que si s’aprova l’impost, les em-
preses afectades iniciaran accions legals a instàncies 
autonòmica, nacional i europea perquè s’anul·li. Ja de-
fensaran la llei on l’hagin de defensar.

Però nosaltres ens abstindrem perquè els representants 
de Proa, dels productors audiovisuals, ens van con-
vèncer. Els creiem, els donem un marge de confiança; 
no al Govern, sí al sector. Un marge de confiança al 
sector, perquè sabem que el 42 per cent de la indústria 
audiovisual espanyola és a Catalunya; perquè ens de-
manen produir i que les empreses tinguin un lloc, un 
espai, un mercat on vendre els seus productes; perquè 
la majoria de produccions catalanes són coproduc-
cions espanyoles, i això ens posiciona com a comuni-
tat autònoma exportadora de talent; perquè cal donar 
oportunitats a aquells qui tenen un projecte i no tro-
ben finançament, i perquè la llei preveu que, en cas 
que hi hagi alguna producció que obtingui molts di-
ners, la part subvencionada s’haurà de retornar i podrà 
anar a altres projectes no tan comercials o exitosos.

I d’aquí a un any voldrem veure resultats en produc-
ció, en distribució i en exhibició, i demanarem expli-
cacions: com, quan i per què s’han distribuït els fons i 
els diners recaptats. Però aquesta llei –que ningú s’en-
ganyi– no resol el problema real del sector; pot do-
nar oxigen o musculatura, però no resol el problema 
de la pirateria ni de la propietat intel·lectual, que, mal-
grat les mesures adoptades pels diferents governs i els 
esforços, que n’hi han, segueix sent el principal pro-
blema actual. Els temps han canviat, els hàbits de con-
sum cultural han canviat i s’ha de fer un reposiciona-
ment.

Les sales de cinema s’omplen quan s’abaixen els 
preus, i aquesta és una realitat que no podem obviar: 
pirateria i preus. La mentalitat que tot és gratuït no és 
vàlida, però és la que preval en noves generacions de 
consumidors, és la generalitzada. Fins i tot en el marc 
de la Unió Europea s’estan plantejant que algú ha de 
pagar els continguts audiovisuals penjats a la xarxa, 
perquè la indústria també s’ha d’adaptar a les noves 
necessitats existents en la demanda, i hi ha empreses 
operant a la xarxa que es lucren i d’altres que produei-
xen i tenen lucre cessant notori.

Som davant d’una generació digital que ha canviat 
els hàbits de consum, però això no ha de fer perdre ni 
producció ni qualitat ni talent. I els ho repeteixo: Ca-
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talunya és terra de talent, i així sempre ho han demos-
trat els professionals del sector. Perquè hi ha deman-
da, hi ha necessitat de consum cultural, es requereixen 
audiovisuals de qualitat, però cada vegada més hi ha 
menys gent disposada a pagar per consum cultural, i 
la propietat intel·lectual no és gratuïta, cal incidir-hi.

Ens ha agradat, i molt, la proposta que fa el sector, que 
vol arribar a un acord amb les operadores per produir 
continguts. Tant de bo es materialitzi. No poden te-
nir les operadores d’enemigues, han de ser les seves 
alia des en aquest nou posicionament que han de te-
nir, perquè el repte és gran. Realment creiem que hi 
ha una necessitat social d’invertir en el sector per tal 
que es generin nous continguts que segur tornaran a 
generar beneficis a les operadores –segur. Però tam-
bé cal fer pedagogia, adaptar-se als nous consums, re-
posicionar la distribució i l’exhibició, adaptar-se a les 
tecnologies de la informació i la comunicació, no no-
més en producció, sinó sobretot en la cadena posterior 
fins a arribar al consumidor final.

La inacció que hi pugui haver del Govern no pot tapar- 
se darrere d’aquest impost i fer autocomplaença en el 
fet que ja hi ha la llei feta, ja hi han recursos, ja no 
toca fer res més. Sí que toca. Cal un gran projecte ca-
talà, espanyol, europeu, si cal, de lluita contra la pira-
teria i de posar en valor la propietat intel·lectual, i cal 
entendre les noves demandes, cal moure’s i ràpid, o 
aquest oxigen, aquesta musculatura que avui els dóna 
la llei, acabarà en fons perdut.

Finalment, veiem fora de lloc que vostès aprofitin aques-
ta llei i ens colin el tema de la disposició modificativa 
en matèria de joc, en concret el tema de les fiances. 
Volen dir que no podien haver trobat una altra fórmula 
per fer aquesta modificació? En fi, tampoc li dedicaré 
més temps, però no entenem que hagin de barrejar ni 
temes ni conceptes, i que tenen una llei de mesures 
per aprovar en els pressupostos, que és per on havia 
d’anar aquesta modificació.

En resum, el Partit Popular anuncia que retira les esme-
nes reservades. Ens abstindrem en aquesta llei per res-
ponsabilitat i per donar marge de confiança al sector 
de l’audiovisual català, desitjant que amb els diners 
que rebran durant aquest 2015 puguin produir-se pro-
ductes de qualitat, coproduccions amb talent i obres 
de cinema, televisió, documentals i animació per ex-
hibir el talent que hi ha a Catalunya i que segur que 
sabran exportar a la resta del món.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, per fixar la seva posició té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, l’il·lustre senyor Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Consellers, representants 
del món audiovisual que ens acompanyen, presiden-
ta de l’acadèmia, president del Clúster Audiovisual, 
president del Gremi de Cinemes, president de Proa, la 

gent de Fedicine, representants de Pro-Docs, de Cata-
lan Films i de moltes altres entitats –que ja em discul-
po, però que segur que m’estic deixant–, membres de 
l’acadèmia, actors, actrius, artistes, Ot, gràcies per ser 
avui aquí i acompanyar-nos aquesta tarda.

Quan em preparava una mica el que diria avui, vaig co-
mençar sobretot pensant en les primeres trobades del 
sector aquesta legislatura, per tant, la primera vegada 
que m’hi trobava jo, en aquesta situació, quan parlà-
vem de la mala situació, de les pèrdues de llocs de tre-
ball, de les dificultats per mantenir la potent indústria 
catalana i de les possibles solucions; quan parlàvem 
també de la manca de sensibilitat de l’Estat amb la 
cultura, de l’eliminació dels fons de l’Estat destinats al 
cinema, de la manca de política de foment i de l’efecte 
que això tenia a l’hora d’aixecar el finançament d’una 
pel·lícula, o de l’IVA, que em fa gràcia que la senyora 
Alegret, del Partit Popular, parli sobre els preus del 
cinema. De l’IVA que frenava i que frena claríssima-
ment la recaptació d’aquelles pel·lícules que finalment 
sí que aconsegueixen arribar a les pantalles.

Però, més que dels problemes i de les ferides, recordo 
aquelles primeres trobades en positiu, buscant sempre 
solucions. Per tant, no pas llepant-nos les ferides pels 
molts i greus problemes del sector, sinó parlant de les 
respostes, de les opcions, dels pros i contres dels dife-
rents models de taxes i impostos que existien a nivell 
europeu, de les dificultats de cadascun d’ells, d’alguns 
models dels quals es parlava, però que encara no ha-
vien estat aplicats. I m’agradaria pensar –i de fet n’es-
tic convençut– que avui hem trobat un model propi, 
que hem trobat el nostre i que és el que avui aprovem. 
I pensem modestament que entre tots ho hem sabut 
fer, que avui s’aprovarà un impost català per al foment 
del cinema amb una majoria de vots molt important 
i que representa un model català construït conjunta-
ment amb el sector i conjuntament amb el Govern.

També vull destacar que les sessions de treball de la 
ponència han sigut poques i efectives, amb ganes que 
la llei no s’allargués, i el clima i la voluntat han sigut en 
tot moment molt positius per part fins i tot d’aquells 
que ja ens han anunciat que no hi votaran a favor. No que - 
da cap esmena viva, i, per exemple, les que va pre-
sentar Esquerra en el seu moment han estat totes in-
closes al text definitiu. Per tant, creiem sincerament 
que el sector, que el Govern i que una àmplia majoria 
del Parlament hem sabut crear aquest model del qual 
parlava. Per tant, satisfacció, contents avui del treball 
conjunt i il·lusió per un futur que no està net de núvols, 
és evident, però que millora i que ho fa, doncs, des 
d’avui mateix.

Sensació de poder donar resposta a una part –a una 
part– de les necessitats d’aquest sector. I aquesta és 
una sensació que no sempre podem tenir des d’aquest 
Parlament, a vegades per falta de recursos, a vegades 
per falta d’eines o competències, però avui sí, i, per 
tant, fa que estiguem especialment contents. Perquè 
avui deixem clar que l’audiovisual és un sector estra-
tègic per a aquest país, i ho fem dotant-lo d’un ins-
trument excepcional. Un impost finalista, un impost 
que assumeix que qui més guanya, per tant, les grans 
operadores d’internet, que aquell qui guanya molts, 
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molts diners, a partir dels continguts que feu vosaltres, 
també té una part de responsabilitat i que, per tant, ha 
d’assumir per fi una part petita –petita, petita– de les 
despeses de creació.

I aquí vull tornar a dir que el que estem fent avui és 
quelcom excepcional, és una aposta amb totes les lle-
tres, perquè estem creant una eina que no té cap altre 
sector. I és modesta, però també és única. Una aposta 
estratègica que sabem per experiències semblants que 
pot i ha de funcionar, i aquí hem repassat moltes ve-
gades tots junts els països en els quals en tenim exem-
ples: Holanda, Israel, Suècia o Dinamarca. Aquests 
països han apostat pel seu audiovisual i ha funcionat, 
i, per tant, si ho fem bé no hi ha cap motiu perquè no 
passi aquí.

I això no s’acaba afegint 20 milions d’euros –aquests 
20 milions que pot representar l’impost–, sinó perquè 
a partir d’ara fem les coses molt bé, perquè sapiguem 
generar i ajudar els millors projectes, perquè sapi-
guem dotar estratègicament els fons creats a la Llei 
del cinema, no una miqueta cadascun dels fons, sinó 
estratègicament, perquè el retorn d’aquests 20 milions 
sigui el més important possible.

Per tant, avui tenim l’eina que ens permet disposar 
dels recursos, però a la vegada ens posem i ens hem 
de posar deures. Cal que sapiguem fixar els objectius 
estratègics, que sapiguem després avaluar entre tots 
els resultats; que fem les coses bé, que distribuïm es-
tratègicament cada euro per multiplicar-ne el retorn, i 
també, que és el que ens ha portat fins aquí fins ara, 
treball conjunt i, per tant, coresponsabilitat, que el sec-
tor, que el Govern, que el Parlament continuem el camí 
conjunt que hem iniciat amb aquest impost. I, per tant, 
ens sembla molt, molt, molt positiu que en aquest dar-
rer període de treball parlamentari el Parlament, quan 
ha acabat la llei no se’n desentén, sinó que incorpora 
un article 17, el qual el fa coresponsable, perquè cada 
any s’han de passar comptes entre el departament i el 
Parlament, i, per tant, continuar-hi treballant també des 
d’aquesta casa. Per tant, una aposta de país real, con-
sensuada i que ha de perdurar durant molt de temps.

Bé, avui li donem forma –i m’agrada també parlar-ne 
sempre que hem tocat aquest tema– a l’excepció cultu-
ral, aquesta que ha generat tants debats arreu d’Europa 
i que a nosaltres ens agrada parlar-ne perquè tenim la 
sensació que en una nació, de moment sense estat –en 
una nació de moment sense estat–, té tot el sentit del 
món. Per tant, si té sentit a França, si té sentit a Ale-
manya o a la Gran Bretanya, encara en té més a casa 
nostra, sense el recolzament d’un estat o amb un estat 
en contra.

Per tant, recollim el guant, recollim aquelles experièn-
cies com la de França, que ajuda el seu cinema en un 
89 per cent amb taxes directes; Alemanya, que ho fa en 
un 33 per cent, o Gran Bretanya, que en un format di-
ferent també ho fa en un 30 per cent. Uns nous recursos 
que a més a més –i crec que també és important– s’afe-
geixen als que ja teníem, no els supleixen, i això també 
ha quedat ben recollit a la llei: s’afegeix a allò que ja 
teníem fins ara. I, per tant, doncs, això, en un escena-
ri molt clar, en el qual l’àmbit audiovisual té un paper 

cabdal, i en una llengua i una cultura petita com la nos-
tra que no hi siguin presents, tindrien molt mala peça 
al teler. Les lògiques de mercat avui no et garanteixen 
aquesta diversitat, i, per tant, l’hem de protegir i l’hem 
d’enfortir, per tant, sumant a allò que ja fèiem, noves 
aportacions.

Però no subscrivim –i ens agrada també dir-ho sem-
pre– únicament i exclusivament muscular la potent 
cultura i la capacitat creativa, sinó que aquesta defen-
sa de l’impost també la veiem des d’una vessant indus-
trial. Pensem que el sector és potent; ho va ser més, 
però a més a més ha sigut capaç de reconvertir-se du-
rant una crisi que ha fet desaparèixer moltes de les 
empreses i que ho ha de tornar a fer. Per tant, malgrat 
que avui tinguem els millors professionals, alguns 
dels quals ja estiguin treballant fora del país, hem de 
ser entre tots capaços de fer projectes prou atractius 
perquè els animin a tornar, a tornar a treballar a casa, 
a tornar a treballar a casa nostra. Estem segurs que 
això serem capaços de fer-ho, que aquesta empenta 
pot tenir un efecte multiplicador, que tenim el conei-
xement, que tenim els recursos humans, que, malgrat 
tot, tenim un alt nivell de producció, i que cal consoli-
dar un sector que és competitiu, no a nivell local, sinó 
com ho ha sigut durant molt de temps, també a nivell 
internacional. Per tant, un sector de casa nostra que 
ens projecta també cap a l’exterior.

D’altra banda, i pel que fa a l’impost, també ens sem-
bla que hem sabut reforçar les garanties que l’incre-
ment de cost que pugui generar no repercutirà en 
l’usuari. I també hem establert les mesures de vigilàn-
cia permanent per actuar-hi ràpidament en el cas que 
això passés. Per tant, allò que parlàvem en el moment 
de les esmenes a la totalitat ens sembla que hem sigut 
capaços de reforçar-ho.

Ens queden deures de futur també, segur. Per tant, ens 
queda encara pendent tancar una bona proposta per 
la línia de foment, que no es centri només en la digi-
talització de continguts, sinó en un impuls, tot i que 
molt modest en aquest cas, a la música o al llibre di-
gital. I de nou caldrà fixar clarament els objectius del 
fons, objectius, com diem, en tots els casos avaluables 
i que garanteixin un efecte multiplicador dels diners 
que hi invertim. Amb aquesta llei tenim un repte in-
excusable: hem de recuperar les decisions respecte a 
la producció, que puguem tornar a apostar per temes 
catalans i produccions en català. I per fer-ho caldrà, 
un cop més, i hi continuo insistint, el treball conjunt, i 
en aquest cas, caldrà també el treball conjunt entre el 
Departament de Cultura i la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Acabo, i acabo com ho feia fa un mes, destacant que 
aquesta és una aposta pel talent, per la creativitat i per 
la nostra indústria audiovisual, una aposta pel present 
i pel futur que no hauria estat possible sense el treball 
de l’acadèmia, del clúster, de les associacions i de to-
tes les persones que sou avui aquí. Per tant, aprofito 
per donar-vos un altre cop les gràcies a tots per la fei-
na feta.

Avui, amb aquesta decisió que considerem excep cio-
nal, decidim no mirar-nos com cau un sector estratègic, 
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sinó posar-nos-hi al costat i caminar tots junts. Ara tots 
hem d’estar a l’alçada i ser-ne coresponsables. Li de-
manem al sector que innovi, que cerqui l’excel·lència; 
al Govern, que sàpiga aplicar-ho amb transparència i 
eficàcia, i al Parlament, que no pensi que la feina aca-
ba amb la redacció de la llei. Si ho fem bé –que ho 
farem bé–, si som capaços de destriar on hi ha talent, 
el retorn de la inversió es multiplicarà, generarem in-
dústria, crearem llocs de treball, alhora que reforça-
rem llengua i cultura, incrementant la seva presència 
en l’àmbit audiovisual.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades, a 
aquells que avui ens acompanyen en aquesta sessió que 
ha d’aprovar la creació d’un nou impost, com ja hem 
treballat des de fa uns mesos. Un impost que recau so-
bre els prestadors de serveis de telecomunicacions o 
comunicacions electròniques, amb un destí finalista, 
com molt bé ja s’ha comentat, per fomentar el sector, 
la indústria audiovisual i la difusió cultural digital.

Mirin, n’hem parlat moltes vegades en aquest Parla-
ment: la situació de les finances públiques de la Ge-
neralitat és delicada, és complexa. Avui tenim aquí 
el conseller Mas-Colell, i ell ho sap millor que ningú. 
Tenim un dèficit que arrosseguem i que va creixent a 
mesura que passen els dies. També passa això amb el 
deute. I a nosaltres ens hauria agradat que durant els 
darrers temps haguéssim lluitat per fer una reforma 
fiscal més justa i més progressiva, que hagués acon-
seguit més ingressos d’aquells que més tenen, que més 
guanyen –els capitals, les grans empreses, les grans 
fortunes. Això no ha estat així; alguns fa temps que ho 
demanem, però això no ha sigut així. També una llui-
ta clara contra el frau fiscal i l’evasió fiscal, que tants 
recursos se’ns emporta per, per exemple, fomentar la 
indústria audiovisual i tantes altres, no?

Bé, això no ha estat possible, però ja vam dir a la inter-
venció, quan es va portar el projecte de llei aquí, que 
aquest impost el recolzarem, malgrat que ens sembla 
que és, doncs, una flor que per desgràcia no fa estiu. 
I el recolzarem perquè és justament això, un impost 
que intenta recaure sobre aquelles empreses que tenen 
més beneficis, sobre aquelles empreses grans que en 
aquests moments creiem que val la pena que es soli-
daritzin amb una indústria que no s’està beneficiant 
justament d’alguns elements dels quals ells sí que es 
beneficien, perquè els continguts de producció audio-
visual existeixen, per exemple, i ells aprofiten que per 
la seva xarxa es pirategen aquests continguts. Per tant, 
ens sembla que a vegades la solidaritat empresarial és 
important, i ens sembla que aquest impost de rerefons 
porta això, i, per tant, nosaltres el volem recolzar.

Bé, ho vaig explicar en la part inicial, a l’inici de la tra-
mitació d’aquesta llei, però avui m’agradaria, doncs, 

també concretar-ho perquè en quedi constància, no? 
Nosaltres donem suport a aquest impost per tres mo-
tius bàsics. Un és perquè és un impost que ha demanat 
el sector audiovisual, un sector que, com tots sabem i 
s’ha dit, ha estat molt maltractat per la crisi. La crisi 
ha provocat una baixada del consum molt clara en el 
sector cultural, i això, doncs, evidentment, ha generat 
una pèrdua de llocs de treball i també d’empreses d’a-
quest sector. Però també –i ho hem de dir–, la pujada 
de l’IVA. I, a més a més, una pujada de l’IVA que s’ha 
fet i que està sent la més alta de tot Europa en el sector 
cultural. Però, a més a més, ostres, jo diria que amb 
alevosía, no?, i amb prevaricació, i és que realment el 
tema de l’IVA cultural és bastant tremend.

L’altre dia escoltàvem el secretari d’Estat d’Hisenda, 
que deia que ara era el moment d’abaixar els impostos, 
i alguns vam pensar: «Ostres, a veure si també abai-
xem el de l’IVA cultural.» Que bé, no? Podria ser una 
bona notícia per al sector de la cultura. I resulta que 
no, que un dels impostos que ha baixat –molt contents 
que estem–, del 21 al 8 per cent, és el de les plantes i 
les flors. El de la cultura..., es veu que, no ho sé, no els 
agrada prou la cultura, no s’hi entenen, perquè aquest 
no l’ha tocat, no? Per tant, aquest és un element que 
influeix molt en la crisi, pel consum, per totes les difi-
cultats que això comporta.

Altres elements que també està, evidentment, dificul-
tant l’arribada de la crisi? Home, doncs, que és un sec-
tor –no només el sector audiovisual, però també el 
sector– amb empreses petites, molt atomitzades, que, 
evidentment, no tenen prou múscul empresarial. Això 
no és només una idiosincràsia de l’audiovisual, passa 
en general al teixit productiu català. Si tinguéssim més 
grandària, probablement seria més fàcil que pogués-
sim resistir les crisis i poguéssim innovar i poguéssim 
ser més competitius. Però això, per desgràcia, doncs, 
no ens passa. I, evidentment, per una manca d’instru-
ments de finançament privat que passa en aquest sec-
tor i afecta molt aquest sector, però també altres, no?

Per tant, una proposta que neix del sector davant d’a-
questa situació que ha posat, doncs, contra la paret to-
ta aquesta indústria, que, com també s’ha dit, genera 
llocs de treball, llocs de treball de qualitat, que som, 
evidentment, un aparador també a nivell internacional 
d’una manera molt clara; se’ns coneix a tot arreu com 
l’audiovisual que es fa a Catalunya, ja sigui cinema, ja 
sigui a través d’un altre tipus d’expressió, no? Per tant, 
aquest era un element per nosaltres també important a 
l’hora de recolzar aquest projecte.

I després, i en tercer lloc, un element potser una mi-
ca més, diguéssim, difícil de concretar, que és que per 
nosaltres el cinema i l’audiovisual són clarament un 
element de construcció de l’imaginari cultural de Cata-
lunya. I aquest ens sembla que també és important i el 
voldríem destacar. I després del decaïment de la inver-
sió pública en aquest sector, doncs, creiem que la crea-
ció d’aquest impost i els recursos que podrem aconse-
guir aniran molt bé per a un sector molt debilitat, com 
dèiem, per aquests elements que abans comentàvem.

Però també és cert que nosaltres quan vam fer una pri-
mera intervenció en positiu, però crítica, dèiem que 

Fascicle segon
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caldria millorar alguns aspectes de la llei. I hem de 
dir que aquests aspectes, doncs, han estat en gran part 
millorats, i per això el suport del Grup Parlamentari 
Socialista serà total a aquesta llei.

M’agradaria destacar-ne alguns, perquè em sembla, 
doncs, que han estat positius, que hem fet el Grup So-
cialista, però també han fet altres grups parlamentaris. 
I en aquest sentit, crec que l’entesa ha sigut fàcil. Ha 
sigut un treball curt, però intens, perquè em sembla 
que la majoria teníem molt clar quins elements de la 
llei s’havien de millorar, no? Fins i tot, ara que veig el 
senyor Falcó, que era el relator de la llei, no ha volgut 
ni intervenir, perquè és veritat que hi ha hagut molta 
entesa i ens hem posat d’acord de seguida en quins as-
pectes calia millorar.

A mi m’agradaria destacar-los. Un molt clar era que els 
ingressos que arribessin d’aquest impost no podien ser 
els únics ingressos, els únics elements que nodrissin els 
fons. Per nosaltres és important que hi hagi una inver-
sió pública, que hi hagi una aposta pública també per 
nodrir aquests fons. I, per tant, doncs, que no només 
els fons s’acabessin nodrint d’aquests 20 milions d’eu-
ros aproximadament que creiem que poden arribar del 
sector.

El Govern té unes obligacions, a més a més, fixades 
per llei; creiem que hi ha de fer front. I volem que pas-
si això a Catalunya; i abans ho comentava el senyor 
Sabrià: també passa a altres països on aquest impost 
existeix, com és França, com és el Regne Unit o com 
és Alemanya. Home, ja ens agradaria arribar a les 
quotes de França, no?, on el 89 per cent de l’aportació 
arriba d’aportació pública i la resta és a través d’im-
postos. Però, bé, és igual, el cas és que com a mínim 
hi hagi una part, una part d’aquests fons que estiguin 
nodrits d’inversió pública, d’aportació pública; vol 
dir que al final també el Govern té una voluntat clara 
d’apostar per aquest sector.

I aquest aspecte, que era complicat de concretar, 
doncs, l’hem pogut incorporar a la llei. Ens hauria 
agradat que fos amb més concreció, però és veritat 
que al final una llei tampoc pot entrar tant al detall, 
però hi és i apareix justament aquest criteri que a nos-
altres ens semblava molt important incloure.

Hi ha un segon aspecte que també nosaltres, doncs, vo-
líem que es concretés, i la veritat és que la solució va 
arribar pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i crec que 
ho hem de dir, que va saber trobar, la diputada Ca-
mats, aquell redactat que a nosaltres ens va semblar 
oportú. Nosaltres volíem que d’alguna manera deixés-
sim clar en algun lloc que no podíem dedicar tots els 
ingressos a un sol fons i, per tant, que calia repartir 
aquells ingressos en els diferents fons, entre els que 
estàvem creant i els que ja existien, no? Vam trobar 
aquesta fórmula establint que un mínim del 2 per cent 
dels fons hauria d’anar a cada un d’aquests. Ens sem-
blava que era una fórmula, doncs, adient per intentar 
que tots sempre tinguin una aportació. I, en tot cas, ja 
es decidirà la que sigui, però, en tot cas, com a mínim 
un 2 per cent d’aquest fons haurà d’anar dedicat a ca- 
da un d’ells.

I el tercer, i no per ser l’últim menys important, nos-
altres també volíem establir uns criteris de com es re-
partien aquests recursos dels fons, de quina manera. 
I, per tant, sense poder concretar molt, perquè és ve-
ritat que això ho haurà de fer un reglament posterior-
ment, sí que hem pogut incloure, doncs, que aquest 
reglament com a mínim estableixi quins són els cri-
teris per distribuir en els fons i també quina serà la 
participació dels professionals del sector en aquest re-
partiment dels fons. Aquest és un element que tam-
bé va aparèixer molt en les compareixences que varen 
fer molts dels professionals que avui estan aquí. Era 
difícil també concretar amb quina fórmula havien de 
participar, però ho hem pogut concretar amb el com-
promís del Govern –del que sigui, avui és aquest, però 
demà pot ser un altre–, que sempre que s’hagin d’ator-
gar i de repartir aquests fons s’haurà d’escoltar obliga-
tòriament els professionals del sector.

I per acabar, un que jo crec que aquest és el que queda 
més feble, perquè segurament és molt complicat ga-
rantir això. A nosaltres el que ens agradaria és que po-
guéssim garantir d’una manera més clara que aquest 
impost no acabarà repercutint en el consumidor. I ens 
passa igual que en l’impost que vam crear per als di-
pòsits de les entitats de crèdit. Tenim el mateix dubte, 
no sabem si ens en sortirem. En tot cas, hem pogut 
incorporar, doncs, que els departaments correspo-
nents –el de Cultura, l’Agència Catalana del Consum i 
l’Agència Tributària– treballaran i es coordinaran per 
intentar vetllar perquè realment aquest impost no aca-
bi repercutint-se al ciutadà, a l’usuari, doncs, que fa ús 
d’aquestes connexions electròniques.

Serà difícil, però esperem, doncs, que entre tots pu-
guem ajudar que això sigui així, i esperem que aquests 
recursos ajudin a donar oxigen, a donar aire a un sec-
tor que realment és important per a Catalunya, és im-
portant per a la generació de riquesa al nostre país i 
sobretot per a aquest imaginari cultural català que cre-
iem que cal seguir potenciant i que cal seguir mante-
nint en el nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Dolors Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Gràcies també a tot el sector que 
ens acompanyeu avui en el debat final d’aprovació 
d’aquesta llei per crear aquest impost per al foment de 
l’audiovisual.

Dèiem el mes de juliol, quan fèiem el debat a la totali-
tat que..., ja recordàvem tots els grups, i avui hi coin-
cidíem, com a mínim les intervencions que m’han pre-
cedit, que la indústria del cinema a casa nostra pateix 
una situació crítica i que les produccions i les creaci-
ons audiovisuals estan patint com pocs altres sectors 
aquesta manca, aquesta davallada de recursos, d’in-
gressos i de produccions. Ho expressava també..., ho 
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heu expressat, de fet, tot els diferents compareixents 
quan heu anat venint al Parlament a parlar arran de la 
idoneïtat i de la bondat de la llei, i ens ho deia també 
el president dels Productors Audiovisuals, de manera 
molt clara, en Raimon Masllorens, quan deia que «es-
tem en un moment particularment difícil i complex» 
–ho cito literalment– «a conseqüència d’una llarga cri-
si que està provocant danys en el nostre teixit industrial  
que podrien ser irreparables». Per tant, la situació d’e-
mergència i d’urgència de prendre mesures sembla 
que ens l’heu deixada ben clara.

Al cinema català li passa el que a molts sectors cultu-
rals també en aquesta crisi financera que impedeix 
produir, que impedeix crear, tot i que hi hagi el talent, 
les capacitats i les idees per fer-ho, però no hi ha ni la 
recaptació ni els espectadors ni els títols rodats que 
caldria o que es podrien fer.

Què falla? Ho hem dit: el crèdit a la inversió, clarament. 
El diner, que n’hi ha, no arrisca, i s’entén en un país 
on continua sent més rendible invertir en totxo que in-
vertir en creació o en mecenatge cultural.

Què falla també? La desinversió, la retirada –que s’ha 
mencionat també abans– per part de les administra-
cions, del Ministeri de Cultura, però també del depar-
tament de la Generalitat, del Departament de Cultura 
de la Generalitat, i fins i tot de les mateixes corpora-
cions, les televisions públiques, que també s’han reti-
rat d’aquesta ajuda a noves produccions. I falla tam-
bé la manca de lideratge, lideratge que hauria pogut 
suplir també d’alguna altra manera aquesta situació. 
Manca de lideratge en un cas i hostilitat clara. Li han 
recordat, senyora Alegret, la del Partit Popular: hosti-
litat contra el sector, especialment acarnissada, aques-
ta hostilitat, contra el sector del cinema, que va des de 
l’IVA cultural fins a tants altres exemples clars. I que 
en el cas del Govern català es tradueix en absència.

De fet, ens ho reconeixia el mateix conseller de Cultu-
ra, no? Deia: «El sistema de suport públic s’ha enfon-
sat», però l’absència del Govern català perquè hi hagi 
esmena a aquesta situació. Perquè a Catalunya des del 
2010, el 2010... I lamento que ara no hi hagi el conse-
ller Vila, perquè li robava una de les seves estratègies 
comunicatives. Em repreguntaré i, per tant, el citaré a 
ell. Hi insisteixo, el conseller Vila diu sempre: «Com 
diu, diputada? Des del 2010?» Sí, des del 2010 tenim 
cinc fons creats. Com diu? Cinc fons creats per dotar 
el sistema cultural de l’audiovisual i el cinema cata-
là per poder fer pel·lícules, per poder fer documentals, 
per poder fer audiovisuals, per poder-los exhibir, per 
poder digitalitzar les sales. Cinc fons creats des del 
2010 que no s’han desplegat.

Any 2014, novembre del 2014, creem ara un impost per 
nodrir aquests fons que han mort d’inanició o que es-
perem que no morin d’inanició, però que, en tot cas, 
s’han omplert de pols. Quatre anys amb governs de 
Convergència i Unió, amb el Partit Popular, amb Es-
querra Republicana, però amb els fons, hi insisteixo, 
omplerts de pols.

Per tant, els instruments els teníem. I quan diem que ha 
mancat el lideratge ens referim precisament al fet que 
se’ns han acabat rovellant. Ara aquest impost, aquesta 

llei és l’oli que hauria d’intentar que això no ens quedés 
rovellat.

Ha estat finalment el sector qui ens ha posat aquest oli, 
no?, qui ens ha demanat, vista la urgència i l’emergèn-
cia, aquest oli a sobre de la taula en forma d’aquesta 
llei. I ens heu posat a sobre de la taula aquesta propos-
ta, que hem acollit la majoria dels grups parlamen-
taris de manera positiva. De fet, la prova de com hi 
hem treballat els diferents grups en la llei ho demos-
tra, i que és en la forma d’aquest impost que grava les 
empreses telefòniques i que siguin elles les qui assu-
meixin una part, no?, del que suposa..., que és a través 
d’elles i elles en fan un benefici; els productes cultu-
rals són els que hi viatgen, i per tant, també hi han de 
contribuir. Han de contribuir, per tant, mínimament a 
nodrir el sector.

El Govern ha arribat tard a aquesta proposta, en el sen-
tit de poder dir, no?, que finalment la tenim a sobre de 
la taula. I com deia la senyora Romero ara fa un mo-
ment, sense convenciment i sense posar-hi altres ins-
truments, però finalment tenim l’instrument de la llei.

Deia que ha arribat quan ha arribat i que..., però que, 
en tot cas, nosaltres com a grups parlamentaris en el 
Parlament hem anat tan de pressa com hem pogut. 
(Veus de fons.) És veritat o no és veritat? (Pausa.) El 
senyor Falcó em dóna la raó a mi. Hem anat tan de 
pressa com hem pogut perquè hem tramitat la llei 
en tràmit d’urgència, perquè hem anat tan de pressa 
com el sector ens ha demanat i perquè crec –i ho hem 
d’agrair– que tots els grups parlamentaris –fins i tot, 
no?, el Partit Popular, que va mostrar les seves reticèn-
cies en el grup– hem treballat al més eficaçment pos-
sible perquè la llei sortís i perquè, a més a més, sortís 
el millor possible.

Jo estic d’acord amb una cosa que deia la senyora Ale-
gret, i és que aquesta no és una llei d’economia. De 
fet, hem convertit un projecte de llei d’economia en un 
projecte de llei de cultura, gràcies també a l’esforç que 
hem fet –quedi’s, conseller, no el faig pas fora, ni molt 
menys–, gràcies a l’esforç de tots els grups parlamen-
taris, de les esmenes, de la feina també col·lectiva que 
hem estat treballant.

Entre aquesta feina col·lectiva volem destacar les apor-
tacions que hem fet entre els diversos grups. Nosal-
tres vam fer diverses esmenes; s’han recollit totes les 
nostres esmenes d’una manera o altra, o acceptades o 
transaccionades, no ens en queda cap de viva. I volia 
repassar precisament algunes de les aportacions que 
crèiem importants que s’hi fessin.

Ens preocupava –ja s’ha dit– que quedés garantit que 
el subjecte passiu, és a dir, a títol de contribuent de 
l’impost, són les empreses prestadores del servei, és a 
dir, que és l’usuari que no pot acabar pagant l’impost. 
A aquests efectes hem incorporat que sigui el Govern 
qui faci un seguiment; nosaltres volíem una oficina, 
finalment serà un informe, però que hi hagi un segui-
ment del desplegament de la llei per vigilar si hi ha si-
tuacions d’abús.

Alhora, a més a més, des del nostre grup parlamentari 
vam demanar, vam proposar que les empreses sense 



Sèrie P - Núm. 86 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.1  52

afany de lucre –a Catalunya ja existeix una empresa 
operadora constituïda com a cooperativa, que és Eti-
com– quedessin al marge, precisament, del pagament 
d’aquest impost, i així es va acceptar també.

L’altra preocupació que hem expressat al llarg del de-
bat de la llei és que la recaptació de l’impost vingués 
a substituir les aportacions que creiem que ha de fer el 
Govern de la Generalitat. És a dir, que aquests ingres-
sos han de sumar i no pas substituir, i d’alguna ma-
nera, hem aconseguit també que així quedés reflectit.

I tres, com deia, volíem que aquesta fos una llei de 
cultura, que el destí dels fons es fes des de criteris co-
neguts, des de criteris públics, des de la visió dels pro-
fessionals i del sector; no des de la prioritat, simpatia 
o proximitat política dels projectes. I per això volíem 
que hi hagués participació del sector. Ja li dic, conse-
ller, que no en el format d’aquest Consell Social de la 
Cultura que vostè s’ha tret de la màniga i que no en-
tenem què significa, i que ja li dic que no ens ha fet 
cap gràcia, perquè participar –digui’ns maniàtics– per 
nosaltres continua volent dir incidir i participar del 
poder, no ser escoltat un cop l’any. Per tant, el que vo-
líem és que el sector tingués incidència, un organisme 
de gestió dels fons que garantís la seva participació, i 
d’alguna manera això s’ha recollit.

També vam aportar que els romanents s’acabin des-
tinant als fons mateixos per no perdre la capacitat, la 
musculatura dels ajuts, o que la recaptació de l’impost 
anirà a nodrir tots els fons, perquè no ens passi el que 
ha passat fins ara, i és que alguns estan anys sense ser 
nodrits i que, per tant, no es poden utilitzar. Deia que, 
per tot això, totes les nostres aportacions han estat in-
corporades. I nosaltres, com vam dir d’entrada, dona-
rem suport a la llei.

Per tant, el que sí que us fem és un retorn, per dir-ho ai-
xí, al sector, si m’ho permeteu, com a petició final. Fa 
una setmana celebràvem els cinquanta anys del nai-
xement de Comissions Obreres. En els testimonis que 
aquests dies parlen d’aquells dies, dels cinquanta anys, 
hi ha el del Joan Anton González, que avui també ens 
acompanya, un gran culpable, de fet, que avui esti-
guem aquí, i a qui li dono les gràcies per posar la idea, 
entre d’altres, d’aquest impost. En Joan Anton, com 
d’altres en aquells moments, pot explicar com es fe-
ien pel·lícules aleshores i quina mena de pel·lícules feia 
alguna gent, no? Com, en moments de clandestinitat, 
de manca de llibertats, de duresa econòmica, també 
es feien pel·lícules clandestines, i passis clandestins. 
Imatges i relats que recollien testimonis dels verita-
bles herois i heroïnes de la Transició, d’aquells tres-
cents sindicalistes tancats a la parròquia de Sant Me-
dir, dels manifestants o vaguistes davant d’una policia 
grisa, en color i en ànima, d’aquells exiliats, d’aquells 
clandestins, de les seves dones i famílies, dels empre-
sonats, dels veïns i veïnes, que transformaven barris i 
ajuntaments.

Ara també ens calen pel·lícules per la llibertat. Ens ca-
len pel·lícules dedicades a protagonistes que donen la 
cara en el seu dia a dia, amb projectes col·lectius de 
país i de classe, amb projectes de poble i de solidari-
tat. Us demanaria que feu, a les vostres pel·lícules, a 

les vostres històries, que siguin protagonistes els que 
no surten a les tertúlies ni sortiran mai de tertulians; 
que graveu la veu, que poseu llum als somnis i color a 
les lluites dels que no surten mai en els discursos del 
president i que no estan mai a les llistes de país, per-
què ni se’ls menciona, ni s’hi pensa, ni s’hi compta ni 
se’ls espera. A aquests herois i heroïnes, dediqueu-hi 
també les vostres pel·lícules. Rodeu els viatges a Íta-
ca que vulgueu, però recordant sempre que, a Ítaca, 
Ulisses hi va arribar sol, perquè tots els altres acom-
panyants s’havien mort pel camí, i que l’illa a la qual 
alguns volem arribar es diu Utopia, on, si no hi és tot-
hom, no té cap sentit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Presidenta, miembros del Gobierno, diputados y dipu-
tadas, estamos nuevamente debatiendo la creación de 
un nuevo impuesto. Desde luego, de la actividad le-
gislativa de este Gobierno, en cuanto a presentación 
de proyectos de ley a esta cámara, es indudable que la 
palma se la llevan los proyectos para crear nuevos im-
puestos y tasas.

Además del proceso secesionista, que consume la ma-
yor parte de las energías de este Gobierno, ustedes 
también se han especializado en la creación de nue-
vos impuestos y tasas, y en el hábito de subir o incre-
mentar los ya existentes. Parece que esa parte de su 
programa electoral, del programa electoral de Conver-
gència, no tiene tanta prisa ni es tan importante cum-
plirla. Ustedes enarbolan su programa electoral, inclu-
so enarbolan el programa de otros partidos, en lo que 
se refiere al imposible referéndum de autodetermina-
ción. Pero parece que sus políticas fiscales y econó-
micas, las que defendían en su programa, no es tan 
urgente aplicarlas.

Luego entraremos en el detalle del contenido del im-
puesto, pero me gustaría antes comentar su relación 
indudable con la ley que se aprobó en su momento, la 
Ley del cine. Efectivamente, estamos ante un impues-
to finalista cuyos ingresos deben ir a nutrir unos fon-
dos para el fomento de la industria audiovisual, que 
se crearon en esta ley, que se crearon en su momen-
to y que nunca han recibido aportaciones. Y además 
se pretende, mediante esta ley..., no se pretende, sino 
que se crea otro fondo para la creación de la cultura 
digital.

En todo caso, nosotros estamos de acuerdo en que hay 
que movilizar recursos hacia esos sectores. Y, aunque 
no estamos ahora en el debate de la Ley del cine, me 
van a permitir recordar nuestro posicionamiento con 
esa ley, que está estrechamente vinculada con el pro-
yecto que aprobamos ahora. Nosotros ya dijimos en su 
momento que era una ley intervencionista, que utiliza 
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como instrumento las sanciones para implantar unas 
políticas culturales dirigistas, que se quieren imponer 
desde la Administración.

Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vis-
ta de Ciutadans, fue una mala ley que no resolvía los 
problemas del sector. Miren, tanto el cine como el sec-
tor de la cultura en general están atravesando graves 
problemas, y todos lo sabemos. Se está pasando por 
momentos muy complicados y con unos problemas 
muy concretos en el ámbito económico, de los que po-
demos destacar en este sector tres, que ya han salido 
en el debate: la caída del consumo, debido a la crisis 
económica; la subida del IVA, realizada por el Go-
bierno del Partido Popular, y la piratería. Habrá otros 
problemas, pero yo creo que todos podemos estar de 
acuerdo en que estos son tres de los problemas esen-
ciales.

Estos problemas se deberían afrontar, desde las admi-
nistraciones públicas, aplicando políticas transversa-
les e integradas, con una actuación coordinada de to-
das las administraciones que tienen algo que decir al 
respecto, y con unos objetivos comunes. No es esa la 
solución que se está dando aquí, ni a nivel autonómico 
ni a nivel nacional.

Como decía, desde luego nosotros estamos de acuer-
do en que deben existir políticas públicas de apoyo 
y de promoción de la cultura y, en concreto, del sec-
tor del cine. Creemos que las administraciones deben 
realizar esfuerzos, no solo económicos, pero también 
económicos, para apoyar este sector. De ahí, como 
recono cimiento de estas necesidades, de que se desti-
nen recursos públicos al sector audiovisual, Ciutadans 
no votará en contra de esta ley y se abstendrá. Reco-
nocemos la necesidad, sin duda. Pero el problema que 
se nos plantea ahora es cómo se obtienen estos recur-
sos y cómo se emplean.

Aquí llegamos al contenido concreto de la norma que 
hoy se pretende aprobar y que se aprobará. Repito que es - 
tamos de acuerdo en la necesidad de movilizar recur-
sos hacia el sector. Pero no estamos de acuerdo en có-
mo se plantea este impuesto, que nos plantea una serie 
de reticencias que voy a enumerar.

Primero –se ha comentado ya anteriormente–, la falta 
de relación entre el sector económico donde se aplica 
el impuesto y la finalidad del mismo. Como ya se ha 
dicho, es un impuesto finalista, pero estamos gravan-
do un sector de la actividad como es el de las cone-
xiones a redes de datos para aplicar los fondos que se 
obtienen al sector audiovisual. Puede existir, sin duda, 
una relación en cuanto a los contenidos, pero es que 
este impuesto no tiene en cuenta si se utilizan o no de-
terminados contenidos a la hora de tener que realizar 
los pagos, sino que se grava directamente la conexión 
a la red, y creemos que esto es una debilidad de esta 
figura tributaria.

Segunda reticencia, y una de las fundamentales: el 
objeto del impuesto. Se está gravando la contrata-
ción con un operador del servicio de acceso a redes 
de comunicación electrónica. Eso estamos gravando; 
ni contenidos ni bajadas de películas ni nada, estamos 
gravando el contrato por el que se obtiene la conexión. 

Creemos que es una equivocación gravar con más im-
puestos la conexión de los catalanes a estas redes de 
comunicación.

Miren, la conectividad y la penetración de la banda 
ancha es a día de hoy un factor muy importante en el 
desarrollo de las economías. Existen políticas a nivel 
europeo y a todos los niveles para fomentar la genera-
lización de este tipo de conexiones. Para el desarro-
llo económico, para el desarrollo de las economías, es 
buena una generalización de estos servicios y una me-
jora de la calidad en los mismos, y también, si fuera 
posible, un abaratamiento de las tarifas.

Por tanto, nos parece evidente que la creación de nue-
vos impuestos sobre este tipo de conexiones es contra-
dictoria con estas políticas que se deberían desarrollar 
desde las administraciones públicas y que deberían te-
ner como objetivo el fomento y desarrollo de este ti-
po de conexiones, tal y como se viene diciendo desde 
Europa.

Tercer punto de esta figura tributaria, que ya resalta-
mos en el momento del debate a la totalidad, que hoy 
ha vuelto a salir, pero que queremos volver a poner de 
manifiesto: la repercusión del impuesto en el usuario 
final. El propio proyecto indica que la creación del im-
puesto no comporta ninguna carga tributaria para el 
usuario. Eso está bien, y seguro que es así, seguro que 
no habrá una carga tributaria para el usuario. Pero de 
eso a decir que el impuesto no lo acabarán pagando 
los usuarios hay un gran trecho.

Y me explico: una cosa es que las empresas de comu-
nicaciones no puedan incluir en el recibo un concepto 
que ponga «repercusión del impuesto». Eso es lo que 
prohíbe la ley, y no lo podrán hacer. Pero que este im-
puesto formará parte de los costes de las empresas es 
incuestionable, y que las empresas acaben repercu-
tiendo este coste o no en el precio final de la conexión 
no puede ser controlado por el legislador de ninguna 
forma, ni por esta ley ni por ninguna otra. Eso depen-
derá del grado de competencia que haya en el sector, 
de las elasticidades que se den en el mismo, pero, in-
sisto, no de la voluntad del legislador. No nos engañe-
mos ni queramos engañar a los ciudadanos hablando 
de garantías que es imposible dar.

Y, por tanto, y dada la situación del sector, desde nues-
tro punto de vista creemos inevitable que este impuesto 
se acabe trasladando al precio final del servicio, es de-
cir, creemos que va a acabar pagando este impuesto el 
usuario.

Cuarta reticencia –también la comentamos en su mo-
mento cuando se realizó el debate a la totalidad, y cree-
mos que en otros aspectos ha mejorado la ley en su 
tramitación, y en este no–, es un detalle de técnica tri-
butaria. Como hemos dicho, ustedes gravan cada con-
trato de conexión con un operador, y para ello utilizan 
una figura tributaria, que actualmente se utiliza poco, 
como es la del sustituto tributario. Para que nos enten-
damos, en este impuesto, el sujeto pasivo del impuesto, 
según el artículo 6 del proyecto, es la persona física o 
jurídica que tiene el contrato del servicio. Es decir, es 
el usuario, el sujeto pasivo del impuesto. Y luego hacen 
que lo pague la empresa operadora mediante la figura 
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del sustituto tributario, es decir, la empresa sustituye al 
sujeto pasivo primero del impuesto, que es el usuario.

¿Cómo se puede justificar una figura tan extraña y tan 
en desuso? ¿Por qué no se aplica directamente el im-
puesto a las operadoras? Pues la única explicación que 
existe y que tenemos es que estas operadoras ya están 
gravadas por multitud de impuestos autonómicos y lo-
cales, y que esta fórmula, esta fórmula extraña o poco 
usual, por lo menos, permítame, parece ser una forma 
de intentar evitar que tumben este impuesto por la fi-
gura de la doble imposición.

De hecho, esta debilidad legal ya ha sido puesta de 
manifiesto por las operadoras, que han expresado su 
voluntad de recurrir la ley. Así, esperemos que, aun-
que hoy se pueda aprobar la ley y pueda entrar en vi-
gor, los tribunales no vuelvan a enmendar la plana y 
no nos veamos de aquí a poco tiempo devolviendo 
también lo recaudado por este impuesto.

Y, por último, hablar también de la falta de concreción 
en cuanto al reparto de lo recaudado entre los distintos 
fondos y la falta de concreción, en las leyes, en cuan-
to a los criterios para el reparto de estos recursos, lo 
cual, estando ese dinero en sus manos, en las manos 
de este Gobierno, especialmente, permítame que pon-
ga de manifiesto nuestros temores, dada su facilidad 
para la creación de redes clientelares repartiendo di-
nero público.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señoras y señores diputados.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, convidats 
i convidades, consellers. Per posicionar la CUP - Alter-
nativa d’Esquerres en el Projecte de llei de l’impost so-
bre la provisió de continguts per part de prestadors, dir 
que hi votarem a favor –no dic el nom sencer. Hi vota-
rem a favor, amb el sí crític més habitual, més necessari 
i segurament, en l’actual context, més conseqüent i més 
exigent.

I, ja s’ha explicat, les característiques de l’impost són 
prou conegudes, tan conegudes, al nostre parer, com 
limitades. Almenys l’abast d’aquest és conegut: l’ob-
jectiu és donar suport a la producció pròpia audiovi-
sual i al seu posicionament. Difícilment..., qui podria 
estar en contra d’aquest objectiu? Ho fa a través d’una 
quota fixa de 0,25 euros més per cada connexió con-
tractada. Són 6,7 milions de connexions al nostre país: 
es preveuen recaptar anualment 20,5 milions d’euros, 
un 1 per cent de la facturació del sector audiovisual 
català.

I, quarta, que és la que més ens preocupa –excusatio 
non petita, diguem-ho així–, ja que es diu que els ope-
radors no podran repercutir en el contribuent aquestes 
obligacions tributàries.

És a dir, una gota en el desert, que és més que cap go-
ta en el desert en l’àmbit de les polítiques culturals, i 
segurament xavalla per a qui fa negoci, tarifa, no?, i 
guanya, també, amb el tràfic, diguem-ho així, de con-
tinguts; «tràfic» en el sentit de «circuit», no..., o, en 
una altra dimensió, segurament també.

L’objectiu és obtenir fons destinats a la producció i 
també orientats a la difusió de la cultura digital, és a 
dir, a polítiques de digitalització. Però sí que hi ha un 
rerefons que a nosaltres ens amoïna, i ens esparvera 
sovint, que és, òbviament, l’impacte dels estralls d’allò 
anomenat «austeritat» també en l’àmbit de la cultura, 
els límits i cotilles de la doctrina constitucional amb 
relació a la possibilitat de vertebrar tributs propis, i, 
òbviament, un estat absent, un estat absent que no 
transfereix allò que es correspon amb les pròpies ca-
pacitats, potencialitats i necessitats del sector.

És anòmal, és insòlit, és disbauxat, aquest tribut? No. 
Si ens posem en context europeu, el fons per al fo-
ment de l’audiovisual a l’Estat francès té un 11 per cent 
d’aportacions públiques, i un 89 per cent, procedents 
de tributs; en el cas alemany és un 35 per cent, el que 
prové dels tributs, i en el cas anglès, un 30 per cent a 
través de la loteria, com si la cultura fos un sorteig, di-
guem-ho així.

També hi ha, òbviament, un darrer element que no es 
pot menystenir, que és el desesperat dolor de la pobra, 
bruta, trista i dissortada política de cultura que colpeja 
el sud d’Europa, i també els Països Catalans i també 
Catalunya –«Assaig de càntic en el temple dels merca-
ders», diguem-ho així. Estem parlant de 20,5 milions 
que s’obtindran l’any que ve, si tot va bé. I in vino veri-
tas, i perquè la matemàtica és la ciència més pura, els 
quatre operadors més potents de telefonia mòbil han 
guanyat en els darrers 525 dies –ho dic en termes glo-
bals– 94.938 milions d’euros de beneficis nets, 4.631 
cops el que aconseguirem amb aquest tribut, el 0,021. 
Tributaran aquestes operadores en un any el que gua-
nyen en tres hores. Deuen permetre que la CUP esti-
gui obertament en contra d’un impost tan minso i tan 
escàs.

Passa el mateix amb la pobresa energètica: parlem de 
pobresa energètica, busquem 30 milions perquè no hi 
hagi talls de subministraments; en els darrers 525 di-
es, les tres principals operadores de subministraments 
fonamentals: 9.030 milions de beneficis nets.

I també hi ha pobresa cultural d’inversió pública, i 
aleshores és l’Evangeli segons sant Lluc. El fet i no fet 
sempre passa factura, i ho diem, també, perquè hi ha 
un context a darrere que és obvi, no? El Departament 
de Cultura és el que menys poder de despesa i inversió 
té: ni més ni menys que un 1 per cent del pressupost 
de la Generalitat. I en les tisorades acumulades des del 
2010, com ara, en el currículum escolar, amb l’expres-
sió corporal o amb la plàstica, la cultura és la maria, 
és l’assignatura maria.

I és extremadament simptomàtic, passem del realis-
me màgic al surrealisme tràgic en l’àmbit de les po-
lítiques culturals, i de la crisi i del col·lapse que viu el 
país també caldria parlar de la fallida de la cultura, no 
només de les polítiques i de les..., no?, culturals, sinó 
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de la cultura en si mateixa, del bandejament històric de 
la cultura en aquest país, de com s’han construït les 
relacions de poder també en allò de les corretges de 
transmissió de poder i cultura.

No és el debat que pertoca avui, però algun dia s’hau-
rà d’obrir, sobretot perquè, si un animal antisocial com 
Miquel Bauçà deia que «la cultura és l’ànima d’un po-
ble», doncs, aquesta ànima del poble està gravada a 
foc amb un impost que és l’IVA del 21 per cent, amb 
una caiguda a les sales de cinema important, amb una 
serra elèctrica del 90 per cent de les subvencions de 
l’Estat espanyol en el darrer cicle. Se’n podrien dir 
moltíssimes dades, no les direm totes, i en tot cas mas-
sa –massa– per fer tremolar i tremolejar tot un sector, 
que, quan parlem de sector audiovisual, és obvi que 
estem parlant de dues mil empreses, dotze mil llocs de 
treball i una facturació de 2.500 milions d’euros.

En aquest context, quina és la clau de volta per la 
CUP? Doncs, òbviament, revertir les retallades –no 
pot ser substitutori, aquest impost, de les polítiques 
públiques–, seguir avançant en la imprescindible 
salva guarda de la cultura. I posar en valor també allò 
que s’ha anomenat també com a «excepció cultural» 
davant les forces del mercat –caldria dir, també, les 
«forces destructives del mercat»–, i aquesta voluntat, 
també, com el rei Mides, de mercantilitzar la cultura. 
Si la política encara serveix i serveix per a alguna co-
sa, doncs, es tracta que la política, i la política pública, 
defensi, curi, promocioni i faciliti l’accés a la cultura.

Per què hi diem que sí? Una, perquè ho diu el sector: 
ho diu l’Acadèmia del Cinema Català, ho diu Proa, ho 
diuen moltes entitats, i, per tant, per nosaltres és motiu 
suficient per votar-hi a favor.

També perquè totes dues es feien ressò de les decla-
racions de la ministra de Cultura francesa del novem-
bre del 2013, pronunciades en el si de la Comissió Eu-
ropea –obro cometes–: «Aquest és un important pas 
endavant en favor de la creació cinematogràfica i au-
diovisual, que valida els elements fonamentals de l’ex-
cepció cultural i els porta al dia d’avui. El principi que 
“els qui es beneficien de la transmissió de continguts 
han de contribuir a finançar-los” s’ha d’adaptar a l’era 
digital», un quid pro quo com una catedral.

I també hi diem que sí perquè sabem qui hi diu no, i 
com Telefónica, Vodafone i Jazztel hi diuen que no. 
En lògica coherent, la CUP hi ha de dir que sí.

Més sorprenent –no tinc temps d’abordar-ho– és el po-
sicionament del CTESC, que en nom de la competiti-
vitat sembla que digui que prevalen més els interessos 
de les grans corporacions globals –que operen en rè-
gim de monopoli, per cert, res de competitivitat– per 
sobre de l’interès general i per sobre de l’interès su-
perior que significa la cultura. Entre el nostre cinema 
i les multinacionals de sempre, doncs, el nostre cine- 
ma, òbviament.

I, ja per acabar i finalment, recordar també que aques-
tes empreses no són angelets de la Terra, precisament, 
i acumulen un deix persistent de les mateixes queixes i 
unes pràctiques que sí que atempten contra la competi-
tivitat: connexions lentes incomplint contractes, preus 

desorbitats, tarifes falsejades, rebuts per conceptes no 
contractats, talls i davallades, negativa a compensa-
cions, línies extorquidores d’atenció, manca de respos-
ta i solucions a reclamacions, penalitzacions i multes 
profundament injustes, i, sobretot, un nou mercat de 
milers de milions d’euros, que és el panòptic consu-
mista del segle xxi, que és el negoci, òbviament, de la 
venda de dades de clients, que inclouen des de localit-
zacions dels usuaris fins als seus moviments o hàbits. 
Mama, por.

I, finalment, cinc reflexions finals. Alerta i risc: ja veu-
rem què fa el demofòbic Estat espanyol. Ja va passar 
el mateix, bé prohibint-ho o suspenent-ho, bé fent el 
mateix, amb l’impost de dipòsits bancaris. I nosaltres 
pensem que tal vegada sigui necessària una disposició 
addicional que augmenti anualment i de forma ordinà-
ria mitjançant un índex validable la taxa que es fixa a 
l’apartat 1 de l’article 10.

I la segona és la pregunta del milió: qui garanteix que 
la càrrega tributària no serà diferida, traslladada, des-
localitzada al pobre consumidor final? I com es garan-
tirà aquest aspecte? Perquè, si avui fem la llei, estic 
convençut –estem convençuts– que demà les multina-
cionals ja prepararan la trampa.

Quatre apunts finals, que tenen a veure amb el tema 
de fons. Estem sense llei de mecenatge. També nosal-
tres –ja saben que és un tema que també obrirem al-
gun dia– som de copyleft, som de Creative Commons, 
som d’oXcars, som de socialització de la cultura i de 
la neutralitat de la xarxa, som de la cultura de base, 
som de crowdfunding; és una via, sens dubte, per sal-
vaguardar també la cultura social.

Dos, l’escletxa digital. Estem en una societat de con-
dició «pantàllica», i la desigualtat també va per barris 
en l’àmbit digital.

I una reflexió política que és obligatòria. Ho deia la se-
nyora Alegret: és perniciós, l’intervencionisme. Quan? 
Quan ens fan pagar la factura de Castor a la factura 
del gas? Quan rescatem bancs? Quan rescatem auto-
pistes? Quan repartim sobres? S’hauria d’aclarir.

I, finalment i per acabar, una frase mítica d’una pinta-
da que jo crec..., a les portes de la Universitat de Sala-
manca: «La cultura no ocupa lugar en los presupues-
tos del Estado.»

«Si vis cultura para bellum», i sursum corda. Amén.

La presidenta

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

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, presidenta, consellers. Una salutació afectuo sa 
a la quantitat de persones que avui són aquí per veure 
com aprovem finalment l’impost que els ha de donar, 
en definitiva, més eines per promoure el sector audio-
visual del país.

Quan anem junts, som més forts; quan fem acords, gua-
nyem més; quan la societat ens percep treballant per 
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millorar les coses, la distància entre la política i la gent 
s’escurça. I això és el que nosaltres creiem que ha pas-
sat en la tramitació d’aquesta llei, que no és una declara-
ció d’intencions, que no és una proclama política: és una 
llei que tindrà efectes directes sobre la gent que treballa 
en un sector estratègic del país. És una llei que equili-
bra, que treu d’una banda per posar-ne en una altra, i que 
ho fa d’una manera justa, d’una manera proporcionada, 
i que pren el seu sentit en tant que qui ha de pagar és qui 
es beneficia dels continguts creats pels que rebran aques-
tes aportacions.

El Govern de Catalunya, el que sigui, disposarà a par-
tir d’ara d’un instrument més, d’una eina més per fer 
només –només– de corretja de transmissió entre les 
operadores i el sector audiovisual, sense quedar-se’n 
ni un cèntim. Aquest és, doncs, un impost finalista: 
tot el que es recapta proveirà, proveeix, uns fons per 
fomentar l’audiovisual que es fa a Catalunya, sense 
més cotilles: ni l’idioma, ni qui més el finança, ni quin 
mercat es pretén abastar ni on s’ha de poder consumir.

Dos incisos sobre la intervenció que feia la diputada 
Alicia Alegret, del Partit Popular. Cap dubte sobre la 
transparència i sobre com s’adjudicaran aquests fons. 
Per dues raons: d’una banda, perquè hi participa, el 
sector, directament, en el Consell d’Administració de 
l’ICEC –directament–; el sector hi és: no consultiva-
ment, sinó que directament. I, segona, perquè la llei 
preveu que cada any el Parlament rebi un informe so-
bre com s’han distribuït aquests fons i, per tant, que el 
mateix Parlament pugui auditar-ne l’ús.

Quant a la pirateria, com a comentari està bé, però a 
mi em sembla que qui pot fer més contra la pirateria 
no és el Govern de Catalunya, sinó que és el Govern 
de l’Estat. Però, en tot cas, queda com a comentari.

Per tant, és cert –i ho deia la diputada Camats–: són 
uns fons que, tot i que es van crear l’any 2010, mai 
no s’han pogut dotar; no serien cinc anys, com deia 
la Dolors, en serien quatre: 2011, 2012, 2013 i aquest, 
que no s’han pogut dotar. Per tant, és així, però si em 
permet parafrasejar el diputat Vila, també hi havia 
algú que defensava –en aquest cas, Iniciativa fa un 
temps– que es gravés l’entrada directa a les «guixe-
tes» per als ciutadans. Per poder finançar l’audiovisual 
català, Iniciativa volia que es gravés directament l’en-
trada a «guixeta». (Remor de veus.) «Com diu, senyor 
Falcó?» Sí, sí: Iniciativa volia que es gravés directa-
ment l’entrada a la «guixeta».

Per tant, és cert, és cert el que deia la senyora Camats, 
però també ho és que el que farem en aquest moment 
és quelcom que es fa arreu: es fa a Gran Bretanya, es 
fa a França, es fa al Japó, es fa a la Xina, es fa a Ale-
manya, i també es farà a Catalunya. Tot plegat amb 
uns nous paràmetres de consum que ja no són fixos 
en el format, el lloc ni el temps, sinó que, gràcies a 
la tecnologia, es produeixen on, quan i com volen els 
ciutadans.

I nosaltres volem agrair, el nostre grup parlamentari 
vol agrair la feina de tots els que hi hem participat: del 
sector, sense el qual no hauríem tingut la fortalesa ni 
la base per la qual treballar; dels grups parlamenta-
ris, de tots –de tots–, que han pres aquest projecte de 

llei com a quelcom necessari i se l’han fet molt molt 
majoritàriament seu, amb aportacions diverses que 
l’han millorat; també dels serveis jurídics tècnics ad-
ministratius del nostre Parlament i dels departaments 
d’Economia i de Cultura, sense els quals els desitjos 
dels polítics haurien trobat un encaix més indetermi-
nat i més difícil. I jo especialment també vull agrair 
i li vull donar les gràcies a la diputada del meu grup 
Àngels Ponsa, diputada que porta els temes de cultu-
ra, que ha fet entendre a aquest humil diputat que por-
ta temes d’economia la importància i la necessitat de 
bastir aquest instrument.

Nosaltres creiem que s’ha fet una bona feina, i per ai-
xò avui ens en felicitem i posem en valor l’acord al 
qual hem arribat junts, un acord que crea aquest im-
post, els fons que proveirà, els mínims de diners que 
rebran, el bloqueig al fet que es pugui fer pagar als 
ciutadans allò que volem que paguin els operadors, i 
la impossibilitat que el Govern de qualsevol signe pu-
gui considerar que aquests fons cobreixen la part que 
li pertoca o que li pertocaria posar com a Adminis-
tració.

Per tant, el concepte i la idea són ben clars: són diners 
finalistes que se sumen als que ja posa el Govern. I ens 
hauria agradat que l’Estat, que hi posava diners fins 
fa ben poc i que ja no en posa, s’hagués sentit al·ludit 
i hagués dit: «Vinga, va, jo m’hi apunto», i que entre 
tots la quantitat destinada a l’audiovisual fet a Catalu-
nya hagués estat més gran.

En aquest sentit, el fons no substitueix l’aportació de 
la Generalitat, però es fa difícil no pensar que, d’una 
manera o d’una altra, sí que substitueix la de l’Estat. 
Tant se val, pensem en positiu: el nostre Govern se-
guirà reclamant a l’Estat que, malgrat el fons que crea 
aquest impost, torni a contribuir, a través del ministe-
rio, a enfortir aquest sector.

Hi ha molta gent que en viu, de l’audiovisual, però, 
sobretot, hi ha molta gent que el viu. Hi ha molta gent 
que n’ha fet la seva vida i que ens ha regalat el seu 
talent amb produccions que s’han fet globals. Valdria 
molt la pena que el Gobierno de España es fes seva 
aquesta feina i la potenciés. Nosaltres hi seguirem tre-
ballant, perquè enlloc no està escrit que això no pu-
gui ser així i perquè el que avui és negre demà pot ser 
blanc, i només des de la perseverança i des de no do-
nar-se mai per vençut es pot avançar.

La preparació d’aquest projecte de llei –i ho deia la 
diputada Dolors Camats– ha estat ràpida; no tant com 
alguns haurien volgut, probablement, però ha estat 
més ràpida que en d’altres ocasions. De la necessitat, 
en aquest cas, n’hem fet virtut, i crec que tots –tots– 
hem posat el millor de nosaltres mateixos per fer pos-
sible això que avui aprovarem.

«Rebrincaran» les operadores? –Telefónica, Vodafone, 
Orange o d’altres? No ho sabem, però tenim la convic-
ció que 0,20 cèntims d’euro per línia contractada l’any 
no és una quantitat que per si sola pugui generar cap 
desequilibri en els seus balanços. Ho dic perquè ens els 
hem mirat i, lluny del populisme que podria significar 
explicar que guanyen molts diners, podem dir que es-



Sèrie P - Núm. 86 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.1  57

tem parlant d’uns imports plenament assumibles pels 
seus accionistes.

Amb aquesta llei estem posant en valor la suma, la su-
ma de petitíssimes aportacions que, globalment, són 
prou significatives com per ajudar a mantenir i impul-
sar un sector que genera ocupació i que, sobretot, so-
bretot, vehicula el talent de la nostra gent; un sector 
d’importància estratègica no només perquè és una in-
dústria generadora d’ocupació, sinó, i sobretot, perquè 
té un paper important en la cohesió social, en la mesu-
ra que la creació cultural n’és un factor clau, en un país 
que ha de conviure i competir en un mercat dominat 
pels gegants anglosaxons i hispanoamericans.

Aquesta llei val la pena, i per això nosaltres, entusiàs-
ticament, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a la votació.

(Pausa. Dolors Camats i Luis demana per parlar.) Se-
nyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Per al·lusions del senyor Falcó.

La presidenta

Trenta segons.

Dolors Camats i Luis

Esperaré que pugui sentir-me, perquè no em torni a 
confondre, senyor Falcó.

Crec haver dit que, en quatre anys, cinc fons. Si no 
he dit això, m’he equivocat. En tot cas, ara són sis els 
fons que cal nodrir, perquè la llei en crea un de nou.

I, sí, evidentment, el 2010 demanàvem que es gravés 
l’entrada, com fan altres models; per exemple, el fran-
cès. Si el 2010 s’hagués gravat l’entrada, potser aquests 
fons s’haurien pogut nodrir. Però jo mateixa ho re-
cordava el mes de juliol: no té cap sentit que, amb un 
IVA cultural al 21 per cent, ara es parli que sigui l’en-
trada la que suporti aquests fons, i, per tant, vam reti-
rar, evidentment, aquesta proposta i ja no la vam defen-
sar –ho vaig recordar jo mateixa.

Gràcies.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, passem a la vo-
tació del text del dictamen, ja que les esmenes reserva-
des pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya han estat retirades.

Procedim a la votació del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital ha es-
tat aprovat per 104 vots a favor i 26 abstencions.

(Aplaudiments perllongats.)

Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès 
(debat de totalitat) (tram. 202-00071/10)

Iniciem el quart punt de l’ordre del dia, que és el de-
bat de totalitat sobre la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 
Vallès.

Atès que aquesta iniciativa legislativa està signada per 
tots els grups parlamentaris, i d’acord amb el criteri 
expressat a la darrera Junta de Portaveus, es farà un 
únic torn d’intervenció de màxim deu minuts per a ca-
da grup parlamentari, per tal que hi puguin fixar el 
seu posicionament.

Saludar, en primer lloc, la il·lustríssima alcaldessa 
de Badia del Vallès i els regidors i regidores que ens 
acompanyen.

I donar la paraula, en primer lloc, a l’il·lustre senyor 
Marc Sanglas, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Consellera, alcaldessa, regidors i 
públic en general, benvinguts aquesta tarda al Parla-
ment. I, en tot cas, deixin-me que en faci un cert recull 
històric, perquè ens sembla que és necessari, de totes 
totes, enquadrar aquesta llei, que és singular i que ve a 
reformar i a modificar una llei que també va ser singu-
lar en el seu moment, i, per tant, es fa del tot necessari 
buscar-ne els antecedents.

Per a aquells que no ho coneguin, Badia del Vallès és 
un municipi situat a la comarca del Vallès Occidental, 
administrativament; amb una grandària que no arri-
ba al quilòmetre quadrat, per tant, això ja en marca 
una certa singularitat; amb una població actual d’uns 
13.500 habitants, i és un municipi amb una alta den-
sitat de població: al voltant dels 14.700 habitants per 
quilòmetre quadrat, que el situa com a quart municipi 
quant a densitat de població existent al país.

La renda per capita del municipi és la més baixa de tot 
el país, amb una quantitat aproximada de 12.300 eu-
ros, i contrasta, per posar-hi algun punt de referència, 
amb la més alta del país, que és Matadepera, ubicat, 
precisament, a la mateixa comarca, però que en tot cas 
dobla, amb 25.000 euros, la renda per capita d’aquest 
municipi. Les dades ens indiquen, també, que el 33 
per cent dels seus ciutadans són usuaris dels serveis 
socials, la qual cosa indica, també, amb quines sin-
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gularitats ens trobem ja d’entrada, i que és el que ens 
obliga com a país, ens obliga com a comunitat, també, 
a donar solució a una situació.

Per a aquells que no coneguin la història del munici-
pi, la idea de la creació d’aquest municipi sorgeix al 
voltant de la dècada dels anys seixanta, quan el minis-
teri corresponent, el ministeri franquista del moment, 
decideix crear una gran ciutat a la plana del Vallès i 
intenta procurar crear una conurbació, una concentra-
ció d’onze mil habitatges, la qual cosa creava una gran 
població enmig de la plana.

El 1970 s’inicia aquesta primera fase de construcció, 
amb una primera construcció de 4.100 habitatges. I la 
segona fase que havia de començar es veu impedida, 
es veu limitada en el seu creixement per la construc-
ció de la que avui és coneguda com la C-58, l’autopis-
ta entre Barcelona i Terrassa, que ocupa tres quartes 
parts d’on s’havia de situar aquest nou creixement ur-
banístic. Per tant, limita el seu creixement i, per tant, 
diguem-ne, la finalització de la construcció dels habi-
tatges finalitza al voltant de l’any 73 –del 1973–, amb, 
finalment, 5.300 habitatges construïts.

Era una clara expressió el model de creixement, la ti-
pologia dels habitatges d’aquell moment, i, per tant, un 
clar..., del que s’havia anomenat «el desarrollismo», 
per tant, una tipologia constructiva d’habitatges me-
nuts i, en tot cas, molt concentrats en edificacions que 
voltaven entre les cinc i les setze plantes aproxima-
dament. Per tant, és aquesta situació. I per a més, di-
guem-ne, glòria del ministre corresponent, dels minis-
tres corresponents o d’aquelles persones que van fer 
construir i que van donar sortida a la creació d’aquest 
assentament urbà, el mapa de carreteres, el mapa de 
carrers de la mateixa ciutat figurava la forma de la pe-
nínsula Ibèrica.

Per tant, allò, aquella concentració, que tampoc ningú 
va tenir l’habilitat de pensar en aquell moment com es 
governaria, es va adjudicar de qualsevol manera, si em 
permeten l’expressió. Va ser gestionat per una manco-
munitat de municipis formada per Cerdanyola i Bar-
berà, i allà va quedar. I és evident que aquests pisos, 
aquelles «vivendes» van començar a ser ocupades per 
persones que van començar a ocupar, que van comen-
çar a generar un assentament humà, i, per tant, van 
crear aquesta població, la qual havia de tenir –i per 
força les hi havien de donar– un seguit de respostes 
com a administració que ni l’Administració d’aquells 
moments donava, ni les primeres administracions, di-
guem-ne, del primer període democràtic, dels anys 
setanta i vuitanta, o finals dels setanta i primers dels 
vuitanta, tampoc no ho aconseguien fer.

És així com una certa mobilització popular el que 
aconsegueix ja en els seus moments és començar a po-
sar el focus d’atenció sobre les problemàtiques exis-
tents en aquell municipi. Era evident que el mecanis-
me de la mancomunitat intermunicipal entre aquests 
dos municipis –entre Cerdanyola i Barberà– no hi do-
nava cobertura, no hi donava sortida, no hi permetia 
donar la sortida.

I aquí arribem a la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de 
creació i de reconeixement del municipi de Badia; un 

reconeixement que en altres casos s’hauria pogut fer 
a través dels mecanismes existents en el moment de 
creació de qualsevol municipi, però que la singularitat 
del municipi obligava en aquell moment que es fes a 
través d’una llei.

Ja en aquell moment el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana, que hi va donar suport, a la creació, 
va posar –i així ho diuen les cròniques parlamentàries 
d’aquell moment– i va fixar..., i per desgràcia la va en-
certar, dient que el tema del finançament era un tema 
que s’havia de veure, que amb les dades de què dis-
posàvem en aquell moment, doncs, no donava la sen-
sació que el finançament previst pogués ser suficient 
com per donar cobertura i sortida a les necessitats.

Aquell sistema de finançament que preveia la llei del 94 
tenia una vigència de deu anys i, acabat aquest perío de 
de vigència, es va veure..., amb una certa anticipació 
ja s’havia començat a veure que no seria suficient. És 
evident que el sistema de ser un municipi relativament 
petit amb dificultats, i, per tant, diguem-ne –o no tan 
«relativament», sinó de ser un municipi petit–, amb di-
ficultats d’expansió natural, era evident que no podia 
permetre créixer i generar uns certs ingressos, que se-
gurament, d’altra banda, altres municipis poden acon-
seguir. Per tant, a partir d’aquí es comença un seguit 
de modificacions, de pròrrogues del mateix sistema de 
finançament que preveia la llei del 94, i també un acord 
posterior, o un conveni entre el Govern i el municipi de 
Badia, que té vigència fins a l’any 2018.

Però és evident que abordem i hem d’abordar el pro-
blema des de la manca..., i és un problema estructu-
ral, no és un problema conjuntural, no és un problema 
que vingui motivat per un context concret, sinó que 
és evident que el sistema ja falla d’entrada. Per tant, 
hi convenim tots, i la demostració més clara és que 
aquesta proposició de llei està signada per la totali-
tat dels grups parlamentaris d’aquesta cambra, cosa, 
diguem-ne, que no és habitual, tampoc i, per tant, ja 
fa posar en relleu que hi ha una gran unanimitat en 
aquesta matèria. I, per tant, des del nostre punt de vis-
ta, el que ens sembla és que començarem la tramitació 
d’aquesta llei i haurem de buscar durant aquesta tra-
mitació quins són aquells elements que puguin arribar 
a determinar quina ha de ser l’aportació que pugui fer 
el Govern de la Generalitat a aquest municipi.

És evident que, per molt que s’hi esforci el Govern mu-
nicipal –i, per tant, també reconeixem la feina que s’ha 
fet, aquí, del mateix Govern municipal–, amb les limi-
tacions que tenen en la base fiscal... Per exemple, en 
el cas de l’IBI la base cadastral és limitada i, per tant, 
no podrà créixer o pot créixer molt poc. I, per tant, no 
és un tema que no hi hagi hagut per part del Govern 
municipal preocupació, sinó que en tot cas ens trobem 
amb la capacitat, amb la valoració, hi insistim, del que 
plantejàvem abans: el valor cadastral per habitant en 
el cas de Badia es situa al voltant dels 16.500 euros, 
quan en la mitjana catalana per municipis entre deu i 
vint mil habitants estem parlant de 59.000 euros, i en el 
cas de la mitjana catalana estem situats al voltant dels 
48.000 euros. Per tant, ja situa aquest diferencial en 
l’escala del valor cadastral les dificultats que l’ajunta-
ment té per ingressar per aquest concepte.
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I aquest seria el concepte més clar, i seria el concepte 
en què l’ajuntament –i això és el que passa a tots els 
ajuntaments– té l’àmbit, diguem-ne, d’ingressos més 
clar i en què el tenen més nítid i que, per tant, poden 
comptar-hi segur.

Tenim una problemàtica de zones industrials, la zona 
industrial que està en procés de creixement, però en 
tot cas en procés, diguem-ne, de previsió. És evident 
que el context de crisi no ajuda absolutament gens a 
fer possible el desenvolupament econòmic, que po-
dria generar uns ingressos a través dels impostos de 
l’IAE, que tampoc no hi és.

I, després, en el cas de l’edificació, tenint en compte, di-
guem-ne, que tampoc no hi ha capacitat de creixement, 
és evident que el creixement, les aportacions econòmi-
ques a través de l’impost de construccions tampoc no 
són possible, i el context econòmic tampoc ho fa pos-
sible.

I, ja finalment, un dels altres impostos amb el qual hi 
hauria la possibilitat de generar ingressos, també: la 
ràtio de vehicles per ciutadà és d’un 0,56, quan la mit-
jana a Catalunya i al Vallès Occidental està movent-se 
entre el 0,65 i el 0,66. Per tant, un altre indicador de 
les dificultats que hi ha per part del municipi de crear 
aquests ingressos.

Des d’Esquerra Republicana, màxim suport a la tra-
mitació d’aquesta proposició de llei. Analitzarem a 
través de les compareixences en la tramitació parla-
mentària quin és el millor sistema per ajudar a resol-
dre-ho, d’una vegada per totes, si és possible, o en tot 
cas buscar un sistema que permeti una actualització 
constant, i que segurament les autoritats locals no ha-
gin d’estar constantment patint pel finançament del 
seu municipi i, en definitiva, per donar uns serveis bà-
sics als ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula la il·lustre senyora Montserrat Capdevila, 
en nom del Grup Parlamentari Socialista.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Jo crec que 
avui ens hauria de deixar aplaudir a tots plegats per 
aquesta llei, perquè crec que tots hi hem aconseguit la 
unanimitat.

I permeti’m, doncs, d’entrada donar la benvinguda 
a totes les persones que ens acompanyen: l’alcaldes-
sa, però també gosaria dir que tot el consistori i una 
representació, doncs, de ciutadans de Badia del Va-
llès. I crec que es mereixen l’aplaudiment ells, perquè 
han estat capaços de venir aquí al Parlament i trobar 
la unanimitat de tots els grups parlamentaris, i això, 
doncs, creguin-me que no és gaire fàcil. Per tant, d’en-
trada, la benvinguda i felicitar-los, especialment tam-
bé a la seva alcaldessa, que ho ha liderat i ha aconse-
guit, després de dos anys, portar-nos una proposta que 

des del primer moment el Grup Parlamentari Socialis-
ta, ja fa dos anys, vam assumir com a pròpia i ens vam 
comprometre, també, a impulsar aquí al Parlament, i 
ens ha portat a ser avui aquí.

Abans el Marc Sanglas en feia un petit itinerari histò-
ric o socioeconòmic. Jo hi aportaré alguna pinzellada,  
tot i que no voldria ser repetitiva. En aquest sentit, la 
història de Badia del Vallès neix..., imaginem-nos, po-
sem-nos a l’any 1965. Jo vaig néixer el 66, per tant, 
alguns encara no havíem nascut a l’època del desarro-
llismo, no?, franquista. I el Marc en deia la imatge: 
si vostès es posen a Google i fan una cerca –«Badia 
del Vallès»– i en busquen imatges, es veu molt clar, 
eh?, de què estem parlant, i, per tant, aquesta imatge 
que configura la fesomia del municipi i, per tant, per què  
va néixer, no?, com un desenvolupament d’aquelles  
àrees metropolitanes que atreien la població treballa-
dora, configurada en aquell moment per un 60 per cent 
aproximadament de funcionaris del sector públic i un 
30 per cent de treballadors de l’Obra Sindical, eh?, en 
aquell moment.

I, per tant, aquesta és la història, els antecedents d’a-
questa història: un pla parcial que el va configurar..., de 
fet, es va inaugurar el polígon l’any 1975 encara sense 
tots els seus equipaments, i es va crear aquella manco-
munitat de gestió de tots dos municipis que abans deia 
el Marc –Cerdanyola i Barberà del Vallès. En deien la 
«Ciutat Badia», i en aquest cas, feta en uns terrenys del 
que era la masia de Can Sant Feliu i dels senyors Badia, 
per això també neix el seu topònim.

El 94 s’aconsegueix, doncs, aquesta llei. Però perme-
tin-me que m’aturi en un moment anterior: l’any 1982 
es fa una consulta popular, doncs, en què de forma 
majoritària hi ha la petició que es configuri la inde-
pendència o l’autonomia de Badia, la segregació del 
municipi de Badia del Vallès. I fins dotze anys des-
prés de tot el procés, doncs, no es configura la llei 
que aprova aquest Parlament, la del 1994 –que aprova 
aquell Parlament. El 2004 el municipi continua tenint 
problemes de suficiència financera i per això s’adreça 
al Govern, per configurar aquest conveni a què fèiem 
referència.

Respecte de les característiques socioeconòmiques 
–abans el Marc ho deia–, la base de la llei, i, per tant, 
el context de la llei, també ho reflecteix bé: el Vallès 
Occidental, al costat de Sabadell –s’ha de dir, per tant, 
veïna, en aquest cas, i molt bona veïna, s’ha de dir, per 
part de Sabadell–, amb la població que dèiem abans 
dels 13.500, dels 0,9 quilòmetres quadrats. Per tant, 
veiem com Badia del Vallès, amb dades del 2010, con-
tinua sent..., i avui segurament potser s’han corregit 
una mica, però gosaria dir que no massa: aquest PIB 
per capita, el més petit de Catalunya, el 24 per cent 
–per tant, eh?, d’aquest 100 per cent, el 24 per cent–, 
i la renda disponible, també, la més baixa de Catalu-
nya; un 27 per cent d’atur, i un de cada tres dels seus 
ciutadans és als serveis socials bàsics, també un indi-
cador que cal tenir present a l’hora de valorar, també, 
l’impacte en el que és la hisenda municipal i la capaci-
tat fiscal del mateix municipi: no podem carregar més 
del que és possible als ciutadans de Badia del Vallès, 
que podríem dir que a hores d’ara i avui ja estan fent 
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el màxim, tenen al màxim la seva capacitat fiscal i, 
per tant, la pressió fiscal, que des del 2008 s’ha vist 
modificada amb aquest esforç que dèiem de la revisió 
cadastral per poder-se posar al corrent o al més apro-
ximadament a la resta de municipis de la seva, doncs, 
equivalència.

Per tant, també ho dèiem abans, el municipi hi ha fet 
esforços, diguem-ne. No té capacitat de generació de 
riquesa: dèiem que el PIB per capita és el més petit 
de Catalunya perquè la capacitat de generació de ri-
quesa pel seu sòl industrial o per les seves capacitats 
econòmiques gairebé no existeix. Per tant, ni l’IAE, ni 
l’ICIO –en la mesura que no hi ha desenvolupament 
urbanístic, tampoc no pot haver-hi ICIO–, ni l’impost 
de vehicles, atès que també té una base de motoritza-
ció baixa.

Per tant, l’única referència que hi ha, en què podem 
basar-nos, seria l’IBI. I per això en aquest cas la pro-
posta que se’ns fa és referenciada en aquest IBI i en 
aquest valor cadastral, com un element objectiu en el 
qual ens podem referenciar i sobre el qual es pot gene-
rar la capacitat fiscal pròpia. De la resta no hi ha cap 
altra possibilitat.

Per tant, s’ha de dir, vinculat a la justificació de la fór-
mula que se’ns està proposant, que el municipi té uns 
ingressos corrents que estan per sota de la majoria dels 
seus municipis. Ha fet esforços importants per millo-
rar els seus ingressos, també ha fet esforços impor-
tants per contenir la seva despesa i posar-se també allà 
on correspon, o on les obligacions legislatives fan que 
li correspongui. I, per tant, s’ha de dir, també, que el 
conveni establia –el conveni del 2004, que està encara 
en procés de desenvolupament–, preveia la cessió gra-
tuïta al municipi d’una sèrie de terrenys que havien de 
ser –i que han de ser, perquè la proposta de text que 
tenim a la llei també ho contempla– el potencial desen-
volupament que li permeti generar una base fiscal su-
perior, que, per la fórmula que se’ns proposa, ha de ser 
també que, en la mesura que s’incrementin les seves 
possibilitats econòmiques, es redueixi l’aportació que 
hi pugui fer la Generalitat. Per tant, considerem que és 
una fórmula objectiva, que és una fórmula justa i que 
és una fórmula que ens hi permet una solució estruc-
tural.

En aquest sentit, volent concloure, podem dir que els 
veïns de Badia del Vallès en els darrers temps han fet 
un esforç, com deia abans, important, amb un incre-
ment progressiu de la pressió fiscal –la revisió fiscal 
del 2008: el tipus al 0,69–, i creiem que ja no es pot 
demanar més. Altrament, podríem convertir-ho en un 
càstig fiscal pel fet de ser i tenir una configuració que 
és la que té i que, doncs, bé, no la podem canviar.

Per altra banda, com els deia, l’Administració munici-
pal –l’ajuntament, el consistori– ha fet esforços, tam-
bé, per a aquesta contenció de despesa, per poder fer 
front amb recursos propis als serveis bàsics dedicats a 
les persones. I, per tant, la reducció de les aportacions 
el que no pot significar és que els ciutadans de Badia 
no tinguin com a mínim els mateixos serveis que te-
nen la resta de municipis, ni els serveis, ni la qualitat, 
ni el nombre i la quantitat de serveis.

I en tercer terme, ara –i avui aquí, amb aquesta propos-
ta de llei, en tenim l’oportunitat– toca que el país i, per 
tant, la solidaritat de tots els catalans i les catalanes, 
fem la part d’aportació que podria correspondre al que 
resta pendent. Per tant, l’esforç i la solidaritat del país, 
de Catalunya, envers els veïns i veïnes de Badia i, per 
tant, compensar el dèficit de capacitat fiscal de la ciu-
tat, ja que no existeix altra possibilitat per poder-hi fer 
front.

I, en tot cas, després d’aquests dos anys des que ens 
han fet arribar la fórmula, ningú altre n’ha fet cap al-
tra, de proposta; per tant, entenem, doncs, que, si no 
n’hi ha cap altra, ha de ser bona, per allò que diuen de 
«qui calla atorga», per tant, entenem que s’està ator-
gant o s’està donant per bona aquesta possibilitat.

Per tant, ens trobem que l’any 2014, set anys després 
de la signatura del conveni de Badia, s’ha reduït l’apor-
tació que hi ha anat fent la Generalitat gairebé en uns 
600.000 euros, i això en els temps que corren i amb les 
dificultats de les diferents finances és important.

Certament, en vint anys no hi ha hagut una solució de-
finitiva; jo crec que, després de vint anys d’història, 
ara tenim una oportunitat històrica per fer-hi front i, 
per tant, tenim la responsabilitat i l’obligació de fer i 
de trobar aquesta proposta. Tenim a l’abast una solució 
definitiva i estructural, justa i objectiva. Els problemes 
econòmics conjunturals –això ens ho deia també l’al-
caldessa en les diferents reunions– poden tenir soluci-
ons també conjunturals, però no és excusa per no fer 
una proposta de llei que solucioni de forma estructural 
els problemes de Badia. Jo crec que els ciutadans de 
Badia del Vallès ho necessiten, i també hauríem de dir 
que s’ho mereixen.

Voldria dir, voldria posar en relleu la predisposició i la 
generositat, val a dir, de tots els grups polítics –grups 
municipals, grups parlamentaris– per haver deixat 
de banda els partidismes i haver posat els interessos 
dels ciutadans de Badia per damunt de qualssevol al-
tres que siguin propis del seu partit –legítims, per altra 
banda. Per tant, els interessos dels ciutadans de Badia 
per davant de tot, en el que crec que hauria de ser un 
exemple de consens polític a seguir que ens beneficia-
ria, de ben segur, en moltes altres qüestions que afec-
ten especialment les persones amb més dificultats.

Per tant, avui crec que sí que podem dir que és un dia 
històric, perquè som gairebé –i, si volem, ho estem– a 
la fase final de fer realitat les aspiracions dels ciuta-
dans i ciutadanes de Badia del Vallès i la seva estabili-
tat com a municipi equiparable a la resta de municipis 
que configuren Catalunya. Si som capaços de fer-ho 
ràpid, en la mesura en què també en la llei s’ha dema-
nat de fer, de tramitació d’urgència, jo crec que encara 
ho serà més. Per tant, en tenim l’oportunitat, és el mo-
ment, ara, de fer-ho bé i ràpid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Passem ara al Grup Parlamentari Popular, i té la pa-
raula la il·lustre senyora Eva García.
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Eva García i Rodríguez

Molt honorable presidenta, vicepresidenta..., conseje-
ro, muchas gracias y muy buenas tardes. En primer 
lugar, y como no podía ser de otra manera, dar la bien-
venida en primer lugar a la alcaldesa... (Veus de fons.) 
Sí, consejero de Territorio y Sostenibilidad, ¿verdad 
que es así? (Remor de veus.) Dar la bienvenida a la 
alcaldesa de Badia del Vallés, a todos los concejales 
del ayuntamiento de los diferentes grupos municipa-
les que nos acompañan, a todos los miembros que han 
tenido a bien, también, estar aquí hoy con nosotros. 
En definitiva, darles la bienvenida y también, sobre to-
do, felicitarles por todo el trabajo que están haciendo 
y por todo el trabajo que estoy segura que van a conti-
nuar haciendo.

Felicitar, también, al grupo motor, ese grupo de perso-
nas, de cerca de treinta y cinco personas de diferentes 
edades, de diferentes orígenes, que día tras día, tarde 
tras tarde, están en la calle explicando a los ciudada-
nos, a los vecinos de Badia el porqué, la importancia 
de este asunto.

Miren, hoy es un día importante para Badia del Va-
llés. (Pausa.) El tiempo... senyora presidenta, no sé on 
és, més que res per conèixer...

La presidenta

S’ha parat. (Remor de veus.)

Eva García i Rodríguez

No, no, cap problema, però...

La presidenta

No, no, haurem de mirar-ho d’una altra forma.

(Veus de fons.)

Eva García i Rodríguez

Sí, quan he parlat castellà s’ha parat el temps, curiós. 
(Rialles. Remor de veus. Pausa.)

La presidenta

Continuï, perquè haurem de valorar el temps que ha 
esmerçat.

Eva García i Rodríguez

Perfecto, lo valorarán entre todos, supongo. Espero 
que sea una valoración conjunta, no solo de la Mesa 
en estos momentos. (Remor de veus.)

En cualquier caso, hoy es un día importante para Badia 
del Vallés. Hace pocos meses ese municipio celebraba 
sus veinte años de historia, veinte años desde que deci-
dieron libremente dejar de formar parte de Sardañola y 
de Barberá del Vallés, pero veinte años que han estado 
marcados por problemas económicos que no han per-
mitido a los diferentes gobiernos municipales gozar de 
la autonomía financiera suficiente.

En los últimos tiempos, y en concreto desde el año 
2011, estos problemas se han visto acrecentados por 
la deuda que la Generalitat de Cataluña tiene con Ba-
dia, también; en concreto, el Gobierno de Convergèn-
cia i Unió no paga a los ciudadanos de Badia lo que les 
debe hace ya cerca de cuatro años. ¿Y esto que ha su-
puesto? Pues ha supuesto una asfixia económica para 
las arcas municipales que ha obligado a sus represen-
tantes a tener que inventar una solución, bajo nuestro 
punto de vista, muy oportuna y acertada.

Mientras el Gobierno de España ha cumplido fielmen-
te con todos sus pagos, también con el Ayuntamiento 
de Badia del Vallés, el Gobierno de Cataluña ha aban-
donado a los vecinos de este municipio, condenándo-
los a situaciones tan dramáticas como la que se vivió, 
por ejemplo, en septiembre del año 2011, cuando los 
colegios de Badia vieron como se les cortaba el sumi-
nistro de luz. Y esto no puede volver a pasar, señoras y 
señores diputados, los ciudadanos y vecinos de Badia 
no merecen vivir de esta manera.

Y para evitar estas situaciones el Partido Popular de 
Cataluña creemos que esta propuesta que ustedes nos 
presentaron es una propuesta justa, solidaria y necesa-
ria. Este municipio sufre un gran déficit estructural a 
causa de la falta de territorio que le impide incremen-
tar la actividad económica y porque los impuestos y ta-
sas no permiten obtener ingresos tampoco propios sufi-
cientes para mantener los gastos que tiene el municipio.

Y, por tanto, la fórmula que ellos mismos nos propo-
nen nos parece justa, como decía, y equilibrada; una 
fórmula que les permitirá a los vecinos, a los ciudada-
nos de Badia, equipararse con municipios de sus mis-
mas características, ni más ni menos: no serán ningún 
beneficio, ningún privilegio, sino que será, simple-
mente, igualarse, equipararse con los municipios de 
sus mismas características.

Porque antes se decía, pero si el valor catastral medio 
de un ciudadano catalán, de un ciudadano que vive en 
Cataluña, es de 59.600 euros, resulta que en Badia es-
tamos hablando solamente de 16.253 euros por habi-
tante. Y, por tanto, este valor tan bajo es un proble-
ma estructural, como ya se ha explicado; un problema 
causado por las antiguas edificaciones, por la práctica 
totalidad de la vivienda de protección oficial y carac-
terísticas geográficas del municipio, que le impiden su 
crecimiento también impidiendo su mejora en la acti-
vidad económica.

El Partido Popular de Cataluña apostamos, por tanto, 
por establecer para este municipio un sistema de finan-
ciación diferenciado que garantice la suficiencia fi-
nanciera en Badia del Vallés, tal y como establece, sin 
ir más lejos, la Carta europea de autonomía local, la 
propia Constitución española y el Estatuto de autono-
mía de Cataluña.

El Partido Popular de Cataluña creemos que es una 
medida justa, como decía, necesaria y que se debe 
aprobar lo antes posible para su entrada en vigor. Tan-
to es así que hemos promovido el trámite de urgencia 
de esta ley, que ya les anuncio también que ha sido 
aprobada, ha sido aceptada por el resto de grupos par-
lamentarios, para poder reducir todos los plazos y que 
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pueda ser aprobada antes de lo que correspondería por 
trámite parlamentario.

Solo esperamos que los partidos que dan apoyo al Go-
bierno –ya no sé cuántos son, pero en cualquier caso 
Convergència i Unió creo que todavía sí– no intenten 
frenar esta ley. Parece ser que hasta incluso puede aca-
bar la legislatura antes de que se apruebe esta ley, pero 
el Partido Popular catalán queremos pedir a Conver-
gència i Unió que no impidan que se apruebe, y que 
no pongan palos a las ruedas y que esta tramitación no 
caiga en saco roto.

Mire, señor Corominas, me consta que será usted el in-
terviniente por parte de Convergència i Unió, pero per-
mítame que le pida que aproveche su intervención, que 
suba a esta tribuna, y, aparte de hacer su intervención, 
que estoy segura que lleva perfectamente preparada, 
aunque sea en su cabeza, le pido que se comprometa 
a incluir en el próximo presupuesto –ese próximo pre-
supuesto que el señor Mas-Colell se ha comprometido 
a presentar el próximo martes, día 2 de diciembre–, 
que usted se comprometa a incluir esta partida en ese 
presupuesto de la próxima semana. Porque, señores de 
Convergència i Unió, señor Corominas, ustedes pueden 
hacerlo: de la misma manea que aprobaron un registro 
de población sin tener la Ley de consultas aprobada, 
ustedes pueden perfectamente incluir en el presupues-
to para 2015 una partida presupuestaria para sufragar, 
precisamente, esta diferencia de financiación para el 
Ayuntamiento de Badia del Vallés.

Por tanto, aproveche su intervención para comprome-
terse, porque de no hacerlo sabremos que Convergèn-
cia i Unió no tiene ninguna intención de solucionar el 
grave problema de financiación que tiene este munici-
pio. Nos consta que con la boca pequeña su grupo par-
lamentario, su grupo municipal, Convergència i Unió, 
dicen estar a favor de esta modificación de la ley, pe-
ro también nos consta que, desde el Departamento de 
Economía, el señor Mas-Colell no lo tiene tan claro, 
y precisamente es la persona que tiene que poner el 
dinero para que esto acabe siendo una realidad. Por 
tanto, señor Corominas, le pedimos que aproveche su 
intervención para comprometerse, porque será la ma-
nera de que todos creamos que ustedes esto se lo van 
a tomar en serio.

Y quiero acabar como he empezado: felicitando a la 
alcaldesa, a los grupos municipales, a los miembros 
del grupo motor, como decía, y a todas las personas 
de Badia del Vallés que nos acompañan, por el traba-
jo que están haciendo, por el trabajo que van a seguir 
haciendo, y también a los técnicos que han elaborado 
esos vídeos, esos vídeos que ustedes han ofrecido a 
los ciudadanos de Badia para que conocieran cuál es 
exactamente la modificación de la ley que proponen.

Y, por tanto, sin más, anunciarles que nosotros, el Parti-
do Popular de Cataluña, votamos a favor de esta modi-
ficación de la ley, porque creemos que es justa, necesa-
ria, conveniente, oportuna y más necesaria que nunca.

Por tanto, sin más, muchísimas gracias, felicidades, y 
buen trabajo.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Tenim ara, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida, la il·lustre se-
nyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta, conseller. Saludar l’alcaldessa, els 
regidors, les regidores, els badiencs i les badienques 
que tan persistentment i unitàriament han estat fent 
aquesta feina perquè avui estiguem fent aquest debat 
en aquest Parlament. I permetin-me un agraïment es-
pecial a la nostra gent d’Iniciativa - Esquerra Unida a 
Badia, i al nostre regidor, a l’Eusebio Argueta, per la 
feina que també han fet de col·laborar perquè avui tin-
guem aquest debat amb el procés amb què s’ha arribat 
a aquest punt i també amb aquest text.

Avui comencem a posar les bases per resoldre un greu-
ge històric, un defecte d’origen de la ciutat de Badia. 
Fa vint anys i uns quants mesos que es va crear el mu-
nicipi de Badia per llei en aquesta mateixa cambra; es 
creava per segregació de part del que aleshores eren 
termes municipals de Barberà i de Cerdanyola del Va-
llès, i ja des dels seus inicis responia a una voluntat del 
sentiment de pertinença de la gent de Badia –polígon, 
després Ciutat Badia, i, finalment, municipi propi–; 
una necessitat que finalment va permetre que es con-
vertissin en municipi també per donar resposta al llarg 
abandonament que estaven patint en les instal·lacions 
i en els serveis del que aleshores era la mancomunitat 
Ciutat Badia.

La creació de Badia el 94 va sortir, doncs, amb aquest 
anhel de pertinença, però va sortir coix: va sortir sen-
se les eines imprescindibles per garantir el manteni-
ment dels serveis que avui en dia necessita la ciuta-
dania de qualsevol municipi o ciutat de Catalunya. 
Abans se li aturava el temps a la portaveu del Partit 
Popular, i jo la veritat és que tinc una sensació d’atura-
da del temps des que hem començat el debat d’aquest 
tema avui al Parlament de Catalunya, una sensació del 
fet que estem ara acabant un debat que no es va fer 
prou bé fa vint anys.

I permetin-me llegir-los directament, literalment, pa-
raules que l’aleshores diputat d’Iniciativa i alcalde de 
Sabadell, Antoni Farrés, deia fa vint anys en aquesta 
cambra quan es debatia la llei de creació de Badia, i 
deia: «Els números no surten, i aquest no és un proble-
ma de mala o bona intenció, sinó d’objectivitat. Aquí 
es parla que durant deu anys la Generalitat pagarà al 
municipi de Badia els serveis voluntaris que fins ara 
presta la mancomunitat. Què passarà l’any 11, l’any 
12, i l’any 13?» En la mateixa intervenció el senyor 
Farrés proposava que els criteris no fossin els que s’es-
taven plantejant a la llei, a la disposició addicional en 
aquell moment. I deia: «Que la Generalitat de Cata-
lunya no subvencioni els serveis no obligatoris, sinó 
que la Generalitat de Catalunya cobreixi el diferencial 
entre els impostos mitjans per habitant que té el muni-
cipi de Badia fins al 75 per cent de la mitjana dels in-
gressos per habitant de les altres poblacions de la co-
marca» que hi puguin ser comparables.
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La gent de Badia que us coneixeu què és el que avui 
estem votant en aquesta proposta de la modificació 
de la llei sabeu que el que avui estem votant és preci-
sament això. Lamentablement, el senyor Farrés tenia 
raó, i el temps i els fets li han donat la raó. Sortosa-
ment, el temps i els fets han fet que ara siguem tots els 
grups parlamentaris els qui, ara, posem negre sobre 
blanc una modificació de la llei dient allò que fa vint 
anys ja deia el senyor Farrés en aquesta cambra.

El problema s’ha explicat: el problema és la insuficièn-
cia fiscal del municipi. És impossible que Badia tingui 
els ingressos suficients per si sol per subsistir: un mu-
nicipi de 13.500 habitants, amb només un quilòmetre 
quadrat de territori, amb un ICIO i un IAE pràctica-
ment residuals, i un IBI que no té IBI no residen cial, 
només el residencial, i que, per les característiques 
dels habitatges de Badia, fa que la mitjana del valor 
cadastral per habitant sigui tres o quatre vegades in-
ferior al que es té en ciutats comparables amb Badia. 
A això, sumem-hi una renda per capita un 15 per cent 
per sota dels municipis comparables en nombre de po-
blació. Per tant, tampoc es poden apujar excessiva-
ment els impostos a la ciutadania de Badia, perquè no 
podria pagar-los.

La llei naixia coixa. Es va fer un pedaç temporal, fa 
vint anys, en aquella llei, amb una addicional que, com 
deia el senyor Farrés en aquell debat, l’any 11, l’any 12, 
l’any 13 es va demostrar que encara no s’havia resolt, 
perquè, els miracles, a Lourdes: la possibilitat de soste-
nibilitat per si sola de la ciutat de Badia. I, per tant, es 
va haver de prorrogar aquell pedaç temporal, i després 
del 2007 reconvertir-ho en un conveni que resolia mi-
llor la situació i que a més posava de manifest que calia 
buscar-hi la solució estructural definitiva.

Avui estem aquí, abans que acabi aquell conveni. Per 
què? Això també s’ha de dir clar: per què? Doncs, per-
què entremig, aquests darrers anys, hi ha hagut uns 
incompliments dels compromisos per part de la Ge-
neralitat de Catalunya; incompliment dels compromi-
sos que està havent-hi amb tots els municipis i ciutats 
de Catalunya –dels compromisos de la Generalitat de 
Catalunya amb el finançament dels serveis munici-
pals. Però que, a més, en el cas de Badia, també ha 
estat de retallada de 600.000 euros de la subvenció es-
tructural per a Badia.

Això ha convertit la situació en insostenible, i això és 
el que ha fet que s’hagi revifat els darrers anys aques-
ta reivindicació de la ciutadania de Badia perquè avui 
arribem a tenir aquesta proposta, que ha vingut unità-
riament des de la ciutadania de Badia, des dels grups 
municipals de Badia, i que ara, conjuntament, tots els 
grups parlamentaris entrem en aquesta cambra. Hi cal 
solució, perquè ara ja, com ens deia l’alcaldessa en una 
de les reunions que hem mantingut, fins i tot ho neces-
sitem per canviar les bombetes de l’enllumenat públic.

Bé, avui estem, doncs, amb una proposta de solució, 
d’unanimitat de totes les forces polítiques, per aconse-
guir que Badia continuï sent un municipi independent. 
La fórmula és, ja s’ha dit, senzilla i justa, al nostre en-
tendre, i respon al que per nosaltres havien de ser con-
dicionants mínims d’aquesta fórmula. Una: que sigui 

per llei i no per conveni. Dos: que es marqui una fór-
mula assenyada de compensació fiscal estable. Tres: 
que hi hagi compromís clar de coresponsabilitat fiscal. 
I quatre –i sobretot–: que sigui la solució que garantei-
xi que les dones i homes de Badia tinguin un accés a 
un mínim nivell igual de serveis que la ciutadania de 
la resta de municipis i ciutats de Catalunya. Per tant, 
per això és pel que ens hem fet nostra aquesta propos-
ta de llei.

Aquesta és fruit d’un llarg camí –aquesta proposta– 
que han escrit les dones i els homes de Badia del Va-
llès, una ciutat especial, al centre de la meva comarca, 
del Vallès Occidental, que avui ens mira amb espe-
rança de continuar sent municipi i de continuar con-
tribuint a l’avenç i al progrés de la diversitat del que 
és Catalunya. No podem fer dependre l’existència de 
Badia dels cicles econòmics ni de les voluntats políti-
ques d’un govern o d’un altre. Avui intentem posar-hi 
garanties, amb aquesta llei, garanties que a més res-
ponen també a principis constitucionals i estatutaris, 
com són el d’autonomia local, el de suficiència finan-
cera i de recursos o el de cohesió territorial.

S’han explicat abans algunes de les imatges físiques, o 
urbanístiques, diguem-ne, eh?, del que és Badia, pisos 
de Badia: la imatge de la forma d’Espanya, de Badia. 
Jo voldria quedar-me amb la imatge emocional que 
tinc de Badia, de passejar pels carrers de Badia, con-
vidada per activitats polítiques dels meus companys 
d’Iniciativa - Esquerra Unida, o anant-hi a visitar gent, 
i de veure que és gent que amb la seva força ha forjat 
una part molt important de la nostra història i la conti-
nua forjant, i és la gent treballadora i humil, que exis-
teix en molts barris de moltes ciutats de Catalunya i 
que a Badia està concentrada en el que és la ciutat en 
si; gent que avui té, també ho hem de dir, molts mo-
tius per desconfiar de la política institucional, perquè 
no els estem resolent els seus problemes del dia a dia.

Aquesta gent avui està pendent del Parlament de Ca-
talunya. Avui no us fallem –no us fallem–: avui tirem 
endavant la tramitació d’aquesta llei. Ara no fallem, 
tampoc, en la urgència, en l’agilitat i en els resultats 
que necessitem d’aquesta llei.

I tampoc els enganyem –tampoc els enganyem–: aques-
ta serà una solució per a la sostenibilitat bàsica de Ba-
dia com a municipi, però no és la solució a les seves 
problemàtiques del dia a dia. Les seves problemàti-
ques del dia a dia es resolen amb generació d’ocupa-
ció, amb pressupostos justos, que posin la prioritat en 
la lluita contra les desigualtats socials. I això ens ho 
hem de seguir jugant en les properes eleccions muni-
cipals, autonòmiques, estatals, i en la lluita del dia a 
dia que fem molts grups parlamentaris en aquest Par-
lament de Catalunya i en cada un dels ajuntaments, 
també en el de Badia.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

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

Gracias, presidenta, conseller. En primer lugar quisie-
ra agradecer a la alcaldesa de Badia del Vallés, Eva 
Menor, y a los miembros del consistorio, así como a 
todos los vecinos que nos acompañan hoy de Badia, 
el gran esfuerzo de pedagogía que han hecho por ex-
plicarnos cuál era su situación en la actualidad, y la 
necesidad de poner fin a una situación de asfixia fi-
nanciera que limitaba la prestación de los servicios 
mínimos en el municipio de Badia y que hacía invia-
ble la situación cotidiana de los vecinos. Y, por lo tan-
to, quiero agradecerles ese esfuerzo, esa capacidad de 
explicación, todos los documentos que nos han entre-
gado, las visitas y las reuniones, en las que han puesto 
tanto empeño, para conseguir garantizar esa viabili-
dad de su municipio, ese trabajo por el municipio a pie 
de calle.

Y al hilo un poco de lo que decía la diputada de Ini-
ciativa, desde Ciudadanos tenemos la idea de que es-
ta solución que hoy nos plantean ustedes va a ser solo 
una solución que va a poner fin a una situación con ca-
rácter limitado; es decir, no es una solución definitiva 
a los problemas del municipio de Badia.

Y por eso hoy vamos a votar favorablemente, pero, si 
me lo permiten, sin mucha convicción, porque cree-
mos que ustedes, como habitantes del municipio, co-
mo miembros de ese consistorio yo creo que tienen la 
posibilidad y el derecho de aspirar a mucho más.

Hoy lo que estamos garantizando es la viabilidad fi-
nanciera de su municipio en el pago de los servicios 
básicos, pero es que yo creo que ustedes, como ve-
cinos, tienen derecho a garantizar también, pues, la 
realización de otro tipo de servicios, como es, por 
ejemplo, en un municipio que tiene muy limitada su 
capacidad de crecimiento como consecuencia de la 
ocupación de todo el suelo urbanizable, pues, la po-
sibilidad de crecer, y de mejorar en la calidad de su 
vivienda, la calidad de la vivienda, y, por ejemplo, en 
fomentar políticas de empleo que garanticen superar 
ese 27 por ciento de desempleo que apunta la ley que 
existe en el municipio, o en garantizar otra serie de 
servicios básicos que pongan un poco de luz de cara al 
futuro en el municipio de Badia.

Yo creo que eso, con la ley que hoy se plantea, pues, 
no va a ser posible –no va a ser posible–: es una solu-
ción a día de hoy, pero que no establece una solución 
a largo plazo. Y por eso nosotros, desde Ciudadanos, 
votaremos favorablemente a este proyecto financiero, 
pero creemos que es limitado en el tiempo, y creo que 
se puede aspirar a mucho más.

Miren, yo creo que, en realidad, el problema, tal y co-
mo se plantea aquí hoy en el municipio de Badia, y 
que hace pocos días nos planteaba también otro dipu-
tado de Esquerra Republicana como consecuencia de 
la situación que se vivía en su municipio, en el muni-
cipio de Moyá..., él nos explicaba que la organización 
territorial de su municipio y de su comarca lo encorse-
taba, y le impedía crecer, le impedía desarrollar otro 
tipo de actividades que mejorarían la calidad de vida 
de sus vecinos, y pedía una modificación de esas limi-
taciones territoriales.

Y yo creo que a ustedes hoy lo que les hacemos es 
perpetuar esas limitaciones en un periodo de tiem- 
po, que les van a impedir crecer en el futuro. Y yo 
creo que eso es como consecuencia de que no se ha 
abordado una verdadera reforma de la organización 
territorial –que en estos momentos es posible, por-
que existe en trámite una ley de gobiernos locales que 
puede permitirlo–, y que va de alguna manera a limi-
tar su capacidad de crecimiento, y sobre todo de evo-
lución y de progreso futuro, que es injusta. Por lo tan-
to, quizá hoy aprobaremos una ley, o daremos trámite 
a una ley, que a ustedes les va a solucionar su situación 
en los próximos años, pero que les va a limitar el cre-
cimiento en el futuro.

Y, por lo tanto, yo creo que a partir de hoy lo que te-
nemos que hacer es intentar hacer un proyecto de fu-
turo más ambicioso –más ambicioso–, que a ustedes 
les permita progresar en adelante, sacar adelante esas 
políticas que pueden plantearse en todos los muni-
cipios, es decir, ¿qué tipo de servicios quieren ofre-
cer, quién los va a ofrecer, qué estándares de calidad 
pueden ofrecer y quién los va a pagar? Y ese deba-
te que se está planteando en muchísimos municipios 
de Cataluña también tienen derecho a hacerlo ustedes. 
Y con el convenio, con el acuerdo, o con la ley a la 
que hoy se va a dar luz verde, yo creo que ustedes eso 
siguen teniéndolo limitado. Y eso es lo que nos pare-
ce injusto.

Por lo tanto, desde Ciudadanos lo que quisiéramos 
hacer es un llamamiento a ser más ambiciosos de ca-
ra al municipio de Badia del Vallés. Como les digo, 
nosotros votaremos favorablemente a este proyecto 
de ley, con la intención de que ustedes puedan con-
seguir algunas de las cosas que en él exigen, ¿no?: la 
ampliación de su espacio, la mejora de las condiciones 
económicas, la garantía de la financiación de esos ser-
vicios básicos. Pero creo, sinceramente, que merecen 
algo más, que merecen ser más ambiciosos en el futu-
ro de su municipio, y eso se puede hacer, en este mo-
mento, con la actual ley que hay planteada de reforma 
de gobiernos locales, que les permitan a ustedes abor-
dar otras fórmulas de trabajo en el ámbito territorial 
que les permitan crecer en el futuro.

Por lo tanto, daremos nuestro apoyo a esta ley, pero, 
como les digo, compartiendo el diagnóstico que ha-
cen ustedes ante la situación de asfixia financiera que 
viven, pero sin mucha convicción hacia el resultado, 
porque creo que puede ser más ambicioso, que se pue-
de mejorar en el futuro y que, además, ustedes lo me-
recen. En ese sentido, votaremos favorablemente. Pero 
creemos que en el trámite de la ley, las condiciones 
pueden mejorar. Y, sobre todo, la importancia de la 
exigencia de las condiciones que ustedes necesitan pa-
ra al futuro, pueden y deben ser incorporadas en esa 
reforma de la Ley de gobiernos locales, que ansía y 
pretende una reforma de la organización territorial 
que dé viabilidad y garantía a esos estándares de cali-
dad en los servicios públicos en todos los municipios 
de Cataluña, en el cual también tiene que estar el mu-
nicipio de Badia del Vallés.

Muchas gracias.
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La presidenta

A continuació, té la paraula el senyor Quim Arrufat, 
del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bona tarda; bona tarda a la gent de Badia especial-
ment. S’ha parlat de la renda per capita de Badia, de les 
condicions econòmiques de la gent de Badia, de l’atur 
que hi ha a Badia, que segurament, doncs, estan tots 
per sota, molt per sota –i de fet sí que ho estan: per so-
ta i tocant-ne el fons– de la mitjana catalana. Però en 
realitat el que portem avui a discussió no és la situació 
econòmica de la gent de Badia, que la comparteixen 
amb tanta gent de la resta del país, sinó, en concret, una 
llei aprovada en aquest Parlament.

Per tant, estem parlant d’una qüestió de responsabilitat 
institucional d’aquest Parlament davant de la creació 
del municipi de Badia i del seu finançament, que en el 
seu moment, l’any 94, hi va preveure un finançament 
decreixent: que cada any donaria menys diners a Ba-
dia, que establiria una hisenda, o que donaria termini 
al municipi per establir una hisenda, que li permetés 
autofinançar-se com un municipi normal que estava 
des de bon principi mal calculada, i que ara és evi-
dent, amb les xifres sobre la taula, que no dóna perquè 
l’Ajuntament de Badia es pugui finançar.

Aquesta és la qüestió que portem avui sobre la tau-
la, no pas la situació econòmica de la població de Ba-
dia, que, com dic, es reprodueix en molts altres barris, 
que és un drama col·lectiu de país i que respon a altres 
dinàmiques que sobrepassen de molt la capacitat de 
l’ajuntament de poder reflotar l’economia de Badia del 
Vallès.

Deia «responsabilitat institucional» perquè és el ma-
teix Parlament el que va aprovar una llei que no ser-
veix, un finançament que no serveix, i hauria de ser la 
mateixa Generalitat –i si no ho fa la mateixa Genera-
litat, el mateix Parlament, modificant aquesta llei– la 
que en canviés el finançament.

Nosaltres la fórmula que en la proposta que porten de 
l’ajuntament ens proposen ens sembla correcta, ens 
sembla aïllada i allunyada de tota manipulació per 
part de governs canviants, de tota subjectivitat, i en 
canvi ens sembla absolutament objectiva per mantenir 
uns serveis bàsics a l’Ajuntament de Badia.

El que no entenem, i suposo que ens ho explicarà el 
portaveu convergent quan vingui al faristol (remor de 
veus) –oh, clar, és el Govern, vull dir, en tot cas és 
qui té la majoria parlamentària en aquest Parlament–, 
és per què no ha acceptat que es faci en lectura úni-
ca, i, per tant, poder fer via en la tramitació d’aques-
ta llei. Nosaltres òbviament hem cosignat la tramita-
ció d’urgència d’aquesta llei, i ens sembla que, a més a 
més, en un clima de preeleccions –no sabem mai quan 
seran, però, en tot cas, que es poden donar d’aquí a 
poc temps– és indispensable que aquesta tramitació 
es tramiti al més urgentment possible, perquè, si pot 
ser, abans que es convoquin eleccions, abans que aca-
bi la legislatura, estigui tramitada i, per tant, s’assegu-
ri la viabilitat del municipi i, llavors, la tranquil·litat en 

l’ajuntament del municipi al més aviat possible, i per 
això la tramitació d’urgència és necessària. Nosaltres 
hauríem volgut lectura única d’aquesta llei.

A nosaltres hi ha una altra qüestió que òbviament ens 
preocupa molt: el territori on està ubicat Badia. Nosal-
tres, quan vam conèixer, sobretot, la configuració del 
municipi de Badia va ser l’any passat, quan vam anar 
a visitar l’ajuntament de la mà dels companys de l’es-
querra alternativa, d’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia, i de la mà de la resta del plenari, que ens van aco-
llir. I a nosaltres ens va sorprendre, òbviament. A qui 
se li va ocórrer crear un municipi amb tan pocs recur-
sos al seu voltant? I a qui se li va ocórrer dissenyar una 
llei de finançament basada en aquests propis recursos, 
en un municipi on gairebé tots els habitatges, per no 
dir el 100 per cent, són de protecció oficial, i, per tant, 
tenen una tributació diferent en línia..., és a dir, me-
nor, molt menor, i estan valorats cadastralment de for- 
ma molt menor que la resta de municipis?

Que ni li passi pel cap al Govern ni al Grup Parlamen-
tari de Convergència de vehicular la reforma del fi-
nançament per la via de modificar a l’alça el valor ca-
dastral d’uns habitatges ubicats en una realitat social 
precària, per no dir més que precària. Si aquesta és la 
solució que ofereix el Grup Parlamentari de Conver-
gència... Jo li vaig llançant coses perquè després vostè 
respongui. Oh, clar, perquè nosaltres temem el pitjor: 
que la solució pugui passar per desprotegir els pisos 
de Badia, o per revalorar a l’alça el valor cadastral 
dels pisos de Badia, de tal manera que puguin, pagant 
molts més impostos, complir un dèficit que en realitat 
no és culpa dels seus habitants, no és culpa dels valors 
cadastrals: és culpa del fet que tot allò que es va pre-
veure que podia generar l’ajuntament al seu voltant, 
d’ingressos, per fer viable l’ajuntament no està sent 
possible, perquè bàsicament no hi cap, no hi ha espai 
per a res més que no siguin els habitatges ja construïts 
en el seu moment.

Hi ha algunes dades que són certament alarmants, 
perquè, amb gairebé catorze mil habitants, Badia té 
vuitanta empreses –segons ens figura en els índexs–: 
una indústria; cinc empreses dedicades a la construc-
ció, que deuen tenir els seus problemes, i setanta-
quatre empreses de serveis. I no té més. I, per tant, 
no disposa de camp ni per créixer en ingressos per la 
construcció, ni per créixer en altres valors cadastrals 
que no siguin aquells designats els anys setanta i que, 
per tant, tenen una limitació evident; ni té espai per 
ingressar impostos provinents de l’economia, ni de la 
generació de beneficis, ni de re del que gaudeixen els 
ajuntaments normals de l’entorn en què Badia va ser 
creat.

Mira si ens va impactar, quan vam conèixer Badia a 
fons –les finances de l’ajuntament, la delimitació terri-
torial, la situació econòmica, la creació pròpia del mu-
nicipi i com havia subsistit sense ajuntament democrà-
tic fins a l’any 94, en el que realment era una anomalia 
i que li calia resoldre, i era lògic que ho resolgués per 
la via democràtica creant un ajuntament propi–, que 
hi ha qui, explicant-nos-en la situació, va dir: «O ens 
canvien la llei de finançament de Badia, és a dir, o 
ens donen un finançament just, igual que el dels al-
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tres ajuntaments, que puguem finançar allò que és es-
sencial, allò just» –res més que els altres ajuntaments: 
no són finançaments extres, no són diners per solucio-
nar els problemes econòmics de Badia, això ja hem dit 
que formava part d’altres debats, sinó allò que tenen 
els altres ajuntaments, ni més ni menys–, «o aquí te-
niu les claus de la ciutat i reintegreu-la com a barri a la 
ciutat que us doni la gana. Però, en tot cas, a nosaltres, 
per estar infrafinançats, per ser menys que els veïns 
del costat amb la mateixa situació econòmica, menys 
que barris molt similars en la mateixa situació econò-
mica, no ens paga la pena tenir escut propi, ple propi 
i edifici de l’ajuntament propi. Si això n’ha de ser el 
preu, si tenir ajuntament propi, tenir ciutat pròpia, és 
un preu que hem de pagar, el preu de ser menys, de re-
bre menys diners, de tenir menys serveis, de tenir més 
dificultats financeres, no volem acceptar les claus de 
la ciutat, i us les podem retornar.»

Derrota enorme, hauria estat, i derrota enorme serà si 
finalment aquesta és la solució que es planteja a allò 
que en principi havia de solucionar un dèficit democrà-
tic. Crec que els veïns de Badia no es podien governar 
a si mateixos, es governaven per una gestora escollida 
per altres ajuntaments. Se soluciona creant una ciutat 
que després és inviable financerament, i que pot aca-
bar, en el pitjor dels casos, desapareixent com a ciutat 
pròpia pels problemes evidents de la mateixa llei que el 
Parlament va fer en el seu moment, que va crear de for-
ma deficitària i que avui dia ja es fa insostenible, man-
tenir el tipus de finançament, o el finançament decrei-
xent, que plantejava la llei en el seu moment.

Res més. Nosaltres estarem... Ah, bé, sí. Això de «re-
tornar les claus» ens relligava perfectament..., perquè 
aquesta setmana està d’actualitat. Aquesta setmana 
passada ha estat d’actualitat a França un municipi que 
té exactament les mateixes característiques que Badia, 
i que exactament li passa el mateix: que quatre de ca-
da deu «vivendes» del seu municipi no paguen impos-
tos. És un municipi situat a l’àrea de Seine-Saint-De-
nis, a l’àrea obrera de París, amb un atur que supera el 
25 per cent –exactament igual que Badia–, i que París 
–la capital– ha decidit no enviar-hi cap finançament 
extra que rebia pel fet de ser un barri obrer, amb unes 
condicions concretes, amb una tipologia d’habitatges, 
que no podia sufragar, amb impostos propis, el mateix 
ajuntament. Ha decidit suprimir-ho, en el marc de les 
retallades que ha engegat el Partit Socialista francès, 
i bàsicament l’alcalde i tot l’ajuntament s’han declarat 
en vaga i n’han tancat les portes. Esperem que no si-
gui aquesta la situació que es trobi Badia.

Esperem treballar en el tràmit d’urgència, però treba-
llar, per tant, ràpidament, les compareixences i tots els 
tràmits que s’hagin de fer perquè, com més aviat mi-
llor, tinguem un sistema de finançament per a Badia 
que no depengui dels cicles polítics i que sigui estable 
en el temps.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé, bona tarda, vicepresidenta, conseller Vila. Donar 
la benvinguda a l’alcaldessa, la senyora Eva Menor; a 
tot el consistori, a les persones que avui ens acompa-
nyen, i també a l’exalcalde, el senyor José Luis Jime-
no, que també va treballar de valent perquè tot això 
tirés endavant en el seu moment.

La veritat és que no parlaré de la història de Badia, 
perquè seria original que set grups parlamentaris ex-
pliquessin a la gent de Badia la seva història, i, per 
tant, ja us l’estalviaré; ho han fet molt bé els meus 
companys que abans m’han precedit. I, per tant, faré 
una intervenció..., el que volia dir, no el que han dit 
que jo havia de dir, tant la senyora Eva García com el 
senyor Arrufat.

Sí que en faré algun breu esment, perquè el tràmit d’avui 
era un tràmit de totalitat que cap grup hi ha presentat 
esmena, que tots estàvem d’acord a signar aquesta pro-
posició de llei, i, per tant, era un tràmit per començar a 
treballar en ponència. I veig que han començat les elec-
cions municipals, i diferents grups, doncs, han fet servir 
aquest faristol per, en comptes de parlar d’allò que fa-
rem per Badia, d’allò que farem de diferent els diferents 
grups parlamentaris a Badia..., i a mi, la veritat, això no 
m’interessa gens.

En tot cas, reconèixer a l’alcaldessa i a tots els grups 
la feina feta. També em permetran que citi la senyo-
ra Marta Figueras, que també ens ha tingut constant-
ment informats de l’evolució, les reunions que hem 
tingut amb l’alcaldessa, i que van donar, doncs, peu 
finalment a aquest tràmit que avui estem vivint. I tam-
bé des del coneixement de Badia, senyor Quim Arru-
fat –que celebro que alguns hàgiu descobert Badia en 
aquest últim any; alguns l’hem descobert abans–, hem 
estat treballant amb Badia molts anys, al costat dels 
nostres companys i per tirar endavant, dintre també de 
la comarca –una comarca complicada–, la singularitat 
–la singularitat– de Badia dintre dels 947 municipis de 
tot Catalunya.

Per tant, avui el que fem és una cosa important: que, 
en comptes de fer pedaços, el que donem és rang de 
llei a aquesta solució. No és un conveni –no és un con-
veni–: això és modificar la Llei de creació del muni-
cipi de Badia, amb tota la força que té que això si-
gui una llei. I, per tant, l’important d’avui és que això  
és una llei.

També estem d’acord..., s’hi han referit pocs grups, 
però estem d’acord també a optimitzar aquells ter-
renys que són públics, que són d’administracions pú-
bliques, i que, d’acord amb el que ens ha explicat no 
només l’alcaldessa sinó tots els regidors, es volen opti-
mitzar per fer-los productius, atesa aquesta manca de 
finançament estructural que pateix Badia.

Ara, ens interessa recordar també que va haver-hi un 
acord del 94 al 2004, que en aquell moment, quan es 
devia signar, els qui el van signar devien pensar que 
era un acord estructural.

Ens interessa també recordar que el 2007 va haver-hi 
un conveni. Quan vostè ha dit que s’havia parat el 
temps, l’ha parat de veritat, perquè el 2007, que era 
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precisament, doncs, un any en què governava el tripar-
tit, va haver-hi un conveni que hi preveia un finança-
ment des del 2007 fins al 2018. I, a suggeriment dels 
grups municipals, tots hem estat d’acord que no espe-
rarem el 2018 perquè el problema el tenim avui, i el 
2010, per exemple, ja hi havia un dèficit entre els ser-
veis no obligatoris i el finançament que s’havia previst 
per al 2010 de 2 milions i mig d’euros, i que ara ja és 
de 3 milions i mig d’euros. Per tant, siguem d’alguna 
manera curosos amb el relat històric, perquè, aquí, si 
haguéssim de repartir responsabilitats, és que no aca-
baríem.

I el que hem fet avui, o hauríem de fer avui, és sobre-
tot començar a treballar en la proposta definitiva es-
tructural perquè els ciutadans de Badia puguin tenir, 
de cara als propers anys, no una solució conjuntural, 
com ho va ser la del 94, com ho va ser la del 2007, 
sinó una solució definitiva, estructural, i que al final, 
doncs, us puguem fer venir aquí, al Parlament, per al-
tres qüestions que no siguin parlar de subsistència al 
municipi de Badia.

També em referiré al que deia el senyor Arrufat –ara 
sí– respecte a la lectura única. Per què no lectura úni-
ca? Perquè nosaltres volem participar d’aquesta solu-
ció. Volem participar en un tràmit normal de llei, amb 
la urgència, que també hi estem d’acord, i per això 
avui estem fent totalitat i de seguida en constituirem 
ponència. I volem participar d’aquesta solució, perquè, 
evidentment, des de l’Ajuntament de Badia se’ns ha 
proposat una fórmula basada en els valors cadastrals 
i en la diferència respecte al tram de població de deu 
mil a vint mil habitants en altres municipis de Cata-
lunya, i que aquest diferencial sigui la base d’aquesta 
proposta.

Però nosaltres també volem dir la nostra en això. La 
solució ha de ser la mateixa: la solució definitiva es-
tructural per a Badia. Però nosaltres també hi volem 
poder participar. El municipi, legítimament, ens fa 
una proposta, i els grups parlamentaris hem de poder 
dir-hi la nostra. I què hem de dir, en la nostra, tam-
bé? Doncs, hem de poder incorporar, també, el que 
ens digui Governació, que ja hi heu estat en contacte; 
el que ens digui Política Territorial, que estem parlant 
d’uns terrenys que en aquests moments són de titula-
ritat de Política Territorial, i el que ens digui evident-
ment Economia, perquè estem afectant diners públics 
i, per tant, l’afectació d’aquests diners públics ha de 
tenir conseqüència en un pressupost, si no, això no se-
ria efectiu.

Per tant, és el que demanarem de cara a ara, quan 
constituïm la ponència: parlem-ne. Perquè hi ha hagut 
alguna altra referència, que ara en parlaré, però el que 
és cert és que estem parlant dels ingressos referits als 
valors cadastrals, però fóra bo que parléssim del con-
junt, i ja en parléssim només una vegada i no en tor-
néssim a parlar més. I això ho ha de retardar? No, no 
té per què retardar-ho –no té per què retardar-ho. I el 
que és cert –el que és cert– és que, si el 2007 no s’ha-
gués fet la fórmula 2018 pensant que allò era la fórmu-
la definitiva, avui no estaríem aquí, perquè, si aquella 
fórmula hagués funcionat, avui no n’estaríem parlant. 
I, per tant, el que hem de fer és revisar per què el que 

en aquell moment es va veure que allò podia ser defi-
nitiu no ho ha estat.

I per tant, si les bases d’aquesta fórmula que ara se’ns 
proposa les compartim, doncs, endavant, no dic pas 
que no. Ara, n’hem de poder parlar, perquè hi ha dues 
parts, aquí: el municipi de Badia, i els grups parlamen-
taris, que representem també tots els catalans, i, a 
més a més, aquells que hem d’aprovar un pressupost 
–aquests que hem d’aprovar un pressupost.

I sí que és cert..., em diu l’alcaldessa «dos anys». Sí, 
dos anys, però avui és quan ho tramitem, i ho hem tra-
mitat amb tota la velocitat que hem pogut, aquest Par-
lament, des que ens ho vau presentar. Per tant, nosal-
tres..., les responsabilitats, d’alguna manera, que vagin 
repartides, perquè és que el que no podem acceptar és 
que inclús tirem enrere i se’ns digui, d’alguna mane-
ra, o es faci entendre que el municipi de Badia, doncs, 
encara té una responsabilitat per part d’aquest Govern 
com a falla estructural. Evidentment que no. I en com-
partim tot el neguit.

I avui, segurament, està molt bé que tot siguin bones 
paraules, però el que no podem acceptar és que, si du-
rant vint anys no s’ha trobat aquesta solució, ara es fa-
ci responsable de la no-solució el Govern de la Gene-
ralitat actual. I això no ho dic pel municipi de Badia, 
ho dic per les intervencions que s’han fet abans. I, per 
tant, que quedi clar el nostre posicionament.

De les intervencions que hi ha hagut, ho reitero, se-
nyora Eva García: això que no els paguem i que «el 
Gobierno de España sí que paga» i tot això pot que-
dar molt bé com a debat així aquí general. L’alcaldes-
sa ho sap: les reunions constants amb la conselleria 
de Governació, i, evidentment, hem estat amatents a 
totes les peticions que hi ha hagut per part de Badia 
dintre d’aquesta situació absolutament precària. I, per 
tant, nosaltres el que farem és seguir estant al costat 
del municipi de Badia. Intentem frenar aquesta llei? 
No, no intentem frenar aquesta llei ni posar-hi pals a 
les rodes. Ara, estem al mes de novembre, i nosaltres 
ja voldríem haver-ho analitzat abans, també, evident-
ment que sí.

Nosaltres no farem res per dilatar aquesta llei, ja els 
ho dic a partir d’ara. I el dia que es constitueixi la po-
nència, comencem-ne a parlar. Ara, amb el que els he 
dit: hi ha d’haver com a interlocutors, també, el De-
partament d’Economia, el Departament de Territori i 
el Departament de Governació, perquè, si no, no esta-
ríem fent un bon favor als ciutadans de Badia; si no, ja 
no haurien vingut aquí, perquè ells sols haurien pogut 
aprovar la solució. Si vénen aquí, és precisament per 
aprovar una solució que ens ultrapassi a tots els que 
estem avui aquí i a tots els que estan aquí dalt. I, per 
tant, si volem aquesta solució per sempre, hi ha d’ha-
ver complicitat entre totes les parts, i això és el que 
pretenem.

Bé, finalment, senyora Carina Mejías, vostè ha par-
lat de solucionar, de concretar més..., o sigui, que es-
tem posant límits al creixement, i ho ha relacionat in-
clús amb la llei que s’està tramitant. Jo li demanaré 
que ara, quan en comencem la ponència, concreti tot 
això. Precisament, aquesta ponència el que pretén és 
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concretar i quantificar aquesta singularitat de Badia. 
I, per tant, quin límit tenim? Vostè ha dit: «Hi tenim 
unes limitacions.» No, no, posi-les a sobre la taula el 
dia que fem la primera reunió de ponència. No en te-
nim cap, de límit.

Aquesta llei és una llei feta a mida per a Badia del Va-
llès, amb solucions per a Badia del Vallès. I, per tant, 
no cal que recorrem ni a la Llei de governs locals ni 
a qualsevol altra llei. I, precisament, hi haurà un fi-
nançament diferent de la resta de tots els municipis de 
Catalunya, perquè tots compartim que és una situació 
diferent de la de tots els municipis de Catalunya i que 
els ciutadans de Badia no tenen cap culpa que això si-
gui així. I, per tant, hi hem de donar solució estructu-
ral, com deia fins ara.

Sé que alguna de les paraules que he dit no deuen ha-
ver agradat als que avui presenten la..., els que ens van 
presentar en el seu moment, el consistori, la petició 
d’aquesta modificació de la llei. Però amb la mateixa 
sinceritat que els dic això, els dic que estem compro-
mesos que hi hagi solució, i solució ràpida. I, si no, 
no estaríem aquí, perquè hauria estat més fàcil ja dir 
des del principi que o hi presentàvem una esmena a 
la totalitat o no signàvem la proposició de llei. I si hi 
hem donat la cara, i l’estem donant avui i estem par-
lant d’aquesta manera clara, és perquè també volem 
solució per al municipi de Badia des de Convergència 
i Unió.

Gràcies.

La presidenta

Atès que no hi ha esmenes a la totalitat, de conformi-
tat amb l’article 105 del Reglament, aquesta iniciativa 
legislativa continua la seva tramitació.

Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques de muntanya  
(tram. 300-00242/10)

Passem al vuitè punt de l’ordre del dia, que és la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques de muntanya. 
Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustríssim senyor Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller, se-
nyores diputades i senyors diputats, passem de l’àrea 
metropolitana cap a la muntanya. Aquesta interpel-
lació que fem des del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió pretén situar també el debat en aquest 
Parlament respecte a la realitat de les comarques de 
muntanya i més concretament el Pirineu.

Moltes vegades, quan qualsevol dels diputats de mun-
tanya que som aquí en el Parlament el dia que s’acaba 
el plenari diem: «Bé, ens n’anem cap a casa», algun 
diputat sorprès ens mira i ens diu: «Ara vas a la Seu?» 
Com si anar a la Seu o anar a Vielha fos anar a La-
pònia o a Groenlàndia. Existeix clarament una barre-
ra mental que cal –no només per part d’aquest Parla-
ment, per part del Govern, sigui quin sigui el seu color 

polític: per part del món empresarial, del món social– 
esborrar, que cal clarament destruir.

El Pirineu està a prop de tot arreu; el Pirineu és una 
realitat present, i molt present, en aquest país; el Pi-
rineu és viu i el Pirineu també vol formar part de les 
grans decisions polítiques que prengui aquest país 
avui i en els propers temps. Per tant, creiem que és 
pertinent, que és bo, que és necessari, també, que en 
aquest Parlament es parli de les comarques del Piri-
neu i es pugui esborrar aquesta distància mental que 
de vegades els pirinencs trobem.

Per fer-ne una breu descripció, com segurament ja de-
uen saber, el Pirineu ocupa el 19 per cent del territori 
del nostre país, però, en canvi, som l’1 per cent de la 
població, tants com 75.000 persones; l’any 1991 érem 
59.000, 60.000 persones, per tant, en aquests darrers 
anys ha crescut d’una forma important la població, tot 
i que arran de la crisi també n’hi ha hagut un petit des-
cens i una estabilització posterior. Tenim 71 munici-
pis, 612 nuclis de població, dels quals n’hi ha 31 de 
deshabitats; val a dir que l’any 91 n’hi havia 77, per 
tant, ha crescut la població i s’han minimitzat aquells 
nuclis de població que estaven deshabitats.

Crec que és important fer-ne aquesta explicació inicial 
perquè quedi clara quina és avui la realitat del nostre 
territori. El Pirineu ha canviat aquests darrers anys, 
aquestes dècades, des de l’impuls, per part del Govern 
de la Generalitat d’estratègies i per part de l’Adminis-
tració, també, local, que aturessin el despoblament en 
què el Pirineu es veia immers fins ben bé entrats els 
anys vuitanta, noranta.

Es va fer la Llei de muntanya, l’any 83; es va fer la cre-
ació dels consells comarcals de muntanya, precedent 
de la resta de consells comarcals del país; es van exe-
cutar durant força temps els plans comarcals; s’han fet 
inversions de tot tipus, també, evidentment, en serveis 
públics, molt necessaris; s’ha constituït l’Institut per al 
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, també com 
a element catalitzador de polítiques a nivell de munta-
nya i a nivell de Pirineu.

Però el Pirineu té avui reptes i necessitats importants: 
ens estem plantejant la definició d’un nou país, amb 
tot el procés polític que estem tirant endavant també 
des d’aquest Parlament, i, des del nostre punt de vis-
ta, des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
entenem que aquest país, entre molts altres adjectius, 
ha de tenir l’adjectiu de país equilibrat. I «país equi-
librat» vol dir donar oportunitats a la gent, visqui on 
visqui del territori.

Si avui haguéssim d’establir dos objectius principals 
al territori pirinenc, crec que podríem coincidir molts 
que el primer és fixar la població al territori i el segon 
és situar els Pirineus al món.

Per fixar la població al territori, i també per retenir 
talent, per recuperar talent, ens calen dues coses, sota 
el nostre criteri: primer, uns bons serveis públics –en-
senyament, sanitat, principalment–, que són en aquest 
cas l’eina fonamental per mantenir i fixar la població 
en territoris com el de muntanya. I, en segon lloc, do-
nar oportunitats a la gent, i les oportunitats passen ne-
cessàriament també per la feina, pel mercat laboral.
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I des d’aquest punt de vista, conseller, el seu departa-
ment –i evidentment molts altres departaments també 
hi intervenen– és clau en aquest sentit. És clau proba-
blement en la definició de «territori de muntanya» i 
en l’estratègia que ha de seguir els propers anys, i per 
això celebrem moltíssim que el departament hagi po-
sat fil a l’agulla en la redacció de la Llei de muntanya, 
que, evidentment, ha de formar part també de la fei-
na a fer en els propers temps en aquest Parlament de 
Catalunya, sigui quina sigui la seva dinàmica, hi hagi 
o no hi hagi eleccions en el Parlament. Aquest Parla-
ment ha d’afrontar la nova Llei de muntanya com una 
bona oportunitat.

Però més enllà de la definició global, de les estratègies 
globals que pugui definir aquesta llei, hi ha qüestions 
molt físiques, per entendre’ns, que ajuden, també, que 
el territori sigui un territori d’oportunitats: les comu-
nicacions, una de les grans qüestions del territori piri-
nenc –terrestres, aèries, ferroviàries–, i, evidentment, 
també, els petits camins que moltes vegades donen ac-
cés a nuclis de població.

Un dels grans handicaps que sempre ha tingut el Piri-
neu és l’espai i el temps: per fer coses importants sem-
pre hem hagut de recórrer quilòmetres i, per tant, de 
gastar temps i moltes vegades també d’invertir-hi di-
ners. Avui, des d’aquest punt de vista, tenim la capa-
citat de poder, no només amb aquestes inversions en 
l’àmbit de les comunicacions terrestres o més físiques, 
sinó també, per exemple, amb la inversió en telecomu-
nicacions, reduir aquests dos grans handicaps i con-
vertir també el Pirineu en un espai d’oportunitats que 
competeixi pel seu talent.

Des del punt de vista de les comunicacions terrestres, 
n’hi ha una de pendent molt important que val la pena 
que sigui valorada, també, pel Govern de la Genera-
litat, malgrat que no hi té la competència directa: és 
la nacional 260, és l’espina dorsal del Pirineu que ens 
travessa de punta a punta i en què, malauradament, en-
cara el més calent és l’aigüera, malgrat tots els anuncis 
que de forma reiterada han anat fent durant aquestes 
dècades els successius ministeris de Foment.

Però també hi ha feina a fer, i s’hi ha fet feina, en al-
tres vies, sobretot les que pugen resseguint les valls 
del riu. En la C-14 s’ha fet feina. N’hi ha de pendent, 
també: aquesta setmana hi ha hagut algun despreni-
ment a la zona de Tresponts que cal que el Govern en 
tingui coneixement i que hi pugui actuar, ni que sigui 
de forma immediata, des del punt de vista de garan-
tir-ne la seguretat, i en previsió d’un futur túnel, quan 
hi hagi la possibilitat i la xifra pressupostària neces-
sària. S’està actuant, s’ha actuat, a la C-28, en aquest 
cas a la Bonaigua; s’ha actuat també en els accessos a 
Portainé, etcètera.

Però és que en aquest àmbit també creiem fonamental 
que el mateix Govern ens valori l’acció que s’ha fet al 
voltant del transport públic i, d’una forma especial i es-
sencial, al voltant de la creació dels bitllets, de les tar-
getes 10/120. Nosaltres des del territori en tenim una 
bona sensació; volem saber si el Govern, en aquest 
cas, doncs, la comparteix, i si té idees de cara al futur 
per ampliar-ho d’alguna forma.

Per altra banda, hem de ser capaços, també, de situar 
sobre la taula com aprofitem millor els nostres recur-
sos endògens, i des d’aquest punt de vista podem par-
lar dels boscos, de la gestió forestal, de les muntanyes, 
dels parcs naturals, però també, evidentment, de les 
estacions d’esquí. I des d’aquest punt de vista, perquè 
ho entenguin aquells que de vegades els costa i quan 
nosaltres diem «anem a la Seu» o «anem a Vielha» 
ens miren com si anéssim a Groenlàndia, volem dir 
una cosa molt clara: per nosaltres les estacions d’esquí 
són el mateix que per Martorell és la SEAT. Perquè 
ens entenguem molt ràpidament: són absolutament es-
sencials per al desenvolupament territorial, també per 
a la supervivència i la dignitat del nostre territori des 
del punt de vista també de l’ocupació.

Dèiem, per tant, fixar població al territori, serveis pú-
blics, generació d’oportunitats i de llocs de treball. Per 
altra banda, segon gran objectiu: situar els Pirineus al 
món.

Des d’aquest punt de vista, crec que, si avui anem a 
qualsevol lloc del món i diem, li preguntem a una per-
sona on són els Alps, te’ls situa –seran els Alps fran-
cesos o els italians, però te’ls situa més o menys–; si 
preguntem on són els Pirineus, probablement té més 
problemes per poder-los situar. Aquest és sens dubte 
el nostre objectiu, i això passa per programes trans-
versals, per programes globals i també perquè els ma-
teixos pirinencs siguem més conscients que cal treball 
de forma transversal. Des d’aquest punt de vista, la llei 
també hi pot ajudar; la feina feta o que s’ha de fer tam-
bé en la marca Pirineus també hi pot ajudar, o inici-
atives com els jocs de Barcelona-Pirineus segur que 
també hi poden ajudar.

Per concloure, conseller, el Pirineu no pot assolir els 
seus objectius simplement confiant el seu futur a la 
inèr cia. Ens calen bons instruments, bons impulsos, i 
en aquest sentit el Govern de la Generalitat és clau. 
Ens cal fixar població, ens cal situar els Pirineus al 
món per convertir-los encara més en un territori d’o-
portunitats.

I per tant, conseller, li demano que, en nom del Go-
vern, ens pugui explicar quina feina s’està fent i qui-
na es preveu per al futur, especialment, en aquest cas, 
doncs, sota el paraigua de la seva conselleria, que és 
clau per a un territori com el nostre.

Gràcies, conseller, senyores i senyors diputats, senyo-
ra presidenta.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable senyor Santi 
Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat i alcalde de la Seu, senyor Albert Batalla, senyo-
res i senyors diputats, bé, aquesta és una intervenció, i 
formula vostè una interpel·lació al Govern, en un mo-
ment especialment oportú –especialment oportú.
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I recullo aquests dos objectius, que vostè crec que, de 
fet, es fa seus en nom, eh?, de molts dels diputats aquí 
presents, alcaldes del territori, presidents de consells 
comarcals de comarques de muntanya, i és que ens re-
clamen que, efectivament, el Govern confirmi que, tal 
com hem fet des de fa anys, des dels anys vuitanta, el 
Govern seguim i seguirem donant un tractament espe-
cial a les comarques de muntanya. Aquest és un aspec-
te que és especialment rellevant de dir aquí en seu par-
lamentària, dir-ho en un context, eh?, i en un entorn 
metropolità, on efectivament es concentren més de  
4 milions i mig de ciutadans, amb una realitat ben im-
mediata, pràcticament a l’entorn de quaranta munici-
pis, però jo crec que en un país que es vol realment 
equilibrar –vostè ha fet servir aquest qualificatiu–, 
doncs, s’ha de tenir molt clar i molt present.

És, a més a més, un tema especialment de rigorosa ac-
tualitat i rigorosament modern. Fixin-se que, si vostès 
analitzen quines dinàmiques s’estan seguint al món, 
en aquests moments, des del punt de vista de l’evolu-
ció de l’urbanisme, veurem com les ciutats es ruralit-
zen i com els entorns rurals exigeixen ser urbanitzats. 
I aquesta és una dinàmica nova, en la qual vostès des 
de fa molt de temps també tenen experiència, i, per 
tant, crec que és especialment oportú que això avui es 
posi sobre la taula.

Fa poques setmanes, amb alguns de vostès, amb l’al-
calde de Puigcerdà, celebràvem la commemoració del 
trentè aniversari del túnel del Cadí, una infraestructu-
ra absolutament transcendent a la Cerdanya, evident-
ment, però també a l’Alt Urgell, també parcialment al 
Berguedà, i, en definitiva, símbol del que ha estat la 
gran transformació que hem experimentat aquestes 
dècades a Catalunya, en especial a les comarques de 
muntanya; unes comarques que, efectivament, com 
vostè ha descrit, perdien població, unes comarques 
que bàsicament es dedicaven a l’agricultura, i que han 
experimentat un procés de recuperació demogràfica, 
un procés, també, de terciarització de la seva econo-
mia. Aquest és el camí, i segurament els instruments 
que van fer possible aquesta història d’èxit cal actua-
litzar-los, cal modernitzar-los.

El compromís, però, aquí en seu parlamentària, per-
què vostè, senyor Batalla, doncs, en pugui tenir la 
certesa i la tranquil·litat, és que al Govern estem con-
vençuts que es justifica una discriminació positiva a 
les comarques de muntanya. Es justifica per una raó 
d’equitat i per corregir, precisament, els possibles de-
sequilibris que en aquest territori es podrien ocasio-
nar com a conseqüència de la, d’altra banda, històrica-
ment acreditada macrocefàlia barcelonina.

Bé, si li sembla bé, jo li faré un detall de bàsicament sis 
grans eixos que en aquests moments inspiren la política 
del Govern amb relació a les comarques de muntanya.

En primer lloc, l’actualització, l’impuls, d’una nova 
llei d’alta muntanya, que ha de posar al dia el que va 
ser un instrument que tots hem valorat i hem convin-
gut que és especialment important i estratègic, i que 
l’any passat va complir els seus trenta anys.

En segon lloc, des del punt de vista infraestructural, la 
posada en marxa de l’aeroport de la Seu. Vostè d’això 

en sap una mica: l’aeroport de la Seu - Andorra, una 
iniciativa llargament reivindicada, que ja té una his-
tòria prou important, prou rellevant, i que a partir del 
8 de gener, doncs, podrem confirmar que podrà dur a 
terme, i ja iniciar d’una forma molt més potent, molt 
més solvent, la seva activitat des del punt de vista co-
mercial.

El tercer aspecte, que m’agradaria descriure i detallar 
d’una forma una mica més ampliada, són, efectiva-
ment, les polítiques que s’han dut a terme per garan-
tir un transport públic i una mobilitat de qualitat sos-
tenible ambientalment, però especialment sostenible 
des del punt de vista econòmic. En aquest sentit, l’ex-
periència de la T-10/120 ha estat una experiència d’èxit 
que hem implementat en totes les comarques de munta-
nya, també en bona part de les comarques de la Cata-
lunya central, i que anirem implementant progressiva-
ment. Es justifica que comencéssim en les comarques 
de muntanya; es justifica, precisament, perquè puguem 
fer possible que les distàncies físiques es puguin comp-
tar amb temps i no amb diners, i que, per tant, els quilò-
metres no siguin una raó de discriminació de cara a ac-
cedir a oportunitats laborals, a oportunitats formatives.

Un altre aspecte important, estratègic, fonamental 
–vostè s’hi ha referit i al Govern ens agrada subrat-
llar-lo amb orgull–: el Govern de Catalunya ha supor-
tat i continuarà suportant l’existència de les estacions 
d’esquí o, més en genèric, de les estacions de munta-
nya. En aquests moments, un esquema de setze esta-
cions, si tenim en compte el conjunt de les estacions 
d’esquí alpí però també les set estacions d’esquí nòr-
dic, són motiu de satisfacció del Govern, de compro-
mís del Govern, entre d’altres coses pel que suposen 
d’impacte des del punt de vista econòmic, en la ge-
neració d’activitat econòmica i, encara més important, 
en la generació d’ocupació en aquestes comarques.

Finalment, dos aspectes importants, rellevants –vostè 
s’hi ha referit–, en l’àmbit concret de les infraestructu-
res viàries, i és el tema de la millora del manteniment 
de la xarxa viària. Aquest és un tema que continua 
sent rellevant, continua sent transcendent. Vostè ha ci-
tat explícitament la nacional 260; efectivament, no po-
dem estar contents del grau de compromís que el Go-
vern d’Espanya té amb la nacional 260: per a l’exercici 
2015 hi té a penes 1.400.000 euros assignats, això vol 
dir que a penes, amb prou feines, podran fer l’obra de 
la travessera de Gerri de la Sal. Això, en definitiva, 
ens confirma que aquest és un tema que hem de con-
tinuar posant sobre la taula. Altres actuacions, però, 
també m’agradarà detallar-les-hi en el segon tram de 
la intervenció.

Finalment, un aspecte molt important i que per la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha estat trans-
cendent en aquest bienni i, de fet, en els anys que ens 
han precedit. Em refereixo a la consolidació del siste-
ma d’espais naturals protegits al nostre país, en espe-
cial, com no podria ser d’una altra manera, a les co-
marques de muntanya. Un país que té més del 30 per 
cent del seu territori protegit és evident que n’ha fet 
marca, eh?, i, per tant, que associem el Pirineu a la 
qualitat i especialment també a la protecció i a l’apro-
fitament dels seus espais naturals protegits, i, doncs, 
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confirma aquesta terciarització que hem fet de l’eco-
nomia i l’aprofitament de tots els seus tipus d’actius.

Per ser concís, anant al primer dels aspectes –la no-
va llei de comarques de muntanya–, senzillament re-
cordar el que és un lloc comú en aquesta cambra. El 
catalitzador segurament en va ser el Pacte global del 
Pirineu, un projecte que ha tingut al cap iniciatives tan 
rellevants com el Barcelona-Pirineu 2022, que van, 
sense cap mena de dubte, concretar el que havia de 
ser tot un pla estratègic i tot un treball tècnic fet, inter-
departamental, que s’ha de poder anar implementant 
progressivament.

També el record del XXXIV Consell General de Mun-
tanya, celebrat al Pont de Suert, quan, en definitiva, es 
dóna el tret de sortida i es confirma la determinació del 
Govern d’impulsar la llei. Tinguin la certesa que, en el 
marc del codi de territori, que compendiarà tota una 
actualització i reforma legislativa, la nova Llei de mun-
tanya serà una de les seves principals lleis.

S’han dut a terme diverses iniciatives de presentació 
i, sobretot, de concertació amb els alcaldes i amb els 
presidents dels deu consells comarcals de muntanya 
de les capitals principals, que, en definitiva, ens han de 
poder foguejar el que és el projecte que en aquesta le-
gislatura podem desplegar.

Posada en marxa de l’aeroport de la Seu com a aero-
port comercial. Aquesta és una iniciativa també llar-
gament reivindicada. Tenim ja a l’esquena l’existèn-
cia d’una realitat infraestructural potent: 4 hangars 
existents, més de 9.551 operacions que s’hi han dut 
a terme, que confirmen l’interès d’aquesta activitat i 
l’interès d’aquesta infraestructura. En aquest sentit, 
superats tots els tràmits d’auditoria, d’informació, in-
formes favorables de l’Agència de Seguretat Aèria, et-
cètera, estem en condicions de confirmar, aquí també 
en seu parlamentària, que el 8 de gener –per tant, ja, 
de forma imminent– s’han de poder dur a terme ope-
racions de trànsit comercials. Més de deu companyi-
es d’aviació corporativa s’han mostrat interessades per 
poder operar en aquest aeroport la Seu - Andorra, An-
dorra - la Seu –el nom no fa la cosa: segur, l’aeroport 
de referència al Pirineu.

En tercer lloc, transport públic. L’establiment de la 
targeta T-10/120, com em pregunta, senyor diputat, 
efectivament el valorem molt positivament. Bonifica-
cions de fins a un 50 per cent per al conjunt dels ciuta-
dans, en definitiva, han suposat un increment de més 
d’un 51 per cent del nombre de viatges en moltes de 
les comarques. Aquesta és una valoració positiva, que, 
a més a més, es complementa amb el que ha estat una 
aposta rellevant: més d’1.700.000 euros destinats als 
consells comarcals per a la prestació, per a la garantia 
del que en diem el «servei de bus a demanda», en de-
finitiva, en zones amb poca densitat demogràfica i que 
requereixen aquest tipus de discriminació.

Quart aspecte, estacions d’esquí i de muntanya. Com 
els deia, setze estacions d’esquí alpí i d’esquí nòrdic 
que han rebut, i seguiran rebent, el compromís econò-
mic del Govern de Catalunya. Suposa –i amb això ho 
deixaré fins al segon torn, que pugui reprendre-ho–..., 
un estudi fet per ESADE i per la Universitat Pompeu 

Fabra ens confirma que per cada euro de despesa en 
forfet es poden generar fins a sis euros de despesa ad-
dicional directa –sis euros de despesa addicional di-
recta–, que caldria complementar amb un impacte in-
duït de més de cinc euros en la resta de sectors. Això 
vol dir, en definitiva, que estem parlant d’un impac-
te econòmic, en aquestes comarques, realment relle-
vant: més de 400 milions d’euros, uns dotze mil llocs 
de treball. Vostè ha fet servir la metàfora de la SEAT 
i Martorell; crec que és realment oportuna tenint en 
compte la relació, el joc de proporcions, entre demo-
grafia i activitat econòmica.

Sàpiguen vostès que el compromís del Govern de Ca-
talunya és el de seguir garantint una bona accessibili-
tat a aquestes estacions, en aquest primer lloc, a més 
a més de col·laborar i participar activament –veig aquí 
el conseller de Comerç i de Turisme, que ha estat ab-
solutament imprescindible en el sosteniment d’aques-
tes polítiques des del punt de vista econòmic– en el 
que és la inversió en infraestructura, la modernització 
de la infraestructura; la darrera que hem fet, doncs, a 
Vallter.

Bé, en tot cas, si els sembla bé, ho deixaria aquí, se-
nyora presidenta, eh?, i faré ús dels quatre o quatre mi-
nuts i mig restants en el segon torn d’intervenció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’il·lustríssim senyor Al-
bert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, senyora presidenta, senyors consellers, se-
nyors diputats i senyores diputades. Bé, gràcies, con-
seller, per aquestes explicacions. Esperem també amb 
delit, doncs, que a la rèplica ens pugui acabar de res-
pondre a les preguntes que hem fet en el primer torn i 
que ara, doncs, en algun cas, reiterarem.

Deia, al final de la primera intervenció, que és absolu-
tament fonamental que el Govern aposti de forma de-
cidida pel Pirineu, perquè la mateixa inèrcia..., al Pi-
rineu, per si sol, li és difícil de poder tirar endavant si 
no hi ha instruments, com vostè deia, de discrimina-
ció positiva. I, des d’aquest punt de vista, doncs, estem 
convençuts que el compromís del Govern amb aquesta 
discriminació positiva hi és i hi serà, malgrat les di-
ficultats pressupostàries que per tots són conegudes.

Des d’aquest punt de vista, deixi’m que li digui que per 
nosaltres és especialment rellevant, i per mi particu-
larment és especialment rellevant, l’aposta que s’ha fet 
per l’aeroport de la Seu. Crec que en aquest sentit segur 
que la inversió feta tindrà una rendibilitat molt molt im-
portant per al territori en els propers temps. I esdevé 
també una oportunitat que cal que la gent del territori 
sapiguem aprofitar, és a dir, és una porta a una opor-
tunitat; de nosaltres també dependrà si aquesta por-
ta, doncs, l’aprofitem més o menys, la travessem més 
o menys. Però, des d’aquest punt de vista, li he de dir, 
doncs, que els deures per part del Govern estan fets.
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M’agradaria si també em pogués respondre a quina 
és la planificació del Govern respecte a la C-14. Com 
sap, a aquesta C-14 s’han fet inversions importants per 
part del Govern de la Generalitat. Casualment, sem-
pre han estat sota governs de Convergència i Unió: el 
túnel de Montan es va fer en l’època en què el conse-
ller d’Obres Públiques era el Pere Macias, i el tram 
Coll de Nargó - Oliana es va fer en el moment en què 
el conseller Puig era conseller de Política Territorial.

Ara ens caldria avançar en un tram crític, que és el 
tram de Tresponts. Sabem que se n’està redactant un 
projecte, però sabem també que les dificultats econò-
miques del Govern de la Generalitat fan difícil que ai-
xò pugui ser executable a curt termini. Però, més enllà 
d’això, ens agradaria saber si el Govern té alguna pla-
nificació, alguna mesura concreta que permeti millo-
rar la seguretat en aquest àmbit.

Saludem també, en aquest cas, doncs, el compromís 
que té amb les estacions d’esquí. Com bé dèiem, el 
Pirineu té una part molt fonamental de la seva eco-
nomia basada en l’àmbit del turisme i, des d’aquest 
punt de vista, el turisme d’hivern és clarament clau, 
doncs, perquè l’economia funcioni en el nostre terri-
tori; l’economia, la fixació de població, la generació 
d’oportunitats funcionin al nostre territori. I, per tant, 
com deia, hem d’estimular d’una forma o altra que no 
sigui només la inèrcia el que ens faci anar endavant, 
sinó també en aquest cas el recolzament i el compro-
mís del Govern.

També reclamem l’atenció, en aquest cas, perquè es 
pugui ajudar tant com sigui possible en els plans de 
camins, a la mobilitat interna del territori. De vegades 
ja no són només aquelles grans carreteres i accessos 
a les valls del Pirineu, sinó també el que són els ac-
cessos als nuclis. En aquest sentit, aquest darrer any 
s’ha fet un esforç amb la implementació d’un pla de 
camins, que esperem que això pugui tenir continuïtat, 
dins la mesura pressupostària, en els propers temps.

I, per altra banda, també voldríem preguntar-li quin és 
l’estat respecte al tren de la Pobla, que, com bé sap, en 
el seu moment va ser també una qüestió reivindicada 
per aquest Parlament i pel territori, i que sabem que el 
Govern, doncs, hi està treballant. Ens agradaria saber 
en quin estat estem, d’aquesta qüestió.

Finalment, he començat amb un concepte genèric, amb 
una reflexió més general, i acabo, també, fent aques-
ta reflexió més general. Evidentment, tot el que passi 
al Pirineu no és només responsabilitat dels pirinencs; 
principalment sí que ho és. Ni evidentment només és 
responsabilitat del conseller de Territori i Sostenibili-
tat, com és lògic. És responsabilitat de tots i, per tant, 
volem també que aquesta proposta de llei de muntanya 
i tota la planificació que vingui dels programes de des-
envolupament de l’àmbit de l’alta muntanya del Piri-
neu, liderats, en aquest cas, per la seva conselleria, pu-
guin influir al màxim la resta de departaments.

Saludem, també, la presència del conseller Puig en 
aquest debat, perquè realment també la seva conselle-
ria té alguns negociats importants en el nostre territori 
en l’àmbit de l’estesa de la fibra òptica, per exemple,  
o en l’àmbit de la promoció turística.

Crec que és feina de tots també, de vostès també, se-
nyors consellers, fer entendre a tot el Govern que és 
absolutament imprescindible que l’acció que es faci al 
Pirineu des del punt de vista governamental aplegui 
tots i cadascun dels departaments. Com que estem se-
gurs del seu compromís, l’agraïm a l’avançada.

Gràcies a tots. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’honorable conseller San-
ti Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, bé, per completar la intervenció i atendre aques-
tes qüestions tan precises que vostè em demanava, és 
realment oportú que estigui aquí el conseller també de 
comerç i que, en aquest cas, vostè s’hagi referit preci-
sament a aquestes iniciatives que acrediten el que ha 
estat la terciarització de l’economia de les comarques 
de muntanya.

Fixin-se que he deixat dos àmbits per al segon tram 
d’aquesta intervenció, bàsicament quines intervencions 
fem en matèria de millora de la xarxa viària i quines 
intervencions estem duent a terme des del punt de vis-
ta de la protecció, de la generació de nous espais natu-
rals. Algunes d’aquestes actuacions tenen a veure amb 
polítiques que es fan des del departament de comerç i 
turisme; per tant, en aquest sentit, té plenament sentit 
que identifiquem quins són els projectes i quines es-
tratègies seguim.

No és irrellevant que, quan hem pogut aixecar finan-
çament per valor de més d’1.700.000 euros per tirar 
endavant la correcció d’enfonsament de talussos a 
Portainé, per exemple, doncs, en aquest cas la taxa tu-
rística hagi estat el que ho ha finançat. Crec que és bo 
que ho expliquem, eh?, perquè, si no, podria donar la 
impressió, a vegades, que determinades polítiques fis-
cals serveixen perquè hi hagi una caixa comuna que 
no saps ben bé el Govern amb què se les gasta. Hi ha 
una relació directa entre el compromís del Govern de 
Catalunya escoltant el territori d’apostar per les esta-
cions de muntanya i les estacions d’esquí, i d’orientar, 
per tant, els seus recursos, especialment quan tenen 
un component pràcticament finalista, doncs, a aque-
lles polítiques que realment tenen un retorn més im-
mediat.

Deixi’m que atengui i m’esplaï molt molt precisament 
en algunes de les acotacions que vostè em demana. La 
C-14: bé, en la C-14 tenim un problema, senyor dipu-
tat, i és que tindria o té una previsió de pressupost de 
l’entorn d’uns 21 milions d’euros. Aquesta és una obra 
que li avanço que considerem necessària, però que em 
temo que en aquesta legislatura, en el tram 13-16, no 
podrem escometre. Altra cosa és el compromís del 
Govern d’efectivament deixar en l’horitzó dels propers 
mesos el projecte executiu a punt. Això vol dir que 
tindrem un projecte a punt perquè, tan aviat com hi 
hagi disponibilitat pressupostària, el Govern de torn, 
sigui el que sigui, ho pugui dur a terme.
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En aquesta línia, el Govern, en aquest context de di-
ficultat pressupostària, està amatent al que és urgent, 
al que és necessari. Hem actuat instal·lant barreres 
antiallau a la C-28, una actuació que va costar més 
d’1.300.000 euros. S’han realitzat actuacions de con-
dicionament de la vialitat hivernal a la carretera de 
Castellar de n’Hug a Toses, amb un import petit, pe-
rò també important. I, en aquest sentit, es preveu la 
millora de seguretat viària, bàsicament en la secció i 
en el seu paviment, a la C-16, de Berga a Guardiola; 
aquesta és una actuació que en aquests moments es-
tem redactant-ne el projecte i que tindrà una previsió 
de pressupost de l’entorn dels 4 milions d’euros.

Són algunes de les actuacions que, de fet, complemen-
tem amb convenis amb els deu consells comarcals de 
les comarques de muntanya per condicionament, ar-
ranjament de camins, no amb els pressupostos que 
caldrien, sens dubte, però, en definitiva, per enviar el 
senyal que som plenament conscients de la transcen-
dència que tenen. També s’han destinat 119.000 euros 
a manteniment de camins d’accés a estacions de mun-
tanya, que hauríem de complementar amb les actua-
cions que s’han fet; la referència a Portainé ja els l’he 
feta, etcètera.

Noti’s també un projecte que és molt estimat en el ter-
ritori, que el Govern valorem amb simpatia, com és 
el de l’adquisició de dos nous trens entre Lleida i la 
Pobla de Segur. Aquesta és una realitat que en l’horit-
zó del 2016 s’ha de poder concretar; tindrem els trens 
durant el 2015, convidarem els alcaldes i els diputats 
del territori a veure el procés de confecció d’aquests 
dos trens, que han de ser el vaixell insígnia de la bona 
governança a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya. Veig aquí diputats de la Noguera que ho celebren, 
i jo crec que hi ha motiu.

Deixi’m també destinar l’últim minut a subratllar l’es-
forç que s’està fent per ser realment coneguts al món com  
a catalans i especialment, des del Pirineu estant, com un 
país compromès amb els seus espais naturals.

En aquest sentit, la declaració del parc natural de les 
capçaleres del Ter i del Freser és un projecte realment 
important i que valorem com a estratègic de legislatu-
ra. A més a més, s’està fent amb una participació i un 
consens territorial molt ampli.

Com s’està explorant, en aquest sentit encara no tan 
madurament, el parc natural transfronterer. No se li 
escapa a ningú la transcendència política, simbòlica, 
que pot tenir que ens dotem d’un parc natural a banda 
i banda de l’antiga «decimonònica» frontera entre els 
Pirineus.

També l’ampliació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
un tema que previsiblement podrem portar a informa-
ció pública aquest mes de gener i que, en definitiva, 
també culminarà un compromís territorial.

Així com l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes, un tema que s’ha estat treballant i que, de nou, re-
uneix el consens territorial.

Finalment, el parc natural de la serra del Montsec: el 
mes d’octubre se n’ha presentat la proposta al Consell 
d’Alcaldes de la Noguera, el Pallars Jussà, i m’expli-

quen –en aquest cas, jo no estava al consell d’alcal-
des– que també el grau de consens i d’acceptació és 
molt gran.

En definitiva, compromís del Govern amb les polí-
tiques de discriminació positiva a les comarques de 
muntanya, amb la terciarització de la seva economia, 
assumpció dels objectius que, senyor Batalla, vostè si-
tuava: que siguin vostès presents i situats en el context 
planetari, i que, a més a més, la població tingui es-
tímuls i recolzament del Govern per poder construir 
projectes de vida allà on han nascut.

Moltes gràcies.

La presidenta

La interpel·lació següent és sobre les mesures per fer 
front a la desocupació juvenil.

Interpel·lació
al Govern sobre les mesures per a fer front a 
la desocupació juvenil (tram. 300-00244/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta, señor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas. Señor conseller, hoy me 
gustaría hablarle del principal problema de los catala-
nes: como bien sabe usted, es el desempleo. Y me gus-
taría también acotarlo al desempleo que sufre la po-
blación más joven, al paro juvenil.

Como usted muy bien sabe, la situación es absoluta-
mente alarmante: tenemos un 45 por ciento aproxima-
damente de paro de jóvenes menores de veinticinco 
años, el 33 por ciento aproximadamente en el caso de 
menores de treinta, e incluso tenemos datos de un 17 o 
un 18 por ciento de paro de larga duración dentro del 
colectivo de los jóvenes.

Hay un dato, además, que no se comenta quizás de-
masiado, y es el alarmante paro que sufren también 
los jóvenes titulados, los jóvenes con títulos universi-
tarios. Recientemente se ha publicado que la tasa de 
paro que sufren los universitarios en nuestro país es 
el triple de la media de la OCDE, y la Unión Europea 
simplemente dice que nuestro mercado de trabajo no 
absorbe a los jóvenes más preparados.

Esto está muy relacionado, por supuesto, con la fuga 
de talentos: en estos momentos, lo que estamos vi-
viendo en Cataluña es una auténtica fuga de personas, 
en su mayoría, muy preparadas, muy valiosas, pero 
que se ven obligadas a ir hacia otros países porque en 
Cataluña no encuentran ningún tipo de futuro ni nin-
gún tipo de esperanza. En los últimos años han mar-
chado alrededor de unos cuarenta mil jóvenes fuera de 
Cataluña, y la situación actual sigue siendo que, cada 
día, aproximadamente trece jóvenes catalanes hacen 
la maleta para buscar un futuro mejor fuera de nuestro 
territorio.
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Por tanto, como le digo, la situación del paro juvenil 
es alarmante, por no hablar de otras cuestiones como 
el paro encubierto; es decir, esta situación en la que 
muchas personas, sobre todo jóvenes, pues, se encuen-
tran cuando participan en becas que no están remune-
radas, o cuando participan en programas y, por tanto, 
no aparecen en determinadas ocasiones como deman-
dantes de empleo, autónomos sin ingresos, etcétera.

Estamos, como digo, ante una situación crítica y, por 
tanto, nosotros somos también muy críticos cuando 
ustedes hacen o empiezan a hacer una especie de dis-
curso triunfalista y dan a entender que en Cataluña 
estamos recuperando –igual que hace el Gobierno de 
España– la economía. La realidad es que cada día tre-
ce –trece– jóvenes catalanes hacen la maleta para ir-
se de Cataluña porque no comparten con ustedes, con 
ambos gobiernos, que la economía, pues, vaya mejor y 
que se esté recuperando realmente el empleo.

Nosotros, desde Ciutadans, no queremos una genera-
ción «ni-ni»: una generación ni perdida, ni subvencio-
nada. Nosotros queremos una generación con oportu-
nidades y con futuro, y, por tanto, a los gobiernos que 
tienen diferentes responsabilidades, les exigimos que 
se pongan a trabajar y den una solución al principal 
problema, insisto, de los catalanes, que es el paro.

¿Solucionar este problema es difícil o es fácil? Pues, sin-
ceramente, es complicado, es muy complicado, y lo es 
porque responde a una situación estructural. Yo lo he 
dicho desde este atril muchas veces: el problema del 
paro que sufrimos en Cataluña y en el resto de España, 
y el paro juvenil, no es un problema solo de la crisis, 
sino que es un problema estructural de nuestro mer-
cado de trabajo, y es la propia Unión Europea la que 
advierte a España, y a otros países que se encuentran 
en situaciones similares, del impacto tan negativo que 
esto puede tener para nuestra economía en el futuro.

Por tanto, a los gobiernos hay que exigirles actuaciones, 
actuaciones coyunturales para atender la necesidad ac-
tual, pero sobre todo y ante todo, señor Puig, actuacio-
nes estructurales, porque prevenir el paro es la mejor 
manera de luchar contra él, es la medida más renta-
ble, más eficaz y más eficiente que podemos tomar 
para luchar contra el desempleo. No podemos seguir 
apostando por viejas recetas cuando los problemas 
han cambiado, y no podemos seguir perdiendo tiem-
po, recursos y oportunidades en un debate que lo úni-
co que hace es acrecentar el problema y que desvía 
la atención, como digo, de lo que más preocupa a los 
catalanes, que no es la nacionalidad que ponga en el 
DNI, sino el paro.

A nosotros nos gustaría hacerle unas preguntas, sobre 
todo nos gustaría preguntarle por las reformas profun-
das que se necesitan llevar a cabo en dos sistemas: en 
el sistema de empleo, en el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, y en el sistema de formación profesional. En 
el último Pleno tuvimos la ocasión de hacer el debate 
a la totalidad de estas leyes, pero a nosotros nos gusta-
ría que, más allá de los discursos genéricos que se ha-
cen con relación a estos debates, usted nos concretara 
algunos aspectos que hacen especial hincapié en los 
problemas de los jóvenes.

A nosotros nos preocupan mucho un par de cuestiones 
de estas dos reformas, y no nos preocupa solo a noso-
tros, sino que también le preocupa al CTESC, como 
usted muy bien sabe, porque en su informe ha adverti-
do de que, según como se desplieguen estas leyes, se-
gún como se terminen de concretar, pues se podrían 
producir faltas de coordinación, duplicidades o inefi-
ciencias en la prestación de los diferentes servicios que 
influyen en el empleo. Nos estamos refiriendo a la orien-
tación, a la formación, al emprendimiento, al autoem-
pleo o incluso a los servicios a empresas. Nos gustaría 
que usted, señor Puig, nos dijera cómo se piensa con-
cretar esta cuestión y cómo se piensa evitar ese peligro 
del que advierte el propio CTESC, y que nosotros pen-
samos que evidentemente sería un gran error.

La segunda de las cuestiones que nos gustaría pregun-
tarle es por la adecuación de la formación a las nece-
sidades del mercado de trabajo. No solo tenemos un 
problema porque los jóvenes no terminen los estudios, 
tenemos un problema muy grave cuando hay muchas 
personas, muchos jóvenes, que terminan los estudios y 
aun así no encuentran en trabajo. Les decía antes que 
los jóvenes universitarios tienen el triple de paro en 
nuestro país que en la media de la OCDE. A nosotros 
nos gustaría preguntarle: ¿qué se está haciendo desde 
el Departamento de Empresa y Ocupación para, entre 
otras cosas, intentar mejorar el mapa universitario y 
adecuarlo a las necesidades del mercado de trabajo? 
Sabemos perfectamente que es una competencia de 
otra consejería, igual que hay otras competencias que 
caen en la consejería de educación, pero nos parece 
fundamental que, teniendo el triple de paro entre los 
universitarios que el resto de la OCDE..., nos gustaría 
saber qué piensan hacer ustedes desde el Departamen-
to de Empresa y Ocupación para que no sigamos frus-
trando cada año a miles de licenciados universitarios 
que terminan y no encuentra trabajo en la formación 
que ellos han elegido.

Me gustaría preguntarle, como no, por la Garantía ju-
venil. Vamos tarde y sigue habiendo un velo de incer-
tidumbre al respecto. Nosotros lo único que hemos 
tenido es un powerpoint con líneas genéricas que no 
concreta medidas, no concreta calendario y no con-
creta objetivos específicos cuantificados. Sabemos del 
rifirrafe ya que se ha producido con el Gobierno de 
España: ustedes no han querido, digamos, participar 
como el resto de comunidades autónomas en ese re-
gistro que se había puesto en marcha a nivel nacional, 
pero, más allá de todo eso, nos gustaría saber cómo 
van ustedes a implementar esta medida, con medidas 
concretas, más allá de los objetivos genéricos que to-
dos conocemos.

Y también si van ustedes a mantener el presupues-
to que habían anunciado de 60 millones de euros. Si 
nosotros hacemos comparativas con otras cuestiones, 
por ejemplo los 180 millones que en los últimos años 
se han dado a medios de comunicación, y no me re-
fiero a la Corporación de Medios Audiovisuales, por 
supuesto, sino a medios de comunicación mediante 
subvenciones, pues, es absolutamente ridículo –es ab-
solutamente ridículo– y nos gustaría que ustedes nos 
lo confirmaran.
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También un par de cuestiones del Pleno de juventud. 
Quiero recordar que hace un año y medio se celebró 
en este Pleno un pleno específico sobre la situación de 
los jóvenes, y que la mayor parte de las actua ciones 
aún no han sido puestas en marcha. En concreto me 
gustaría preguntarle por un plan, que es el Plan de 
choque contra el paro juvenil, que se aprobó en este 
Pleno y que en principio estaba dotado de 150 millo-
nes de euros. Este plan de choque no lo hemos visto por 
ninguna parte, ese presupuesto no lo hemos encontra-
do, y nos gustaría saber si ustedes van a cumplir con 
el compromiso que se adquirió en este Parlamento pa-
ra poner en marcha este plan de choque.

Y también para recuperar el talento: las medidas que 
ustedes están llevando a cabo para recuperar el talento 
que cada día tenemos que perder, talento que se ha in-
vertido, que se ha forjado también con dinero público 
en Cataluña, y que desgraciadamente se ven obligados 
a salir a buscar oportunidades.

En definitiva, señor Puig, nosotros reconocemos la di-
ficultad del momento, reconocemos que los gobiernos 
que están en este momento asumiendo estas responsa-
bilidades no tienen todas las herramientas ni todos los 
recursos que quisieran. Pero este es el principal pro-
blema de los catalanes y esta debería ser la principal 
prioridad del Gobierno de Cataluña, y es evidente que 
no lo es, ni por el tiempo que ustedes le dedican, ni 
por la importancia mediática ni por el presupuesto que 
ustedes destinan.

Por tanto, escucharé atentamente las respuestas, por-
que para nosotros sí que es una prioridad. Y en la se-
gunda parte de mi intervención, pues, le explicaré las 
líneas básicas de la moción que queremos presentar en 
el próximo Pleno.

Muchas gracias, señor conseller, señora presidenta, 
señores diputados, señoras diputadas.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Moltes gràcies, presidenta. I gràcies, senyores i se-
nyors diputats, per la seva atenció. Gràcies, senyora 
diputada, amb el to correcte que ha tingut, però par-
lar del ridícul i segons quines manifestacions..., sí, ha 
fet servir aquesta expressió: que s’està fent el ridícul 
amb segons quines coses que no s’estan fent. I d’al-
tra banda, també, li completaré una mica la informa-
ció que vostè veig que no té actualitzada, però ho faré 
en aquests deu minuts inicials i després em sotmetré, 
també, a la seva nova valoració.

Nosaltres coincidim –i no només hi coincidim: no no-
més hem «platicat» i predicat, sinó practicat d’una 
manera intensa– que la principal preocupació, obses-
sió i dedicació, no només del Govern, sinó que jo diria 
que en general del país, és precisament la reconstruc-
ció del nostre mercat laboral, la recuperació d’oportu-
nitats per a la gent que busca feina, que s’hi incorpora 

de nou o que requereix tornar-se a incorporar i inserir 
en el mercat laboral.

Des d’aquesta perspectiva, la primera política que cal 
estimular és estimular l’economia i promoure la recu-
peració econòmica, i en paral·lel prevenir l’atur, però 
sobretot apostar per la recuperació econòmica. I des 
d’aquesta perspectiva, sense cap triomfalisme i sense 
cap cofoisme –sempre ho hem dit, si més no si m’ha es-
coltat, amb molta prudència i amb molta sensibilitat–, 
hem de dir que, sense que això representi que deixem 
d’observar totes les mesures necessàries per impulsar 
aquesta determinació, sí que és cert que les dades de 
les recents enquestes de població activa permeten dir 
amb tota rotunditat que l’any 2014 és l’any en què s’ha 
canviat la tendència, que el cicle comença a anar cap a 
una certa recuperació econòmica sòlida, no prou acce-
lerada com voldríem ni prou estesa, però que ens està 
portant, des d’una perspectiva d’indicadors econòmics, 
a recuperar l’economia, i des d’una perspectiva de re-
construcció del mercat laboral, a una disminució del 
nombre d’aturats, a un increment del nombre d’ocu-
pats, a un increment del nombre d’afiliats.

I des d’aquesta visió permanentment, diguem-ho així, 
dicotòmica, que alguns de vostès, doncs, intenten si-
tuar a l’imaginari col·lectiu del país, dir-los que potser 
bona part del país, i també el Govern, modestament, 
devem ser uns bons pluriocupats, perquè sabem dedi-
car-nos a temes estructurals del país, a temes impor-
tants per tenir aquells instruments que requerim per 
afrontar els nostres reptes i les nostres necessitats, i al 
mateix temps per ser, curiosament, els que més i mi-
llor estem incidint en aquesta recuperació del mercat 
laboral.

En tenim prou? No. Però resulta que, amb relació a la 
resta de l’Estat espanyol, el comportament del mercat 
de treball de Catalunya funciona amb més dinamisme 
i millor. I, miri, al mateix temps ens dediquem tam-
bé a intentar que el país aconsegueixi aquests instru-
ments que necessitem i que creiem imprescindibles. 
Però a Catalunya tenim cinc punts menys d’atur que a 
la resta de l’Estat espanyol, es crea més ocupació que 
a la resta de l’Estat espanyol i estem en condicions, en 
definitiva, de refermar una situació econòmica d’una 
manera sostinguda i sòlida.

L’atur juvenil és una d’aquestes prioritats; també l’atur 
de col·lectius vulnerables i fràgils: els de llarga dura-
da, els de menor formació, els de major edat. I és en 
aquest sentit que adrecem també esforços no només 
per combatre l’atur en el seu conjunt, sinó també me-
sures específiques perquè d’alguna manera afectin, in-
cideixin en aquests col·lectius, en els joves, i perquè 
d’alguna manera també puguin tenir en el futur ma-
jors condicions d’ocupabilitat en el moment en què co-
menci a crear-se ocupació, com sembla que comença a 
passar en aquests moments.

En qualsevol dels casos, és evident que hi ha un des-
ajust molt important –ho diu l’Organització Interna-
cional del Treball, en aquest cas, pel que fa a l’atur 
juvenil a Europa, i a Espanya i a Catalunya– entre el 
que és l’oferta i la demanda de qualificacions, raó per 
la qual un dels reptes de futur és precisament treballar 
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en aquest sentit de la qualificació, de la certificació, de 
la formació dels nostres treballadors, en funció més 
de les demandes del mercat laboral, no tant en funció 
d’altes polítiques d’oferta, que formen part en aquest 
cas, ho repeteixo, del passat.

Les dades estadístiques –vostè n’ha donat algunes–: 
és evident que estem en una situació molt greu des 
d’un punt de vista de l’atur global i de l’atur de la nos-
tra gent jove. I és per això que vull recordar-li que sí 
–vostè diu que no l’ha vist enlloc, el pla de xoc–, el pla 
Inserjoves –estic a la seva disposició per donar-li’n la 
informació que vostè vulgui– es va començar a im-
pulsar a primers de l’any, abans que arribés la Garan-
tia juvenil, i ja hi hem destinat aquest any 2014 més 
de 50 milions d’euros, amb una sèrie de, diguem-ho 
així, impactes en la població juvenil de prop de cent 
mil persones joves; més de la meitat d’aquests 50 mi-
lions d’euros, adreçats a programes específics per a 
gent jove d’entre setze i vint-i-quatre o setze i vint-i-
nou anys, i els altres 20 milions, 25 milions d’euros, 
són de reserva específica del 25 per cent dels altres 
programes per combatre l’atur, que, d’alguna manera, 
es dediquen a gent, en aquest cas, jove.

El programa «Joves per l’ocupació», amb 15 milions 
d’euros, és un dels programes que ja s’han impulsat. 
Els programes de formació i inserció per a joves entre 
setze i vint-i-un anys com a màxim, aquells que han 
deixat l’educació secundària obligatòria sense acabar 
amb el títol, també d’alguna manera, en aquest sen-
tit, en coordinació amb el Departament d’Ensenya-
ment. El programa de «Fem ocupació per a joves», 
que s’adreça a dos destinataris: joves de divuit a tren-
ta anys que o no tenen el graduat en ensenyament se-
cundari obligatori o que disposen de cicles formatius 
de grau mitjà però que cal reconduir a altres sectors 
productius –això ens passa sobretot en el sector de la 
construcció. El programa «Aprenent i treballant», que 
és un programa nou, d’aquest any, i que també s’adre-
ça a joves d’entre setze i trenta anys, i que el que fa és 
combinar accions formatives amb contractes laborals. 
O el programa de pràctiques professionals a l’estran-
ger. O –i contestant, ja, a un dels seus interrogants– un 
programa de suport als joves universitaris.

Sí, hem posat per primera vegada, aquest any, des de 
fa un any aproximadament, que vam subscriure un 
conveni amb la Secretaria d’Universitats i Recerca, 
un programa que intenta d’alguna manera fomen-
tar el desenvolupament d’actuacions d’orientació i de 
millora de l’ocupabilitat dels estudiants universitaris 
dels darrers cursos, els que ja són graduats o fins i tot 
també els doctorats. En definitiva, s’ha articulat tot un 
programa que afecta prop de 26.000 joves titulats i 
que orientarà diferents actuacions, en aquest cas d’in-
formació, d’orientació i d’inserció laboral, amb tot un 
programa coordinat amb les borses de treball de les 
diferents universitats.

També recordar que ja hem començat el programa 
Garantia juvenil. També li faré arribar, si vostè m’ho 
demana, doncs, les convocatòries que han sigut apro-
vades pel Consell de Direcció del SOC o pel Consorci 
per a la Formació Contínua. A aquest programa Ga-
rantia juvenil destinarem no 60 milions d’euros, 240 

milions d’euros els propers tres anys –241 milions–, 
començant ja l’any 2014, amb una primera fase; l’any 
2015... Si vol, 9.750.000 euros aquest any, aquest dar-
rer trimestre; 98 milions l’any 2015; 65 milions l’any 
2016, i 68 milions la resta, perquè són finançats, 
aquests, per part del Fons Social Europeu, entre el 
2017 i el 2021. Per tant, 150, 160 milions amb càrrec 
a la Garantia juvenil, més de l’ordre de 70, 80 milions 
més en el marc del Fons Social Europeu destinat a po-
lítiques juvenils.

I no és cert que vam posar problemes al registre es-
tatal. Només vam dir que estava poc promocionat 
–tant és així que hi han pocs centenars de joves que 
s’hi hagin inscrit, tant a Espanya com aquí– i que cal 
donar-hi més difusió. I hem fet també, evidentment, 
la nostra plataforma, que està enllaçada en paral·lel a 
aquest registre. Per tant, no hi ha cap incompatibilitat, 
sinó que es treballa, en aquest cas, per evitar duplici-
tats.

I no anem tard: som dels primers que hem posat en 
marxa –com li he dit, ja– un primer programa, en aquest 
cas, d’una xarxa d’impulsors del pla, amb els matei-
xos joves o professionals que atendran la vehiculació 
d’aquest programa Garantia juvenil a totes les comar-
ques, amb 2 milions i mig. I des del Consorci per a la 
Formació Contínua també hem posat en joc de l’ordre 
de 7 milions d’euros per impulsar, ara, ja, uns progra-
mes de formació en tecnologies de la informació i en 
idiomes per a joves, ho repeteixo, en situació d’atur, i 
pot atendre uns 4.500 beneficiaris previstos. Aquesta 
és, ja, la iniciativa Garantia juvenil que s’ha posat en 
marxa en el nostre país.

Finalment, i en el torn... Ah, em queda un minut; breu-
ment, doncs. Dir-li que, pel que fa a la recuperació 
de talent, és evident que tenim avui, ja no només per 
oportunitat, sinó per necessitat, gent jove que se’n va o 
a completar els seus estudis o a començar la seva acti-
vat laboral fora de Catalunya. Per tal d’assessorar-los, 
d’informar-los, de proporcionar-los també oportuni-
tats de retorn o, en tot cas, també d’acompanyar-los 
en el seu viatge a l’estranger per acabar de completar 
o de captar talent i que tornin a casa nostra, hem po-
sat en marxa tot un programa d’acompanyament, molt 
ben valorat per la comunitat internacional inclús, que 
és el programa MónCat, la plataforma MónCat, on 
se’ls adreça, se’ls orienta, hi ha borsa de treball, se’ls 
acompanya i, a més, es canalitzen demandes d’ocupa-
ció per part de multinacionals aquí a Catalunya o a 
fora de Catalunya, on demanen també determinats re-
queriments. Aquesta plataforma ja està en marxa, i els 
acompanyem en el seu trànsit: o en el seu retorn o en 
la seva marxa del país.

I, finalment, dir-li que també hem impulsat reformes 
estructurals, com vostè reclamava, amb dos projectes 
de llei que ja estan en marxa en aquest Parlament: la 
Llei d’ocupació de Catalunya i la Llei de formació i 
qualificació professional, i en el torn de rèplica li de-
tallaré com tenim previst de superar aquests riscos o 
aquests temors que vostè exposava, en el sentit que 
són dues línies d’actuació –formació/qualificació - 
ocupació– que estaran clarament ben coordinades i 
ben integrades, amb una única finalitat: garantir, en 
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definitiva, la millora de l’ocupabilitat dels nostres tre-
balladors i la millora de la competitivitat de les nos-
tres empreses.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Per al torn de rèplica 
torna a tenir ara la paraula la il·lustre diputada senyora 
Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Señor conseller, en primer 
lugar, yo le he dicho que lo ridículo es el presupues-
to que ustedes han destinado a la Garantía juvenil, no 
le he dicho que usted sea ridículo, ni su Gobierno. Yo 
creo que se puede ser correcta parlamentariamente, 
muy correcta, y decir que en una partida presupues-
taria ustedes han destinado un presupuesto ridículo, 
porque es que además es así: es insuficiente, sobre to-
do si se compara con otras partidas.

Usted se centra en datos de recuperación económica, 
de recuperación de empleo. Mire, yo solo le digo una 
cosa: si los ciudadanos le creyeran, si los jóvenes de 
Cataluña creyeran que realmente la economía de Ca-
taluña se está recuperando, no cogerían la maleta tre-
ce jóvenes cada día para irse fuera de sus familias y 
fuera de su entorno a buscar trabajo porque aquí no lo 
encuentran.

La prioridad de su Gobierno no es esta –y se lo tengo 
que decir–, y lo demuestran sus actuaciones y lo de-
muestra el acuerdo de gobierno, en el que –se lo he di-
cho muchas veces– no aparece ni una sola vez –ni una 
sola– la palabra «juventud» o «jóvenes», o cualquiera 
de la familia semántica, cuando la palabra «consulta» 
aparece veintiuna; no son una prioridad la juventud ni 
el paro juvenil, para su Gobierno.

Y por responderle algunas de las cosas que ha dicho. 
El plan de choque que se aprobó en el Pleno, con una 
dotación de mínimo 150 millones, no es el plan In-
serjoves, señor Puig. A cualquiera que tenga un mí-
nimo conocimiento de las políticas de empleo de Ca-
taluña no le puede decir usted que el plan de choque 
que se aprobó en el Pleno es el plan Inserjoves, que 
lleva años funcionando en Cataluña –sí, sí, lleva va-
rios años en Cataluña–, y no es nuevo desde el Pleno 
anterior.

Usted hace alguna referencia a la universidad. Yo le 
voy a insistir mucho en este tema porque para noso-
tros es importante. Usted me hacía referencia a un 
programa que ponen ustedes en marcha para orientar 
a los jóvenes universitarios a insertarse en el merca-
do laboral. Yo no me refiero a esto, señor Puig, yo lo 
que le repregunto es: ¿qué hace el Departamento de 
Empresa y Ocupación para que la oferta de las pla-
zas de las carreras universitarias se correspondan con 
las necesidades del mercado de trabajo? Cada año sa-
len al mercado de trabajo miles de licenciados que no 
encuentran trabajo en su formación, y eso no signifi-
ca que haya, por supuesto, que también, acompañar-

les, sino que en la programación de la oferta univer-
sitaria se tendría que tener en cuenta las necesidades 
del merca do de trabajo. Insisto: es cuestión del señor 
Mas-Colell, pero también es cuestión suya, como res-
ponsable del Departamento de Empresa y Ocupación.

Otra cosa que no le he podido decir en mi interven-
ción inicial, pero me parece muy interesante: el tema 
de la implantación de la formación profesional. Hay 
muchos expertos que advierten que podemos intentar 
copiar, por ejemplo, el modelo de formación profesio-
nal alemán, intentar copiarlo aquí porque es un buen 
modelo, pero tenemos un problema, y es que el sector 
empresarial catalán y el conjunto de España no es el 
sector empresarial alemán; no está, no tienen la mis-
ma cultura, no tienen la misma tradición de hacer uso 
de esta formación profesional, y requieren un trabajo 
previo por parte de los gobiernos con el sector empre-
sarial para prepararles para que esa mejora, esa refor-
ma del sistema de formación profesional sea efectiva. 
Si usted me pudiera decir qué están haciendo desde su 
departamento al efecto, pues, sería muy interesante.

Y, en definitiva, respecto al resto de medidas que se 
aprobaron en el Pleno de juventud: ha pasado un año y 
medio del Pleno de juventud, nosotros lo que pedimos 
aquí es un informe detallado de todas y cada una de 
las medidas que se aprobaron, por qué no se han eje-
cutado, cronología y qué presupuesto se va a destinar. 
En la última Comisión de Juventud vino la consellera 
de juventud, la señora Neus Munté, y la verdad es que 
no pudo dar, no entregó ni siquiera un informe –ni un 
informe– de cómo se habían ejecutado las medidas. 
Eso se ha hablado también en el marco del Consell de 
la Joventut de Catalunya, con el resto de juventudes  
de los partidos: no hay un informe detallado de ejecu-
ción de las medidas y del por qué la mayoría de ellas 
no se han ejecutado, cuándo se harán y qué partida 
presupuestaria se destinará.

Sin duda eso será una de las cuestiones que vamos a 
incluir en la moción, porque se aprobaron muchas me-
didas, se hizo un trabajo parlamentario muy impor-
tante en ese Pleno, y lo que no puede ser es que se 
quede en nada porque el Gobierno de la Generalitat 
intenta hacer ver que ya se está cumpliendo todo cuan-
do no es así.

En definitiva, señor Puig, lo vuelvo a reiterar: es el 
principal problema de los catalanes, estamos en una 
situación dramática, los jóvenes catalanes son, junto 
con el resto de españoles y los italianos, los que me-
nos esperanza tienen en su futuro, los que más piensan 
que van a vivir peor que sus padres. No podemos se-
guir dando datos vacíos de recuperación económica, 
hay que apostar por lo que es el presente y el futuro 
de esta sociedad, que es la juventud. Y hay que llevar 
a cabo reformas estructurales, medidas coyunturales 
para hacer frente al drama que se está viviendo, y ges-
tionar mejor cada euro que se destine. También, por 
supuesto, dar una adecuada dotación presupuestaria: 
no hay políticas sin presupuestos.

Y si usted me escucha, señor Puig, pues estaré en-
cantada de debatir la moción que presentemos en el 
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próximo Pleno, porque para nosotros sí que esto es 
una prioridad de la realidad de Cataluña.

Muchas gracias, señora presidenta.

El vicepresident segon

Gràcies, senyora diputada. També per al torn de rèpli-
ca, té ara la paraula l’honorable conseller senyor Felip 
Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, senyor president; gràcies, senyora diputada. 
A veure, hi ha tota una sèrie d’asseveracions i asser-
cions que, hi insistiré una altra vegada, formen part, 
suposo, de la retòrica del debat parlamentari, però li 
haig de dir que no s’ajusten a la realitat.

En qualsevol dels casos, hi torno a insistir: devem tre-
ballar molt més que altres, perquè altres que no te-
nen els debats identitaris que vostè identifica resulta 
que no tenen tant èxit com a país a l’hora de recupe-
rar l’economia i de recuperar ocupació. Deu ser casua-
litat; ens podem dedicar a treballar..., no diré «més», 
devem ser més eficaços, perquè al mateix temps que 
diem: «Escoltin, no tenim prou recursos des d’un punt 
de vista d’ingressos fiscals, les polítiques actives» –les 
han disminuït des de l’Estat, aquest Estat que els sem-
bla tan meravellós per a tantes coses a alguns de vos-
tès– «han disminuït un 60 per cent per ajudar la gent 
desocupada. No hi ha manera de lligar polítiques acti-
ves i polítiques passives.»

A vostè això no li importa gens. Tanta eficàcia de què 
parla, i no li interessa gens parlar de temes estructu-
rals, de veritat. Doncs, miri, lligar polítiques actives 
i passives, els països moderns és el que fan, perquè 
saben que és una manera d’estimular molt més la rein-
serció laboral, a partir de destinar recursos de la ma-
teixa bossa de la seguretat social a generar condicions 
per trobar treball, perquè d’aquesta manera l’estalvi en 
les prestacions i en els ajuts passius reequilibra i d’al-
guna manera torna a introduir-se i realimenta el pro-
cés, no?

En qualsevol dels casos, miri, el programa Inserjoves 
resulta que no té ni un any i mig de vida. No és veri-
tat; no, no, vostè no en coneix la història, deu ser que 
fa poc que es mou pel Parlament, però és que el pro-
grama Inserjoves el 2012 no existia. Es va crear fa es-
cassament un any, després de l’estiu del 2013. (Veus de 
fons.) El programa Inserjoves; sí, sí, revisi-ho bé per-
què és així: l’hem creat nosaltres, el vam crear des del 
Departament d’Empresa i Ocupació fa escassament 
més d’un any. Ho dic perquè ha de tenir clar que, quan 
fa segons quines manifestacions, no pot faltar a la ve-
ritat. Busqui referències del programa Inserjoves de 
l’any 2012; l’emplaço que m’ho porti.

Com l’informe que diu que no es va presentar a la Co-
missió de Polítiques de Joventut, un informe que pre-
senta la consellera i que el posa a disposició de tots els 
grups parlamentaris. Potser vostè no hi era, però, en tot 
cas, aquest informe està presentat com a balanç de tot el 
que s’ha fet cap a la joventut.

Bon rotllo, bones paraules, però diguem-ho així, d’al-
guna manera: no faltem a la veritat. (Remor de veus.) 
El programa Inserjoves..., quan vulgui li’n dono la in-
formació, com li he dit abans: tots els programes que 
s’han desenvolupat, amb els recursos que s’hi han des-
tinat, i les polítiques i els beneficiaris que n’han pogut 
gaudir. I aquest any, de cara al 2015, encara hi desti-
narem més recursos, perquè a més d’aquest programa 
Inserjoves impulsarem el programa Garantia juvenil, 
que, com li he dit abans, s’hi destinaran al llarg dels 
propers bàsicament tres anys de l’ordre de 160, 170 
milions d’euros, i diferits encara uns quants anys més 
–ho torno a repetir: de l’ordre de 70 milions. En total, 
240 milions previstos en el marc del desplegament de 
la Garantia juvenil.

El programa d’oferta universitària? Estem treballant 
amb el Departament d’Economia i Coneixement per 
tal de cada vegada anar adequant més l’oferta a la de-
manda. I aquest és un requeriment de tots els siste-
mes universitaris, que també hem de tenir present que 
té un recorregut, d’alguna manera, força feixuc i lent 
en la provisió de les carreres universitàries, dels dis-
senys curriculars, però que, evidentment, hauria tam-
bé d’anar orientant una certa planificació estratègica, 
com s’està fent, amb la revisió del mapa universitari 
per adequar cada vegada més la formació università-
ria a les necessitats dels nostres sectors, però també 
dels sectors emergents i, per tant, és evident que sem-
pre hi haurà una certa capacitat de proveir més del que 
potser en determinats moments i en determinats sec-
tors el mercat demani.

La formació professional. Doncs, miri, entre el Depar-
tament d’Ensenyament i el Departament d’Ocupació, 
en paral·lel i coordinadament, estem impulsant progra-
mes per desplegar la formació dual a les empreses des 
d’una doble o triple perspectiva: conveni amb les em-
preses per formació professional reglada a les matei-
xes grans empreses; convenis amb empreses per fo-
mentar la formació ocupacional adreçada a la millora 
de l’ocupabilitat de treballadors, des del Departament 
d’Ocupació, per a persones en atur o per a persones 
que avui tenen feina, amb els diferents agents econò-
mics i socials, i també amb empreses. I, en definitiva, 
anar desenvolupant el tercer pla de formació professi-
onal, que persegueix cada vegada més una orientació 
de l’oferta en matèria de formació professional a la de-
manda del mercat.

Vostè m’ha demanat abans en la primera intervenció 
quins mecanismes tenim per coordinar aquestes dues 
lleis i que no hi hagin desajustos. Doncs, les matei-
xes lleis ja preveuen, primer, una vinculació conjun-
ta al catàleg de qualificacions professionals, el paper 
estructural central únic de l’Institut de les Qualifica-
cions i Formació Professional de Catalunya, que serà 
la pedra angular d’aquest nou model de formació pro-
fessional, en què s’integraran els dos subsistemes: el 
d’ocupació –laboral–, el de formació reglada –el d’en-
senyament.

I, en definitiva, impulsar, com hem dit abans, la for-
mació dual. La formació bonificada, que no promouen 
les petites i mitjanes empreses, també estem impulsant 
nous mecanismes per aixecar més d’aquests recursos. 
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I continuar efectuant, com he dit abans, aquesta po-
lítica de reinserció, de formació, sense cap cofoisme, 
sense cap triomfalisme, però que avui ens porta a dir 
que, per primera vegada en set anys, els darrers dos 
trimestres de l’any 2014 a Catalunya també han tingut 
un efecte positiu, i no només perquè hagin marxat, si-
nó perquè s’ha generat més ocupació en el sector de la 
gent jove.

Hi continuarem insistint, perquè és evident que no es-
tem en els llindars europeus ni els desitjats, però les 
polítiques que estem impulsant entre tots concertada-
ment –sindicats, patronals, empreses, treballadors, i 
governs locals i Govern de Catalunya– està començat 
a donar els seus bons fruits. Seguirem en aquesta línia.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre política industrial 
(tram. 300-00239/10)

Passem al desè punt de l’ordre del dia, que és la inter-
pel·lació al Govern sobre política industrial. Ha estat 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i, en el 
seu nom, té ara la paraula la il·lustre diputada senyora 
Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Conseller, diputats, diputades, bé, 
doncs, és veritat, m’ho deia ara el conseller: «Home, 
el dia 10 de desembre havia de comparèixer a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per parlar de l’estratègia 
de política industrial del Govern.» Però..., potser hem 
sigut poc pacients, probablement perquè les dades de 
la política industrial a Catalunya –també a Espanya, 
però, bé, les que interessen són les de Catalunya– cada 
dia són més preocupants. A nosaltres ens preocupen 
molt, i ens preocupa, també, conseller, li ho haig de 
dir, una certa inacció del Govern amb relació a la po-
lítica industrial.

Miri, avui, li explicaré..., segurament no parlaré del 
RIS3CAT, ni d’aquests elements tan d’estratègia de 
què molt sovint parlem, no?, potser aquests conceptes 
més clàssics, però sí que mirarem de posar aquells ele-
ments que per nosaltres són clau per tal de millorar 
la competitivitat de la nostra indústria. No repetiré les 
xifres alarmants que tenim en destrucció de llocs de 
treball, tancament d’empreses, ERO presentats, per-
què em sembla, doncs, que les coneixem tots molt bé. 
Però, per tant, motivada d’alguna manera la meva..., 
la nostra interpel·lació, doncs, passaré a un dels temes 
que per nosaltres són molt importants, que és el model 
del Govern amb relació a la política industrial.

En algun altre debat que hi ha hagut en el Ple, recordo, 
doncs, com s’ha posat de manifest el model interven-
cionista versus l’acompanyament a les empreses; és 
veritat que el conseller és més favorable a acompanyar 
les empreses que no pas a intervenir-hi. Nosaltres cre-

iem que en alguns casos la intervenció és important, i 
haver-la fet en molts casos ha salvat moltes empreses, 
llocs de treball i hem continuat generant riquesa en el 
territori. Però no només ho diem nosaltres: el Regne 
Unit, per exemple, deia que les forces del mercat en 
els darrers temps són insuficients per crear les capaci-
tats industrials a llarg termini, i la Unió Europea, per 
exemple, ens ha posat sobre la taula l’objectiu d’acon-
seguir el 20 per cent del pes de la indústria en el PIB. 
Per tant, sí que hi han alguns objectius per als quals 
cal una certa intervenció dels governs; més que «in-
tervenció», ens agrada dir que caldria que el Govern 
actués.

I com fer-ho? Doncs, a nosaltres ens sembla que faci-
litant, posant les condicions perquè hi hagi inversió es-
trangera, que avui n’hem tingut una certa discussió en 
el control del Govern, però és cert que l’Idescat diu 
que aquest darrer semestre, amb relació al del 2013, 
ha baixat la inversió estrangera. Per tant, creiem que 
cal posar les condicions perquè atraguem, siguem més 
atractius per a la inversió estrangera, però també per-
què neixin, es consolidin i creixin empreses al sector 
industrial al nostre territori.

I cal actuar, sobretot, si volem aquesta indústria basa-
da en el coneixement i la innovació, i, a més a més, la 
història demostra que els mercats no són eficients per 
generar aquest coneixement, evidentment: són poc ar-
riscats a invertir en innovació i en coneixement i, per 
tant, en aquest sentit les administracions sí que hem 
de facilitar i posar les condicions perquè això passi.

Nosaltres voldríem citar aquests elements que per nos-
altres són clau a l’hora de facilitar la política industrial. 
El primer, les infraestructures intel·ligents, i, d’aques-
tes, doncs, evidentment, la innovació, la transferèn-
cia, la recerca, el desenvolupament per nosaltres són 
clau. En aquest sentit, ja ho sabem, Catalunya és excel-
lent en la recerca, però no ho és en la transferència, i 
n’hem parlat també sovint en aquest Ple, i tampoc vull 
allargar-m’hi més del compte.

Però sí que és cert que cal fer una aposta clara per la 
innovació. Hi han alguns elements que és veritat que 
el Govern hi està treballant, per exemple, amb els cen-
tres tecnològics, amb aquesta integració que hem de 
veure, estem amatents a veure, doncs, com acaba tot 
aquest procés, però és cert que aquest és un element 
clau. Hem d’aconseguir ecosistemes que afavoreixin 
la innovació: el creixement de les empreses en gran 
part depèn d’aquesta innovació i la productivitat aug-
menta amb el resultat de la innovació. Per tant, hem 
d’intentar que les infraestructures intel·ligents que per-
meten innovar, que permeten aquesta transferència de 
coneixement a les empreses perquè siguin més com-
petitives, estiguin a l’abast. I en aquest sentit, doncs, 
creiem que s’estan fent algunes coses, però cal ser 
molt més incisius en aquestes polítiques.

Una altra infraestructura intel·ligent importantíssima 
són les xarxes de comunicacions, les telecomunicacions, 
les intel·ligents. En aquest sentit, tenim territoris on no 
arriba la xarxa, i això és un element greu, perquè és 
un clar element de competitivitat empresarial. I, per 
tant, aquí podem avançar i fa temps que ho diem, i ens 
sembla doncs, que cal ser-hi molt més incisius.
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Després, hi ha un element amb relació a la innovació i 
amb relació també, doncs, a com ser més competitius 
que té a veure amb la mida de les empreses. Un dels 
problemes que tenim en aquest país és que les nostres 
empreses són de petita i mitjana dimensió, més aviat 
de petita. Això dificulta moltes coses, entre altres in-
novar, entre altres cercar finançament. I, per tant, nos-
altres creiem que aquí caldrien unes estratègies clares 
de cooperació, on nosaltres, doncs, d’alguna manera, 
incentivéssim aquesta cooperació, per exemple, amb 
beneficis fiscals en alguns casos, no? Podríem estar 
treballant alguns aspectes d’aquest tipus i no esperar 
que el mercat, doncs, acabi sumant o acabi fent coo-
perar les empreses. A nosaltres ens sembla que caldria 
des del Govern incentivar, doncs, empreses més grans, 
sòlides, estables, que molt sovint són les que generen 
llocs de treball, llocs de treball de qualitat, innoven, 
inverteixen en el territori.

Per anar ràpidament i no allargar-m’hi més: un altre 
gran paquet, que són les infraestructures físiques. Mi-
rin, l’any 2010 el president Mas va dir que començava 
el seu mandat i que faria una revolució de les infraes-
tructures. Doncs, res més lluny d’això, i em sap greu 
dir-ho, però la inversió a Catalunya des del 2010 ha 
baixat un 74 per cent. Això és una mala notícia per 
a les empreses, perquè les empreses necessiten estar 
ben comunicades. Necessitem una bona comunicació 
entre el territori, entre els altres territoris, amb el port, 
amb l’aeroport, i, per tant, és clau dedicar recursos i 
invertir en infraestructures físiques. I aquí també in-
clouríem els polígons industrials o els centres logís-
tics. Per tant, aquí creiem que caldria ser una mica 
més incisius. Tot i que és veritat, sabem que la situació 
és difícil, però una baixada del 74 per cent de la inver-
sió ens sembla, doncs, que és força preocupant.

Un altre element: l’estabilitat política i jurídica. Aquest 
és un aspecte en el qual les empreses evidentment de-
diquen molta atenció. Jurídica? Home, doncs, per po-
sar-ne un exemple: vam aprovar fa uns mesos la Llei 
d’horaris comercials i ara està a punt d’entrar al Par-
lament la llei del comerç, que segurament tracta al-
guns dels aspectes que vam aprovar fa un any. Home, 
doncs, això genera unes certes incerteses, en aquest 
cas al sector del comerç. Per què? Doncs, per saber si 
tocaran els equipaments comercials o no, els horaris. 
És a dir, hi han alguns aspectes que, si no els donem 
una certa estabilitat jurídica, doncs, generen unes in-
certeses empresarials importants.

I l’altra és la política. I sap greu dir-ho, no?, però una 
inestabilitat d’un govern, que en aquests moments no 
té majoria i que també ens genera incertesa cada dia 
perquè no sabem si demà tindrem eleccions o les tin-
drem d’aquí a sis mesos, també la genera. I em sap 
greu dir-ho, però fa tres dies sortia el cas de la Volks-
wagen, que deia que de moment, aturava les inversi-
ons per al 2015 a la planta de Martorell pendent de 
quina seria la situació política a Catalunya.

Per tant, a nosaltres ens sembla que aquests elements 
també són importants: l’estabilitat política i la segure-
tat jurídica que un país ofereix a les seves empreses.

L’altre són els costos energètics. Uns costos energè-
tics molt alts. Tenim uns sistemes instal·lats a la nos-

tra indústria molt poc eficients i, malgrat les reformes 
energètiques que ha fet el PP, en part recolzades per 
Convergència i Unió..., és veritat que no afavoreixen 
algunes coses, també és cert que l’Estatut de Catalu-
nya en el seu article 133 permet i dóna competències a 
la Generalitat perquè avanci en aquest sentit.

I, per tant, nosaltres creiem que algunes coses a fer. 
Podríem estar abaratint costos energètics amb plans 
d’estalvi i eficiència energètica; creiem que aquí el 
Govern podria ser molt més proactiu. Podríem estar 
treballant amb xarxes tancades. Podríem estar, també, 
avançant amb un pla forestal de Catalunya, que ens 
permetés, per exemple, doncs, netejar boscos, evitar 
incendis, aprofitar la fusta. Els ho recordem –i algu-
na vegada algun company meu, el company Sabaté ho 
ha dit–: és una pena que fusta del nostre país se’n vagi 
en vaixells des del port de Barcelona i des del port de 
Tarragona a Itàlia. Doncs, home, perdre aquesta matè-
ria primera ens sembla que és un error i que aquí po-
dríem estar fent coses ja, i no les estem fent.

Catalunya, per exemple, no té un pla d’energia. Devem 
ser l’únic país a l’OCDE que no té un pla d’energia, i 
ens sembla que és important. Vostès, en l’acord de go-
vern que van signar amb Esquerra Republicana el 2012 
van dir que revisarien el que ja havien aprovat el 2010 i  
que en farien un de nou. De moment no en sabem 
res. Esquerra Republicana ha retirat el suport al Go-
vern i tampoc sabem si això està avançant o no, però 
el cert és que fa dos anys que estem sense notícies en 
aquest sentit, quan altres països importants, com Fran-
ça o Alemanya, estan avançant molt en totes les noves 
oportunitats que genera, doncs, l’energia. Podria parlar 
també del cotxe elèctric o de l’energia distribuïda.

I, evidentment, alguns elements més menors però tam-
bé importants: la disminució de càrrega administrati-
va a les empreses, que és un dels elements que sempre 
surt a les reunions amb el món empresarial, i, evident-
ment, instruments, millors instruments per finançar 
els projectes empresarials.

Em quedaré aquí, perquè em sembla que en la segona 
part, doncs, podem parlar de més coses. Però aques-
tes són condicions que ens sembla que no tenim prou 
treballades, i que caldria, d’alguna manera, ser més 
proactius des del Govern de la Generalitat per intentar 
posar aquestes condicions i facilitar l’arribada d’in-
dústria, i el creixement i naixement d’indústria al país.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per respondre a aquesta interpel-
lació, en nom del Govern, té ara la paraula l’honorable 
conseller senyor Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, no ho fan 
fàcil, de tant en tant, per intentar mantenir una correc-
ta interpel·lació i resposta, fiscalització i presentació 
de balanços, no? Espero que tindrem més ocasió de 
fer-ho tranquil·lament i més endreçadament en la co-
missió d’indústria que tenim prevista, si no ho recordo 
malament, per al dia 10 de desembre.
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Deixi’m que li doni, de totes maneres, algunes dades, 
que també val la pena que les valorem des d’un punt 
de vista de canvi de tendència.

El producte interior brut de Catalunya ha crescut un 
1,8 per cent amb caràcter interanual; són dades del 
darrer trimestre –del tercer trimestre d’enguany–, da-
vant d’un 1,6 que teníem acumulat el segon, o de l’1,2. 
Veurem quin n’és el tancament final. Vull dir amb 
això que, des d’una perspectiva també d’evolució de 
l’economia amb caràcter general a Catalunya, doncs, 
els ritmes de creixement es situen per sobre de la mit-
jana europea i d’una manera raonablement sòlida.

Des d’aquesta perspectiva, l’índex de producció indus-
trial, doncs, també, els darrers períodes, els darrers me-
sos ha anat incrementant-se i ha quedat prop d’1 punt i 
mig, amb dades del gener al setembre; en tot cas, fins 
i tot quatre dècimes superior al conjunt del creixement 
de l’any 2013. I el creixement interanual del valor afe-
git brut industrial s’ha situat també a l’1,5 per cent en 
el darrer trimestre.

Evidentment, això és estadística global, però l’estadís-
tica ens diu que, en perspectiva agregada, l’economia 
catalana s’està recuperant. I dins de la recuperació, el 
sector de la indústria és el que també està tenint com-
portaments, des d’una perspectiva relativa, més sòlids 
en la generació d’ocupació. Vull recordar que, segons 
l’Enquesta de població activa, en els darrers quatre 
trimestres –per tant, en el darrer any– hi han 370.000 
persones ocupades més amb relació al quart trimestre 
de l’any passat, i l’afiliació a la seguretat social tam-
bé..., amb una perspectiva interanual.

Tot això són indicadors, i hi podria afegir el de les ex-
portacions, o també el de l’evolució del turisme estran-
ger, o el de la captació d’inversió estrangera, que ens per-
meten pensar que el país ha reaccionat i que, en alguna 
mesura, les accions i les polítiques del Govern estan, ho 
repeteixo, ajudant i impulsant aquesta recuperació, amb 
una visió cada vegada més focalitzada respecte a les al-
tres àrees d’activitat, però amb les tres grans potes que 
té la nostra economia: indústria, logística i turisme. I en 
aquest sentit, hem de, també, evidentment, posar l’èm-
fasi en tot el que representi el suport a aquests tres àm-
bits, que donen una estructura molt equilibrada del nos-
tre creixement.

En aquest sentit, l’estratègia industrial identifica la 
indústria amb aquesta prioritat. Vostè ha fet referèn-
cia a les perspectives en el marc del 2020 d’Europa: 
Catalunya ja està amb aquests indicadors del 20 per 
cent. Però és evident que no en tenim prou i que ho 
hem de continuar impulsant: ens agradaria arribar, 
per exemple, com Alemanya, al 30 per cent del nostre 
PIB basat en la indústria. És un objectiu assolible? Sí. 
A mitjà i llarg termini? Sí. Per al 2020 ens hem fixat..., 
creiem que el país podria estar cap al 24, 25 per cent 
del seu PIB basat en la indústria.

Evidentment, una indústria cada vegada més focalit-
zada, tenint present que tenim una indústria molt di-
versificada, i que aquesta complexitat permet avan-
tatges competitius, perquè tenim indústria en tots els 
elements de la cadena de producció de molts sectors, 

però que evidentment a vegades fa difícil –i ho hem 
aconseguit– intentar focalitzar.

En aquest cas, identificant set grans àmbits estratègics 
de la indústria catalana que s’estan desenvolupant, ja, 
amb un enfocament sectorial per a cada sector, identi-
ficant les mesures i les polítiques que, en matèria d’in-
novació o d’internacionalització, requereixen, doncs, el 
nostre sector agroalimentari; el nostre sector de la quí-
mica, i dels recursos i de l’energia; el nostre sector de 
les indústries relacionades amb el disseny; el sector rela - 
cionat amb la mobilitat sostenible, i l’automoció entre 
ells; les indústries de la salut; les indústries relacio-
nades amb la cultura, el turisme i les experiències, o 
els sistemes industrials que generen avui a Catalunya 
un ecosistema molt important, amb producció de béns 
d’equip, maquinària, robòtica, informàtica, electrònica, 
etcètera.

Set grans sectors que tindran els seus set programes, 
i que ja s’estan desenvolupant, també, amb una pers-
pectiva de concertació amb el sector. S’han presentat 
ja quatre programes, i abans de final d’any n’haurem 
presentat els altres tres. D’això en parlarem el dia 10 
de desembre.

En paral·lel, quatre sectors o programes transversals: 
el de clústers, i estem desenvolupant aquesta visió, 
també, de guanyar dimensió més enllà de les fusions 
i adquisicions, que també hauríem d’estimular-les, pe-
rò és evident que això requerirà, també, d’alguna ma-
nera, activitat i iniciativa de la mateixa economia a 
les mateixes empreses. Però la dinàmica de clústers, 
d’aprendre a col·laborar competint, creiem que també 
ajuda a una visió estratègica de pensar en gran i d’anar 
intervenint més en el mercat global.

Vostè ens demanava, en aquest sentit, que, pel que fa al 
finançament... Bé, en aquest tema del finançament i la 
innovació, deixi’m que li digui que estem endreçant el 
que vostès no fan prou bé. I ho dic així, molt suaument: 
el que no van fer prou bé, senyor Sabaté.

En matèria de finançament, què ens vam trobar l’any 
2011, quan vam arribar? Què ens vam trobar, amb 
l’ICF? L’Institut Català de Finances, el 80 per cent es-
tava destinat a finançar l’obra pública de la Genera-
litat, no a finançar petites i mitjanes empreses, ni la 
indústria ni l’empresa privada: el 80 per cent dels re-
cursos de l’Institut Català de Finances es van dedicar 
a fondejar els projectes de la Generalitat de Catalunya. 
Què s’ha fet en els darrers dos anys? Doncs, precisa-
ment, reendreçar això, i avui l’Institut Català de Fi-
nances, el 70, 80 per cent el té dedicat, precisament, a 
línies de finançament i de suport a l’empresa catalana.

I amb això també estem intentant, evidentment, do-
nar més suport financer, al mateix temps que estem 
estimulant també la presència o la introducció de la 
indús tria i l’empresa catalana en altres sectors de fi-
nançament. No és bo que tot sigui finançament banca-
ri, i hem d’estimular, com a Europa, un major equilibri 
amb fonts de capitalització pròpia, de socis industrials, 
d’operacions de capitalització privada. I en aquest sen-
tit també estem ajudant, des d’Acció, a aquests nous 
instruments, evidentment amb la iniciativa que ja exis-
teix en el camp privat i en els fons d’inversió.
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El programa d’innovació empresarial, que és una de 
les –i en això coincidim, en la declaració d’intencions– 
prioritats, la nostra empresa i la nostra indústria seran 
competitives en la mesura que apostin per la innova-
ció, ja no només de producte: de procés, de comer-
cialització, d’organització, en definitiva, a l’adaptació 
a un mercat global i a una revolució industrial que ja 
viurem permanentment.

En aquest sentit, deixi’m que també li digui que es-
tem endreçant allò que vostès creiem que no van fer 
prou bé. No, no és sostenible una estructura de prop 
de noranta centres tecnològics repartida pel país. No, 
amb això ni es guanya dimensió a Europa ni es té prou 
múscul per capil·laritzar la transferència de tecnologia 
a les petites i mitjanes empreses.

És per això que hem començat un procés molt ambi-
ciós, complex, però ja de sis en un –hi ha algun pro-
ducte que em sembla que..., el 6 en 1? Doncs, el sis en 
un: sis grans centres tecnològics del país, integrar-se, 
fusionar-se per tenir una estructura de país, de liderat-
ge privat amb l’impuls públic, que ens permeti compe-
tir amb Europa i amb els grans projectes d’innovació, 
també amb els sectors identificats, com li he dit abans, 
industrials prioritaris del país, i al mateix temps des-
envolupar també tota la capil·larització necessària per-
què les nostres petites i mitjanes empreses tinguin ac-
cés a aquesta innovació, que és el gran repte.

En paral·lel, hem desenvolupat ja una primera –una 
primera– prova pilot del que anomenem els «tecno-
bons», que són, precisament, subvencions a les peti-
tes i mitjanes empreses perquè financin el 50 per cent 
d’accés a projectes d’innovació amb els centres tecno-
lògics, i anar impulsant nous i més instruments, ho re-
peteixo, de transferència tecnològica.

Coincidim amb vostè, evidentment, en el que és la de-
claració d’intencions, en les xarxes de telecomunica-
cions. Per això, el programa del Govern amb l’Xfocat: 
per desplegar la xarxa troncal. I desplegar els serveis 
de portabilitat o de majorista per part dels proveïdors, 
en aquest cas, que té contractats la Generalitat de Ca-
talunya, amb xarxa oberta o amb Telefónica, ha de 
permetre que en pocs anys tinguem cablejat al país i 
amb un accés important, també de les nostres empre-
ses i els nostres polígons industrials, a les xarxes, en 
aquest cas de fibra òptica i de comunicació.

És evident que no m’entretindré en el Programa d’in-
ternacionalització –vostè no hi ha fet referència–, pe-
rò és molt important l’obertura de mercat, les expor-
tacions, la inversió estrangera; sortir a produir fora 
no deslocalitzant, sinó mantenint el headquarter i les 
produccions principals, però obrint fàbriques o plan-
tes, com estan fent empreses importants, a l’Índia, a 
Mèxic, a tot el món, en el sector de l’automoció, en el 
sector de la farmàcia, en el sector, en definitiva, agro-
alimentari. Això també s’està fent, amb una petita 
xarxa de trenta-quatre oficines de promoció de nego-
cis que estan donant suport a tota aquesta visió d’in-
ternacionalització de la nostra economia.

I la reactivació industrial també és important. El mapa 
de riscos; la col·laboració, en definitiva, amb els jutjats 
mercantils; l’actuació per salvar unitats productives; 

la intervenció d’Avançsa, amb una important actuació 
també en determinades empreses amb dificultats, per 
garantir la seva viabilitat. I la inversió en infraestruc-
tures, que espero que entre tots tinguem..., també aquí 
endrecem alguna cosa. No farem més bus-VAO que 
no tenen cap rendibilitat, intentarem no repetir edifi-
cis del 112 que estan omplerts en un 20 per cent, o no 
fer dessaladores que no funcionen, o no invertir en ae-
roports que ara hem de dotar de plans de negoci per-
què aleshores es van fer sense que tinguessin viabilitat 
econòmica. Per tant, coincidim que la inversió en in-
fraestructures és molt important.

Estem revisant el Pla d’energia. Estem convençuts que 
avui, malgrat el debat polític a casa nostra, hi ha se-
guretat jurídica, hi ha procés democràtic, hi ha un go-
vern que està a prop del món del treball i de l’empresa. 
No faci cas de les notícies que publiquen segons quins 
diaris, perquè la notícia a què vostè ha fet referència 
de la Volkswagen només va aparèixer en un diari –en 
un diari. En tot cas, és aquest diari que parla també 
d’«el pequeño Nicolás» i d’altres coses –només en 
aquest diari. Avui, Volkswagen està venent un 12 per 
cent més de vehicles a tot arreu, està contractant més 
personal que mai en els darrers tres o quatre anys, i 
està SEAT, en aquest cas el Grup Volkswagen –Au-
di, SEAT–, treballant, doncs, d’una manera cada vega-
da més intensa, com també està fent Nissan en aquest 
sentit.

I m’hauria agradat que el model energètic que vostès 
van impulsar quan van governar Espanya no ens ha-
gués portat a aquesta catàstrofe de costos d’energia. 
I em parla de xarxes tancades, de generació distribuï-
da o d’autoconsum. Tot això..., vam perdre molt de 
temps per no desplegar la directiva europea, i avui la 
reforma elèctrica aprovada pel Govern del Partit Po-
pular impedeix totes aquestes mesures, que..., en qual-
sevol dels casos, sí que hauríem de ser tots plegats més 
incisius a l’hora de promoure més l’estalvi, l’eficiència 
energètica, que és on tenim nosaltres una certa capaci-
tat d’intervenció.

Gràcies, president, per la seva indulgència. Aquest mi-
nut i mig l’estalviaré de la meva contrarèplica.

El vicepresident segon

Ho tindré present. Per respondre aquesta..., perdó, per 
al torn de rèplica, té ara la paraula la diputada senyora 
Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Conseller, vostè és expert a des-
pejar pilotes, eh?, diguéssim, és a dir, deixi’m utilit-
zar aquesta frase, perquè realment fa una cosa..., a mi 
sempre em sorprèn, perquè, és clar, sempre és: «Vos-
tès ho feien tot malament», «Vostès més», «Vostès no 
ho van fer», «Ara ho estem arreglant».

És a dir, sempre aquest discurs. No ho sé, a mi m’agra-
daria una mica més d’honestedat i sinceritat política, 
sincerament li ho dic, perquè la meva intervenció ha 
estat d’un to que segurament alguns companys de la 
meva bancada deuen haver pensat que era suau, no?, 
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perquè m’han dit: «Home, ja està bé, no?, ja toca que 
siguem una mica durs amb el Govern en els temes de 
política industrial.» Perquè, és clar, miri, li trauré una 
llisteta d’empreses que han tancat, de treballadors que 
estan a l’atur, d’alguns als quals se’ls acaba l’atur des-
prés de dos anys, i miri: Cemex, Tradema, Ceràmi-
ques Foix, Johnson Controls, Derbi, SEAT, Ricoh, Fi-
cosa... És a dir, tantes empreses que ens vénen a veure, 
que tanquen –vostè ho sap. Destruïm llocs de treball. 
És a dir, gent que ho està passant molt malament.

I, clar, vostè ve aquí a dir-me el que està fent el Go-
vern, algunes de les coses que està fent. Només fal-
taria, que no fes coses el Govern, evidentment que en 
fa, però nosaltres el que li diem és que no veiem pro-
activitat en el Govern per realment veure com creixen, 
neixen, es consoliden i som capaços d’atreure indús-
tria basada en el coneixement al nostre país. Això és 
el que nosaltres li trobem a faltar, conseller, quan vos-
tè surt aquí a fer la rèplica, més enllà que nosaltres ho 
fèiem molt malament i érem el dimoni.

Però també li voldria dir una cosa. A part que segura-
ment vam cometre molts errors –que també m’agrada-
ria que de tant en tant, doncs, el Govern reconegués 
els seus–, li haig de dir que l’ICF va fer inversió públi-
ca perquè portàvem bastants anys de retard en inver-
sió pública. I es va haver de fer molta, molta carrete-
ra, molt hospital, molt centre d’atenció primària, molta 
escola pública. Perquè a vegades ens oblidem d’això: 
veníem amb molt retard. I nosaltres vam haver de fer 
molta inversió en set anys, i, és veritat, en part la vam 
fer des de l’ICF, probablement també perquè en aquell 
moment la inversió privada estava més a l’abast, i, per 
tant, les empreses cercaven més fàcilment els diners 
en el sector privat a través dels bancs, no? M’agrada-
ria dir-ho, perquè, si no, és que al final acaben fent-se 
mantres de coses que jo crec que no són del tot certes.

Hem perdut 300.000 llocs de treball en la indústria 
des del 2008 i això és una xifra que ens ha de preocu-
par, i hem de compartir aquesta preocupació. I el que 
a nosaltres ens agradaria és que, bé, vostè entrés una 
mica més en aquest to.

Miri, li posaré un cas de fa dos anys. Jo acabava d’en-
trar al Parlament, i vam entrar una proposta de reso-
lució a la Comissió d’Empresa i Ocupació sobre Tra-
dema, el tancament de Tradema –el senyor Vidal se’n 
deu recordar. Vam rebre Tradema, vam estar reunits 
amb l’alcalde en aquell moment –que ara és diputat, 
el senyor Gimeno–, ens vam veure amb aquella gent. 
Finalment, l’empresa es va tancar. A mi m’explicaven 
l’altre dia que vostè va anar a Solsona i es va com-
prometre que en uns mesos allò ho podríem reeixir, 
seríem capaços de trobar inversors que apostessin per 
aquella indústria. Doncs, després de dos anys, això no 
ha passat, i la majoria de treballadors que s’han que-
dat a l’atur estan a punt de perdre la prestació. (Veus 
de fons.) Escolti, hi ha molta preocupació. Senyora Ri-
bera, si us plau, estic dient una veritat com un temple. 
Escolti’m, ha passat això. Nosaltres li vam dir: «Ho-
me, un pla per al sector forestal. Podríem treballar ai-
xò.» Resulta que el Solsonès és una de les comarques 
de Catalunya amb més massa forestal del país. Home, 
doncs, aquí hi han moltes oportunitats. Vostè em parla 

de la reforma energètica del PP. Però si la va recolzar 
Convergència i Unió! Però, és que deixin de dir això! 
És que, home, prou ja de: «Tots són dolents!, tots són 
dolents!»

Bé, i què faig jo? Llavors, nosaltres hem posat algu-
nes propostes sobre la taula que no costen tants diners, 
que és qüestió de tenir la voluntat de tirar endavant 
polítiques a favor d’una nova energia, d’una nova po-
lítica energètica, i ho podrien fer. I un pla del sector 
forestal, un pla del sector de la fusta, quan al Solsonès 
tenim el Centre Tecnològic Forestal, que és un dels 
més importants, que atreu projectes europeus i que és 
pioner en molts àmbits. Home, doncs, em sembla que 
en aquest sentit, home, la gent de Tradema deu estar 
molt decebuda amb el Govern de la Generalitat.

I ara posaré un altre exemple –i no vull utilitzar l’àrea 
metropolitana ni l’arc mediterrani, perquè probable-
ment aquests són els que més se’n surten–: el Pirineu. 
Doncs, al Pirineu –l’altre dia ho comentàvem amb el 
diputat, amb el nostre diputat a la Seu d’Urgell–, em-
preses que han tancat: Alier, Neoelectra, Copirineo. 
Empreses, ostres, que han tancat, que han deixat mol-
ta gent –molta gent– al carrer.

I sap el que nosaltres trobem a faltar des del Govern? 
Una certa estratègia territorial pel que fa a la indús-
tria. És a dir, es reuneix el Govern amb els ajunta-
ments en el territori, amb les empreses, i pensem qui-
na és la manera d’aixecar aquell territori amb noves 
estratègies industrials. I hem parlat del Solsonès i par-
lem del Pirineu, i podríem parlar segurament de molts 
altres territoris. Això ho trobem a faltar.

I, per tant, conseller, jo l’entenc, vostè ha de venir aquí 
i explicar-nos què està fent, i quins són els programes i 
les polítiques que està desenvolupant. A mi m’agrada-
ria que el dia 10, quan vingui a la comissió, també ens 
expliqui els recursos que hi estan dedicant, i quines 
estratègies de veritat, més enllà de les que ens marca 
Europa i que hem establert a través del RIS3CAT, es-
tem desenvolupant, perquè ens sembla que no n’hi ha 
prou i que no està havent-hi prou esforços, prou volun-
tat, prou proactivitat perquè la indústria sigui el sector 
que ens faci sortir de la crisi, que creï llocs de treball i 
riquesa en el nostre territori.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per al torn de rèplica torna a tenir 
la paraula l’honorable conseller senyor Felip Puig.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, senyor president. Despejar la pilota no, eh? 
En tot cas, no ho sé..., escapolir-me de l’escomesa tam-
poc, perquè vostè ja sap que jo no acostumo a escapo-
lir-me de l’escomesa, però tirar pilotes fora –que se-
ria més aviat l’expressió, diguem-ho així, a què vostè 
volia fer referència– em sembla que no ha estat pas la 
meva intervenció, ni ho serà ara.

Hem parlat de coses concretes, de polítiques de corre-
gir coses que no estaven prou ben orientades, i de po-
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sar en joc els valors i els actius que té el nostre país. Jo 
li asseguro que hi ha una cosa que sí que intentarem 
que no es torni a repetir, perquè potser sí que en algun 
moment vam fer alguna cosa no prou bé. No, no..., tot 
és perfectible. Però nosaltres, fer inversió pública sen-
se que després es pugui pagar, no ho farem mai més, 
i crec que el país ho haurà d’evitar. Perquè es pot par-
lar i dir: «No, és que faltaven moltes escoles i moltes 
carreteres», però si després no es pot pagar, es porta el 
país a la ruïna.

Jo només li vull recordar, i no és..., no podem tornar a 
repetir un exercici pressupostari en què hi hagin 9.000 
milions d’euros de dèficit públic. Oi que està d’acord 
amb mi? (Pausa.) Això va passar l’any 2010 i enca-
ra n’estem pagant les conseqüències. Clar que després 
es poden fer moltes declaracions d’intencions que hem 
d’invertir; doncs, resulta que un país pot invertir si no 
hi ha hagut algú que no ha deixat quebrada la caixa 
pública. I això és el que va passar.

El pla d’Estratègia de la biomassa el tenim –i a vostè, 
si no el coneix, l’hi facilitarem–, i estem intentant im-
pulsar, evidentment, estratègies que, en un marc orde-
nat de regulació elèctrica molt complex i radicalment 
modificat des de fa escassament un any, doncs..., és 
evident que ha fet repensar, entre altres, els projectes 
que teníem per a Tradema i per a Solsona, i que espe-
ro ben aviat poder-ne tirar endavant un, segurament 
no tan dimensionat, per la inversió que avui no es pot 
garantir amb el règim de retribució elèctrica, però que 
tirarem endavant.

I em deia: «No veiem la indústria i l’aposta tecnològi-
ca i la innovació.» No ha vist el que ha decidit Hew-
lett-Packard? No ho ha vist, que ha decidit situar a Ca-
talunya el seu centre mundial de referència en el tema 
d’una de les tecnologies més revolucionàries, que és 
la impressió en tres dimensions? Hewlett-Packard, Ca-
talunya. No ha vist l’anunci de Panasonic de fer una 
operació industrial amb una indústria, la de l’automo-
ció, amb 100 milions d’euros d’inversió, per situar-se 
de nou aquí? No ha vist l’informe que sortia aquesta 
setmana del port de Barcelona, amb prop de més de 
300 milions d’euros d’inversió privada –no la públi-
ca, que la complementa–, 300 milions d’euros de ja 
projectes concrets d’empreses en el camp de la logís-
tica comercial o de l’aposta per fer créixer el turisme 
de creuers? No ha escoltat la inversió compromesa per 
la –i tenen raó, aquest matí– multinacional israeliana 
ICL, en el sector de la mineria industrial de Catalu-
nya, amb més de 350 milions d’euros d’inversió per 
als propers tres anys?

I també li puc dir que, des de fa escassament un any 
i mig, encara no, des que vam posar en marxa un 
programa de col·laboració amb els jutjats mercantils, 
doncs..., mentre no teníem aquest programa o aquest 
protocol, en el mateix temps de dos anys i mig, es van 
salvar d’alguna manera 1.500 llocs de treball amb di-
ferents actuacions als jutjats mercantils d’unitats pro-
ductives, i en el moment en què hem posat en marxa 
aquest nou mecanisme de col·laboració, i d’interven-
ció i d’acompanyament, doncs, hem salvat el doble de 
llocs de treball, 3.300 llocs de treball en qüestió de no-
més un any i mig, i intervenim per salvar empreses, 

unitats productives, amb l’instrument d’Avançsa, que 
és un instrument també de política industrial. Per no 
dir, és evident, que el Pirineu i el territori de la mun-
tanya a què vostè es referia..., també coincidim que re-
quereix mesures de discriminació positiva, i ho estem 
fent en la mesura de les nostres possibilitats. O hem 
intervingut, per exemple, també, doncs, per salvar 
Boí-Taüll, o per intervenir amb una inversió a Port Ai-
né, com reconeixia el conseller Santi Vila fa poc.

Ho repeteixo: tot és perfectible? Per descomptat. Hi 
han coses que podríem fer amb més intensitat? Si tin-
guéssim ben fondejat el pressupost de la Generalitat, 
és evident que un país normal com el nostre, sense els 
instruments de retorn en capital públic del seu esforç 
fiscal, estaria en condicions de fer-ho encara amb mol-
ta més intensitat. Però li haig de dir que els indicadors 
diferencials amb la resta del nostre entorn –no no-
més de les regions espanyoles, sobretot, però del sud 
d’Europa– ens porten a dir que Catalunya s’està veient 
de nou com a referència en la recuperació econòmi-
ca, amb la reconstrucció de la nostra economia i de 
llocs de treball, i, evidentment, amb una posició que 
des d’una perspectiva industrial, turística, logística i 
de posició en el camp de l’economia del coneixement 
està sent objecte de molta atracció i atenció per part de 
l’economia global, i també impactant positivament en 
la nostra recuperació econòmica. Tindrem temps de 
parlar-ne, suposo, en la moció que ens presentarà.

Moltes gràcies, diputada.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les 
dones (tram. 300-00240/10)

Passem a l’onzè punt de l’ordre del dia, que serà el 
darrer que farem avui, que és la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques transversals amb relació a 
la violència contra les dones. Ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i per a la seva exposició 
té la paraula... (Pausa.) Ja hi és?

Marta Ribas Frías

Sí.

El vicepresident segon

Sí. (Rialles.) No, ho deia amb una certa sornegueria. 
Marta Ribas, endavant.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Consellera, diputats, diputades, cal 
començar, evidentment, donant el condol a les famí-
lies i als companys i companyes de les catorze dones 
assassinades aquest any a Catalunya per ser dones.



Sèrie P - Núm. 86 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.1  85

Elles són la prova d’una vulneració constant de drets 
humans a casa nostra. A aquestes dones els hem fa-
llat com a societat. A elles i a les moltes –milers– que 
estan patint les violències en les seves múltiples ves-
sants: violència física, violència psicològica, sexual i 
econòmica, violències masclistes totes elles. Dones 
que pel fet de ser dones segueixen sent assetjades, vio-
lades o sotmeses i anul·lades com a persones. I això 
passa a Catalunya, a casa nostra, en un país on tenim 
una llei innovadora, on s’han posat en marxa recursos 
d’atenció, de suport, de recuperació per a les dones, 
per als fills, per a les filles, on s’han acordat protocols 
i programes i mesures impulsats per les associacions 
de dones i també per les administracions. Però tot i ai-
xí fracassem, consellera –fracassem. Ho dic en prime-
ra persona del plural.

I ho hem de dir així de clar, i això no té pal·liatius: fra-
cassem. Perquè fins i tot ho fem en la visibilització 
d’aquest fracàs. Bàsicament, són els col·lectius femi-
nistes els qui denuncien dia a dia que el sistema falla. 
Continuen morint dones: més de 750 en deu anys a Es-
panya des que hi ha llei, 70 a Catalunya en els sis anys 
des que tenim llei.

L’enquesta de l’Agència de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea, al març, ens reiterava el que ja ens deia 
l’estudi, l’enquesta que es va fer sobre violència a Cata-
lunya en l’època del conseller Joan Saura: que un terç 
de les dones pateixen, han patit, violència física o se-
xual algun cop a la seva vida. I continua soterrat, silen-
ciat. Cada any més de sis mil dones són violades a Es-
panya, una cada dues hores. I la situació empitjora. Aquí, 
al Clínic, ens diuen que hi ha hagut un centenar d’agres-
sions sexuals múltiples en els últims quatre anys.

Hi ha moltes causes d’aquest fracàs, és veritat. Els efec-
tes de la crisi, que ha agreujat la feminització de la po-
bresa, que està incrementant la dependència econòmi-
ca de les dones, en un mercat laboral on ocupen les 
feines més precàries, amb menys horari, amb menys 
sou. I també el fort impacte de les polítiques d’auste-
ritat del Govern espanyol i del de la Generalitat en les 
condicions de vida de les dones.

També hi ha causes estructurals, del masclisme que 
continua existint en la nostra societat, que no només 
no hem aconseguit revertir ni eradicar, sinó que tenim 
la sensació que està augmentant. I ens ho diuen les da-
des de violència masclista entre els joves: més de la 
meitat de les denúncies per violència masclista són de 
menors de trenta-cinc anys, dones menors de trenta-
cinc anys. L’estudi de violència en l’adolescència del 
Ministeri de Sanitat diu que una de cada quatre noies 
joves admeten haver patit control abusiu per part de 
la parella o exparella. Per tant, no estem eradicant el 
masclisme en la nostra societat.

I també hi ha una altra causa del fracàs, que és que al-
guns dels recursos previstos per la llei espanyola i per 
la catalana no estan funcionant, o bé per efecte de les 
retallades pressupostàries, o bé per disfuncions, o bé 
perquè no s’han desplegat. I és aquí on volem anar, a 
la cosa concreta.

Els primers anys de les lleis van augmentar les denún-
cies i les peticions d’ajuda i de suport, però s’han es-

tancat els darrers anys. I ara també amb un problema 
encara més greu, que és la sensació que denunciar no 
serveix. I això no ens ho podem permetre. La meitat 
de dones mortes per violència masclista aquest any a 
Catalunya havien denunciat. I la dona assassinada el 
passat 10 de novembre a Nou Barris havia denunciat 
vint cops, i havia arribat a dir: «A mi, aquest home em 
matarà.» I la va matar. I no la vam protegir.

Fallen els jutjats. Especialment, fallen els jutjats. L’ar-
xiu de casos per denúncies de violència masclista als 
jutjats ha augmentat en un 158 per cent en set anys, 
segons l’informe de Cedaw a l’Ombra presentat aquest 
passat setembre. En la majoria de casos és per falta 
de proves, però no només –no només. No és pas per-
què hi hagi denúncies falses, que són un 0,0003 per 
cent; és perquè ens podem permetre...? Ens ho podem 
permetre, com a societat, que hi hagi responsables de 
jutjats de violència domèstica aquí –aquí–, a Barcelo-
na, que se’n vantin, de no aprovar ni una sola ordre de 
protecció? (Pausa.) Augmenta el nombre de denúncies 
retirades. I el que és més escandalós encara: les ordres 
de protecció, que segueixen baixant. A Catalunya, un 
63 per cent, el darrer any, van ser denegades; al segon 
trimestre d’aquest any, un 69 per cent de denegades. 
S’ha passat d’aprovar-ne un 80 per cent el 2005, a ara 
només aprovar-ne un terç, un 31 per cent. Això afecta 
la seguretat de les dones, però també afecta les ajudes 
a les quals tenen dret.

Mentrestant, què fa el Govern? Doncs, des de Justícia, 
debilita amb retallades l’Oficina d’Atenció a la Vícti-
ma del Delicte, en comptes d’estendre-la a tot el terri-
tori; retalla el personal als jutjats de violència –hi ha 
dos funcionaris menys per jutjat que quan es van cre-
ar–; manté situacions de zero intimitat en els jutjats de 
violència, i no garanteix la formació específica per a 
jutges i fiscals.

Què passa quant a defensa? Doncs, mirin, els torns 
d’ofici també estan afectats per les retallades. Les do-
nes..., els professionals que atenen les dones en els ser-
veis especialitzats ens diuen que, en general, les vícti-
mes de violència masclista que denuncien surten molt 
frustrades del tracte rebut o bé pels advocats i advoca-
des, o bé pel personal judicial. I, especialment, és un 
problema de formació, formació específica.

Què passa a Interior? Doncs, que bàsicament les de-
núncies les gestionen des de l’OAC, des de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania. Els grups d’atenció a la víc-
tima funcionen, sí, però saturats. I més que ho estaran, 
quan ara hagin de fer les reavaluacions; que ens sem-
blen molt bé les reavaluacions del risc, però la vícti-
ma es troba amb agents que no les poden assessorar 
ni atendre bé en molts casos. Per què? Per formació. 
Quanta formació? Quantes hores de formació estan 
tenint, conseller? Quantes hores hi ha incloses en el 
pla de formació de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre aquest tema? Aquell canvi de para-
digma que van fer vostès el 2011 respecte al que havíem 
implantat en l’època del Govern d’entesa..., n’han fet 
el balanç? (Pausa.) Han fet el balanç d’aquest canvi de 
paradigma? Perquè tenim la sensació que no està fun-
cionant com caldria.
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També reclamem compliment de la llei pel que fa als 
recursos d’atenció, consellera, que també s’han vist re-
duïts per les retallades, per molt que diguin que no. 
Les ajudes socials s’han vist retallades, les beques 
menjador s’han vist retallades, els suports familiars 
s’han vist retallats, l’habitatge s’ha vist retallat. Els pi-
sos d’emergència: hi ha hagut moments de saturació, 
que no podien donar resposta. S’han augmentat? No. 
Hi ha hagut retallades de personal als SIE i als SAR; 
no només retallades de personal, sinó canvi de con-
cepte: han privatitzat el programa d’inserció laboral, 
l’han passat a la Fundació «la Caixa». Que no es trac-
tava només de trobar-los feina, a les dones, des dels 
SIE. (Pausa.) Es tractava d’acompanyar-les en la re-
cerca de la feina i en la reinserció a una vida normal.

Què passa amb els SIAD? (Pausa.) Sabem que hi ha un 
informe o un estudi fet des de l’Institut Català de les 
Dones respecte dels SIAD –per cert, un informe que 
esperem que facin públic, perquè no ho és– que de-
mostra que el SIAD és una eina molt i molt útil. Quant 
han augmentat el pressupost per als SIAD perquè si-
guin encara més i més útils? De quina manera contro-
len la qualitat de la seva intervenció? Perquè en això 
també hi ha hagut un canvi de concepte: han passat a 
gestió externa; que ja sabem què passa amb la gestió 
externa: que moltes vegades preval més l’oferta econò-
mica que l’expertesa. Això afecta o no afecta la quali-
tat dels SIAD?

I què passa amb la sensibilització i la prevenció? Da-
des, indicadors de totes les violències, en tenim? Les 
tenim sistematitzades, avaluades? Què passa amb l’ob-
servatori que s’havia de desenvolupar per acord de 
moció del Parlament del Ple de polítiques de joven-
tut, per exemple? Què ha passat amb la recerca? No 
hi ha retallades en recerca promogudes sobre aquest 
tema? I l’enquesta sobre violència que es va fer en el 
seu moment? I que encara vivim d’aquelles dades i de 
les conclusions d’aquelles dades. Tornaran a fer una 
enquesta?

Hi ha nous recursos des d’Ensenyament per a la for-
mació del professorat? Campanyes per sensibilitzar i 
desmitificar, per parlar de totes les violències, no no-
més el 25 de novembre? Què passa amb l’atenció des 
dels mitjans de comunicació públics –públics–, els de 
la corporació? Els informes del CAC i de l’Associació 
de Dones Periodistes, aportats fa poc a la Comissió 
d’Igualtat, ens diuen que també en aquest sentit estem 
fent passos enrere.

Tot baixa. Excusa, sempre la mateixa: manca de re-
cursos econòmics. I, mirin, no. La lluita contra la vio-
lència masclista no pot dependre de pressupostos. 
A més –a més–, en tenim pocs. I mals discursos, con-
sellera. Vivim en uns moments d’efervescència d’un 
patriarcat masclista, amb la dreta i l’Església encapça-
lant-ho i abanderant-ho. I calen respostes contundents 
de les institucions; no només de les associacions femi-
nistes, també de les institucions.

Com pot ser que l’Institut Català de les Dones o que 
els màxims responsables del Govern de la Generali-
tat de Catalunya no estiguin sortint, cada vegada que 
hi ha declaracions masclistes per part d’altres insti-

tucions, amb contundència? Cada vegada que hi ha 
una dona morta hi ha una nota de premsa per part de 
l’ICD, és cert. Sempre la mateixa –sempre la mateixa. 
Sempre la mateixa nota.

Mirin, quantes vegades han reunit els òrgans de coor-
dinació? Quantes vegades han reunit la comissió na-
cional? Quins temes han tractat? Quines són les con-
clusions? Ja li ho dic jo: estan molt inactius, en les 
polítiques transversals contra la violència.

En aquest sentit, els proposarem un acord social i po-
lític per a l’eradicació de la violència masclista, per-
què, sí, ens cal superar les barreres dels actuals go-
verns, ens cal superar l’actual incapacitat de vèncer 
una qüestió que és de país. Violència zero. Consellera, 
estan per això?

Per cert, m’hauria agradat que hagués estat la vice-
presidenta, en nom de tot el Govern, qui hagués estat 
responent aquesta interpel·lació; per donar-li la impor-
tància que té a aquest tema, que no només és de la 
conselleria de Benestar.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. En nom del Govern i per respondre 
aquesta interpel·lació, té ara la paraula l’honorable 
consellera senyora Neus Munté.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyor president. Senyora diputada, la 
lluita contra la violència masclista és una prioritat del 
conjunt del Govern. I aquest departament, el Departa-
ment de Benestar Social i Família, en tant que com-
petent en matèria de polítiques de gènere, té adscri-
ta, com vostè sap, la competència relativa a aquesta 
qüestió.

L’Institut Català de les Dones depèn orgànicament 
d’aquest departament. Però es tracta d’un treball emi-
nentment transversal que comporta l’esforç, la màxi-
ma coordinació, del conjunt de govern: Departament 
d’Interior, Departament de Justícia, Departament de 
Salut, Departament d’Ensenyament, i podria conti-
nuar –la vicepresidència, etcètera. El conjunt del Go-
vern.

És veritat que calen discursos, però no només amb dis-
cursos evitarem i lluitarem contra aquesta xacra. I el 
que vostè ha fet és un excel·lent discurs. En alguns as-
pectes hi puc estar plenament d’acord, però s’ha referit 
vostè a determinades qüestions i ha fet algunes afir-
macions que no són certes. Però m’agradaria..., i in-
tentaré rebatre-les amb xifres, amb dades.

Però permeti’m que comenci per allò en què sí que co-
incidim, afortunadament, i és que la violència contra 
les dones és una autèntica xacra social, pública, que 
no només hem de rebutjar cada vegada, contínuament 
i cada dia, sinó que hem de combatre amb totes les 
eines al nostre abast. I això implica recursos, però so-
bretot implica un treball eminentment en xarxa per tal 
d’identificar les conductes que poden ser constituti- 
ves de violència envers les dones en qualsevol de les 
seves formes, però també per prevenir, per detectar 
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i, com deia, per actuar de la manera més coordinada 
possible dins d’aquest Govern, amb la resta d’admi-
nistracions, amb la resta d’institucions i, lògicament, 
amb les entitats especialitzades del sector. I deia tam-
bé aquest matí, després d’una pregunta de la diputada 
de les CUP, que treballem per eradicar aquesta xacra a 
partir d’aconseguir la igualtat real i efectiva entre ho-
me i dona. Perquè la violència masclista existeix per-
què hi ha desigualtats estructurals entre homes i dones.

Vostè feia referència a la xifra de víctimes mortals, i 
aquesta és, malauradament, la part més visible, més 
crua, més irreparable, més terrible, d’una realitat que 
és molt més àmplia, molt més complexa, i alhora si-
lenciada i soterrada, que té la seva causa en les de-
sigualtats de gènere i que implica, com vostè deia, 
efectivament –i hi estic plenament d’acord–, una vul-
neració greu dels drets humans i un impediment per-
què les dones puguem exercir plenament la nostra ciu-
tadania, autonomia i llibertat. I en tant que afecta la 
meitat de la població, és una vulneració molt i molt 
greu d’aquests drets humans.

La resposta del Govern de Catalunya, abans i ara, no 
pot ser de cap altra manera que multicausal i multi-
dimensional, com ho és el mateix fenomen de la vio-
lència masclista –també m’hi referia aquest matí. Per 
tant, la resposta global, integral..., és així des de fa 
més de vint-i-cinc anys, des que es va crear l’Institut 
Català de les Dones, amb aquell primer Protocol in-
terdepartamental d’atenció a la dona maltractada, tal 
com en dèiem aleshores.

Una eina fonamental és la llei, una llei que va ser 
aprovada per unanimitat en aquest Parlament, que dó-
na molta importància ja des de l’any 2008 a la pre-
venció, a la sensibilització, i que defineix aquesta xar-
xa d’atenció i recuperació integral de les dones; que, a 
més a més, comporta el concepte de «violència de gè-
nere» tal com el recull el conveni d’Istanbul –no passa 
el mateix amb la llei estatal, per exemple, però sí amb 
la nostra llei, amb la llei catalana.

Però si parlem d’eines, el marc normatiu és fonamen-
tal, però també ho són altres instruments. Permeti’m 
que em refereixi molt breument al Programa d’inter-
venció integral contra la violència masclista. Vostè 
deia que no podem fer un balanç positiu, és evident 
que les xifres no poden ser mai..., no ens poden convi-
dar mai a fer aquest balanç positiu, però jo he de dir-li 
que els programes i els recursos que es posen a l’abast 
de les dones funcionen i funcionen. Aquest programa 
d’intervenció integral estableix tres línies estratègi-
ques, que són, precisament, els elements fonamentals 
d’aquest treball.

La sensibilització i la prevenció, que precisament es 
centren més que mai en els joves i adolescents. Co-
neix vostè el programa interdepartamental «Estimar 
no fa mal», la línia telefònica 900 900 120, amb tot 
un seguit de convenis que hem pogut establir recent-
ment amb diferents entitats i associacions –les entitats 
municipalistes, TMB, també amb organismes del sec-
tor privat– per tal de difondre aquest telèfon d’atenció, 
d’informació, d’assessorament i derivació de les dones 
que són víctimes de violència masclista.

Però hi ha molts altres aspectes que contempla aquest 
programa interdepartamental, i un de molt important 
–vostè hi ha fet referència de passada– té a veure amb 
l’acció coeducativa. I és que són ja 701 centres educa-
tius que realitzen el Projecte de convivència –coedu-
cació per treballar enfront de l’assetjament, el ciberas-
setjament, l’odi i la discriminació–, com també aquest 
curs, aquest any 2014, per al curs 2014-2015, s’ha im-
plantat un cicle formatiu de grau superior de Promo-
ció d’Igualtat de Gènere que és pioner a tot Espanya i 
que precisament treballa transversalment la prevenció 
de la violència de gènere.

Avaluació d’impacte de la llei, de la llei de 2008. Com 
vostè sap, una primera avaluació del seu impacte so-
cial, que ja s’ha realitzat i detecta, efectivament, un 
percentatge preocupant de noies entre catorze i divuit 
anys que afirmen haver patit violència masclista en 
la parella a Catalunya, un 30,3 per cent. Davant d’ai-
xò, davant d’aquesta xifra, davant d’aquesta constata-
ció, s’impulsa el programa interdepartamental al qual 
abans feia referència, «Estimar no fa mal», un progra-
ma que s’adreça als infants i adolescents entre deu i 
dinou anys, als professionals que hi treballen, però 
també als seus pares i mares, pel qual ja han passat 
més de 1.200 persones, entre professionals i alumnes.

Podem parlar de més xifres: xerrades que des dels Mos-
sos d’Esquadra es realitzen també amb el nom de «La 
violència masclista: com comença tot», més de 23.000 
assistents –amb un increment del 14 per cent, aquest 
any 2014, respecte a l’any 2013–; material per als alum-
nes de tercer d’ESO, i tot un seguit de mòduls forma-
tius i de formació per a col·lectius molt i molt específics.

Igual d’important que és aquesta prevenció –hi insis-
teixo, sobretot centrada en les persones més joves–, 
la detecció, l’atenció i la recuperació tenen també una 
gran importància. Aquí, quan parlem dels serveis 
d’atenció i de recuperació, vostè ha fet referència, una 
vegada més, a les suposades retallades que s’han pro-
duït en els serveis, per exemple, en els SIE. Jo vull 
una vegada més explicar –i ho faré les vegades que 
faci falta– que, a partir d’un seguiment molt acurat 
que s’ha realitzat en aquests serveis, en tots els que 
existeixen en el conjunt de Catalunya –set, fins ara, 
set serveis d’intervenció especialitzada, que han atès 
més de 3.000 dones, 793 fills i filles que han rebut una 
atenció específica–, s’han analitzat les dades mensu-
als, tant de persones usuàries com de procedència de 
les derivacions, però sobretot el resultat de la sortida 
amb relació a les dones ateses en dos aspectes fona-
mentals. Vostè s’ha referit a un, que és l’habitatge; l’al-
tre té a veure amb la formació. I la conclusió a la qual 
hem arribat és que no estan suficientment utilitzats, en 
proporció a la quantitat de persones que hi són ateses. 
Actualment, afortunadament, els SIE no tenen llista 
d’espera i no estan al màxim de la seva capacitat.

Què és exactament el que hem establert? Doncs, en 
definitiva, com deia, intensificar el suport a la in-
corporació al mercat de treball d’aquestes persones, 
d’aquestes dones, però també buscar resposta a les se-
ves necessitats des d’un punt de vista residencial. I, en 
aquest sentit, ja hi ha un resultat concret del canvi que 
hem introduït, i és que, a les taules territorials d’habi-
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tatge, es consideren com a col·lectiu prioritari les do-
nes víctimes de violència masclista, les dones deriva-
des dels serveis de violència, com també treballem de 
manera directa i molt coordinada amb Habitatge quan 
s’han de resoldre casos puntuals i situacions comple-
xes, que són totes.

Però, com deia també pel que fa a la inserció laboral, 
hi ha un encàrrec a entitats especialitzades, entitats al-
tament especialitzades de cada territori, que tenen una 
àmplia xarxa de treball amb altres entitats d’inserció 
laboral que faciliten llocs de treball, amb insercions 
concretes –n’hi havia molt poques, senyora diputada–, 
possibilitats d’oferir formació ocupacional per donar 
més oportunitats, per oferir més oportunitats a totes 
aquestes dones, a partir, evidentment, de la seva situa-
ció personal, capacitat i lloc geogràfic.

Els SIE i les entitats d’inserció estan permanentment 
coordinades amb protocols de seguiment entre amb-
dós equips, perquè quedi també molt concretada qui-
na és la metodologia de treball. Li asseguro que la 
plantilla de professionals dels diferents SIE està per-
manentment bolcada en aquesta sortida, tant des de 
l’àmbit residencial com laboral, envers les dones mal-
tractades i les dones víctimes de violència masclista. 
Un mapa de serveis, tant pel que fa als SIAD com als 
SIE, que ampliarem molt properament: podrem obrir 
un nou Punt de Trobada, en aquest cas, a Tarragona, 
que descongestionarà el de Reus, com també un nou 
SIE a Mataró per tal de poder arribar, més i millor, a 
les comarques de la demarcació de Barcelona, que es-
taven, doncs, molt saturades.

Un Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència 
masclista que desenvolupa instruments de valoració po-
licial per detectar situacions de risc, i, com ahir anun-
ciava el conseller Espadaler, una intensificació del se-
guiment d’aquestes víctimes, amb una nova enquesta 
d’actualització del risc –vostè ara s’hi referia en termes 
positius–, perquè aquests són els dos aspectes fonamen-
tals en els quals centrem els nostres esforços, tant des 
d’un punt de vista de coordinació, com també des d’un 
punt de vista d’esforç pressupostari –després em referi-
ré, també, a la no davallada, sinó al sosteniment, i fins i 
tot ampliació, de determinades partides pressupostàries 
en benefici de la lluita contra la violència masclista.

Però, en tot cas, aquesta sensibilització adreçada es-
pecialment als col·lectius més joves; i el seguiment de 
les víctimes, amb una actualització de la seva situació 
de risc, per tal de disposar d’una foto el màxim d’ac-
tualitzada en cada moment, no una foto estàtica, sinó 
adaptada a les diferents vicissituds i circumstàncies 
d’aquestes dones.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable consellera. Per al torn de rèplica 
torna a tenir la paraula ara la diputada senyora Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Consellera, miri, això dels SIE és un gran exemple de 
per què els parlem de concepte –concepte.

Vostès justifiquen treure uns professionals que fan in-
serció laboral per xifra de dones que atenen. No, és 
que no es tractava de xifres de dones que atenen. No 
és una fàbrica, no és una línia de producció, és gent 
que atén, en un equip multidisciplinari, dones amb 
unes circumstàncies molt especials que requereixen 
una atenció especial. Digui’m vostè que la gent de la 
Fundació «la Caixa», que potser és molt especialitza-
da a buscar feines, saben quines són les circumstàncies 
en què vénen aquestes dones víctimes de violència i 
treballen coordinadament amb la resta de l’equip mul-
tidisciplinari a l’hora d’acompanyar aquestes dones en 
el seu inici, reinici, d’una vida normalitzada.

Concepte. M’entén, no? (Pausa.) Fracàs –fracàs. No 
només per xifres, que evidentment catorze dones mor-
tes i milers de dones patint violències masclistes és un 
fracàs. Col·lectiu. És un fracàs col·lectiu, i li ho he dit, 
per múltiples causes. Però, per nosaltres, fracàs per-
què alguna cosa falla no només en les eines que ja te-
nim activades, sinó en les que no s’han activat, sinó 
en les que s’han retallat, i possiblement en el concepte 
d’algunes d’aquestes eines.

Per tant, balanç, indicadors, dades. Fan falta –fan falta. 
I treballades unificadament, per treure’n conclusions, 
per resoldre aquest fracàs. Ens ho prenem com un repte 
de societat, polític i social? Ens ho prenem com un rep-
te prioritari? Això és el que els volem plantejar. No pot 
ser que parlem de la violència masclista el 25 de novem-
bre. Conseller –ja que està aquí el conseller d’Interior–, 
oi que vostè té molt clar, com a conseller d’Interior, que 
un dels seus reptes és reduir les morts a les carreteres,  
i tot l’any es fan campanyes per reduir les morts a les 
carreteres? Doncs, tot l’any, hem d’estar fent campanyes 
per reduir les víctimes de violències masclistes.

Parlem de les violències sexuals, en els nostres mit-
jans de comunicació públics? Hi ha campanyes, res-
pecte de les violacions? No, és que les violències 
masclistes són totes. Ho saben, que hi ha dones mor-
tes per ser prostitutes, després d’una agressió sexual i 
posteriorment assassinades, i que això són violències 
masclistes? Aquestes dades hi són, tractades unitària-
ment, amb la resta de les violències masclistes? Par-
lem d’aquestes coses. Parlem-ne, tots i totes, amb totes 
les dades damunt la taula.

A la moció els plantejarem moltes propostes en aquest 
sentit, no només l’avaluació que pertoca, de nou –per-
què fa tres anys de l’anterior–, de la llei del 2008, sinó 
de tot el que estem aplicant. Els plantejarem recursos 
i millores per resoldre les disfuncions que la gent, des 
de tots els sectors que atenen les dones víctimes de 
violències, ens estan traslladant, en aquests recursos. 
I també propostes per millorar la visibilitat d’aquest 
problema. Perquè, tot i els passos en ferm que s’han 
fet per combatre aquesta xacra, tot i el gran pas que es 
va fer amb les lleis espanyola i catalana per traslladar 
de l’àmbit privat a l’àmbit públic les violències mas-
clistes, estem fent passos enrere. I una de les causes 
d’aquests passos enrere és un buit de lideratge polític 
i una manca de recursos econòmics. Estem fent retro-
cessos en el combat contra les violències masclistes, 
ens ho han de reconèixer, i especialment preocupant 
en l’àmbit judicial.
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El dret de les dones a viure lliures de violència –els 
ho deia abans– no pot dependre de pressupostos. Es-
tem parlant d’un dret fonamental de, com a mínim, la 
meitat de la població de Catalunya. Cal fer saber als 
agressors que no els permetem res, que hi ha un rebuig 
i una condemna absoluta de totes les expressions de la 
violència. Cal emetre un missatge contundent que no 
hi ha impunitat, en contra dels feminicidis i en contra 
de les violències masclistes, i cal que sigui una llui-
ta central, tant al carrer com a les institucions. Una 
lluita central també passa perquè hi hagi un bon pres-
supost per a l’òrgan que ha de coordinar transversal-
ment les polítiques de lluita contra aquestes violències,  
l’Institut Català de les Dones, retallat en pressupost els 
últims anys.

Això és l’aposta d’aquest Govern per lluitar contra les 
violències masclistes, consellera? Estan o no estan per 
la labor, per fer el balanç, per valorar què falla, per en-
tendre els fracassos i per resoldre’ls? Per resoldre’ls 
amb la nostra ajuda, amb l’ajuda de la gent que està tre-
ballant en aquest sector, i per fer un gran acord polític 
i social que ens permeti superar allò que uns o altres, 
per por a entendre que es prendran com uns fracassos 
personals, o d’un departament o d’un altre, no acaben 
admetent.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per al torn de rèplica també té ara 
la paraula l’honorable consellera senyora Neus Munté.

La consellera de Benestar Social i Família

Senyora diputada, lamento molt sentir l’inici de la se-
va intervenció. Crec que és un insult que vostè digui 
que aquest Govern no fa res per combatre la violència 
masclista més enllà del 25 de novembre, un insult als 
molts professionals que en l’àmbit sanitari, en l’àm-
bit de l’educació, en l’àmbit de les forces de seguretat, 
mossos i mosses d’esquadra, realitzen diàriament per 
combatre la violència masclista.

És un insult a aquests professionals, i m’ofèn profun-
dament que vostè parli en aquests termes. Aquesta no 
és una qüestió en la qual ens puguem tirar les xifres 
pel cap, perquè he dit i tornaré a dir les vegades que 
faci falta que cap xifra que no sigui zero víctimes és 
una evidència que alguna cosa està fallant. I, per tant, 
l’objectiu compartit, i així he iniciat la meva interven-
ció, i ho he fet també aquest matí en la resposta a la 
pregunta oral de la CUP, és que aquest és el nostre 
màxim compromís: intensificar tots els esforços des 
de tots els punts de vista. Però vostè no pot dir que 
aquest Govern només parla de la violència masclista 
el 25 de novembre, el dia internacional. Ho sento molt, 
però jo li demanaria que aquesta frase vostè la retirés.

I permeti’m que continuï fent referència a aspectes en 
els quals vostè insisteix moltíssim. Quan parla de la 
davallada de pressupost de l’Institut Català de les Do-
nes: aquesta davallada no implica en cap cas una dis-
minució de recursos per a tots aquells programes que 
tenen a veure amb la lluita contra la violència masclis-
ta. És més, el suport a les entitats que treballen de ma-

nera directa amb les víctimes de violència masclista  
no només no ha minorat, sinó que s’ha incrementat, 
i aquesta és una prova que aquesta és una prioritat 
–aquesta és una prioritat.

Molt aviat podrem presentar, i aprovarem a govern, 
aquest mateix mes de desembre, el Programa de me-
sures per a la intervenció en filles i fills de dones en 
situa ció de violència masclista, horitzó 2017. Hem ini-
ciat un programa de dones discapacitades en situa ció 
de violència masclista, atesa la seva situació de discri-
minació múltiple, en aquest sentit. Posarem en marxa, 
com li deia abans, molt properament, el SIE de Mataró- 
Maresme, el Punt de Trobada de Tarragona. Preci-
sament amb aquesta voluntat d’intensificar també el  
seguiment a les víctimes, aquesta actualització de 
l’enquesta de situacions de risc.

Pel que fa a altres aspectes, parlava vostè dels aspec-
tes relatius a la justícia. És cert, i aquesta és una qües-
tió que ens preocupa i que seguim de molt a prop. Les 
dades, les xifres baixes, efectivament, en comparació 
amb altres comunitats autònomes, d’atorgament d’or-
dres d’allunyament i de protecció de les dones víctimes 
de violència masclista.

Voldria també –voldria també– fer referència que des 
del Departament de Justícia, i precisament d’acord 
amb un mandat del Parlament de Catalunya, s’ha cre-
at un grup de treball –vostè ho coneix– sobre violèn-
cia masclista, dins l’Observatori Català de Justícia, 
que precisament ens permet posar-nos a treballar en 
aquests objectius: estadístiques pròpies, imprescindi-
bles, efectivament, que puguem treballar, que puguem 
sistematitzar, com també la centralització de dades 
policials i judicials de Catalunya, i la promoció d’es-
tudis especialitzats en l’àmbit de les respostes del sis-
tema penal al fenomen de la violència masclista a Ca-
talunya.

Disposem d’altres serveis, com els serveis d’acolli-
ment i recuperació. Aquests tampoc han patit, en cap 
cas, una retallada pressupostària. En canvi, he de fer 
referència, necessàriament, al fet que sí que han da-
vallat tot un seguit de recursos estatals: l’assistència 
integral a dones i menors víctimes de violència de gè-
nere –que va disminuir ja des de l’any 11, i això s’ha 
mantingut en els successius pressupostos–, en un 15 
per cent, o programes específics que han quedat a ze-
ro. Malgrat això, no hi ha hagut cap minoració i estem 
sostenint, amb recursos propis, aquests programes tan 
específics. El suport al món local –el suport al món 
local–, que dins del contracte programa tampoc ha so-
fert cap minoració: 2,9 milions d’euros adreçats als 
ajuntaments i consells comarcals, que, des de la pro-
ximitat, disposen de recursos per fer polítiques també 
de prevenció de violència masclista. I insistia abans en 
les subvencions, en el suport, en definitiva, econòmic 
atorgat a les entitats que treballen en el marc d’aquesta 
xacra social al costat dels ajuntaments, al costat de les 
entitats, de manera molt coordinada amb instruments, 
amb mecanismes, amb el mateix gabinet.

Vostè parlava: «No es reuneixen, els òrgans de coor-
dinació.» Evidentment, que es reuneixen. El gabinet 
d’anàlisi, cada vegada que hi ha un homicidi, i en al-



Sèrie P - Núm. 86 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de novembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 45.1  90

tres ocasions, per analitzar, doncs, les causes que po-
den portar a aquests fets. La comissió nacional es re-
uneix sempre que pertoca, cada sis mesos; de fet, la 
tenim convocada per d’aquí a poques setmanes –i aquí 
hi ha la directora de l’Institut Català de les Dones, a 
qui saludo– i tenim una convocatòria molt i molt pro-
pera. Li asseguro que a les convocatòries i als treballs 
previs, com també posteriors, els grups de treball que 
hi ha en el si de la comissió nacional es reuneixen amb 
total normalitat.

En definitiva, senyora diputada, en aquest tema no és 
mai intel·ligent ni oportú parlar de xifres i fer compara-
cions que són odioses. Ni aquest any 2014 –un any fu-
nest, efectivament, perquè en el que portem d’any són 
catorze les dones que han estat assassinades a mans 
dels seus companys o excompanys– s’han deixat de 
fer, sinó que tot el contrari, i intentava explicar-li com 
hi ha noves iniciatives, reforçament de programes, i els 
mateixos o més recursos posats al servei de la millor 
eficiència i del millor resultat d’aquests programes. 
Quatre dones van morir l’any 2013, i li asseguro que 

les polítiques tenen la mateixa intensitat o més aquest 
any, i que aquest és un compromís que compartim el 
conjunt del Govern.

Espero que trobem en la moció que vostès presenta-
ran, que el seu grup parlamentari presentarà, l’ocasió 
de posar-nos d’acord i de trobar, doncs, aspectes i me-
sures que puguem implementar amb realisme i que, en 
tot cas, intensifiquin aquelles moltes que ja està por-
tant a terme aquest Govern.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable consellera.

Suspenem la sessió; la reprendrem demà a les nou del 
dematí amb les interpel·lacions que falten.

La sessió se suspèn a tres quarts de nou del vespre i sis 
minuts.
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	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre l’exclusió d’una part dels catalans en la proposta de full de ruta que ha presentat (tram. 317-00242/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre el sentit de continuar la present legislatura (tram. 317-00241/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre la predisposició a unir esforços per a redefinir la proposta de full de ruta cap a la independència (tram. 317-00244/10)

	Pregunta 
	al president de la Generalitat sobre la valoració de l’actitud de l’Estat respecte de Catalunya i com cal actuar-hi (tram. 317-00243/10)

	Projecte de llei
	de l’acció exterior de Catalunya (tram. 200-00009/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre l’ocupació (tram. 300-00241/10)

	Projecte de llei
	de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 200-00023/10)

	Proposició de llei
	de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (debat de totalitat) (tram. 202-00071/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre les polítiques de muntanya 
(tram. 300-00242/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil (tram. 300-00244/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre política industrial (tram. 300-00239/10)

	Interpel·lació
	al Govern sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones (tram. 300-00240/10)





Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
26 de novembre, a les 10.00 h).


2. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. 
Tram. 200-00009/10. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 407, 3).


3. Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital. Tram. 
200-00023/10. Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 433, 3).


4. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barbe-
rà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Tram. 202-
00071/10. Tots els grups parlamentaris. Debat de tota-
litat (text presentat: BOPC 429, 23).


5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electri-
citat, gas i transport. Tram. 270-00012/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 417, 52).


6. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284-
00025/10. Grups parlamentaris. Designació.


7. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 300-
00241/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun-
tanya. Tram. 300-00242/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació juvenil. Tram. 300-00244/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


10. Interpel·lació al Govern sobre política industrial. 
Tram. 300-00239/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones. 
Tram. 300-00240/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impac-
te en l’execució de la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014. Tram. 300-00243/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’in-
novació. Tram. 300-00245/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


14. Interpel·lació al Govern sobre esports. Tram. 300-
00238/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00224/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les fi-
nances públiques de la Generalitat. Tram. 302-00226/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció primària de salut. Tram. 302-00221/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa i la desigualtat. Tram. 302-00222/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure. Tram. 302-00225/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de suport al món pesquer. Tram. 
302-00223/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 26 de novembre de 
2014, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de les propostes del document «Pro-
postes i reflexions en matèria de transparència i re-
generació democràtica». Tram. 310-00416/10. Oriol 
Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs. 
Tram. 310-00417/10. Sergi Sabrià i Benito, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell. Tram. 310-00409/10. Mauri-
ci Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres xifres conegudes de la inversió es-
trangera. Tram. 310-00410/10. Maurici Lucena i Be-
triu, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i 
a les plantacions il·legals. Tram. 310-00411/10. Pere 
Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les finances de la Generalitat i la situació 
econòmica. Tram. 310-00412/10. José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els processos judicials per corrupció polí-
tica i les causes en què la Generalitat surt perjudica-
da. Tram. 310-00418/10. Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les empreses de manteniment del sector elèctric 
subcontractades per Endesa. Tram. 310-00408/10. 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre la violència contra les dones. Tram. 310-00419/10. 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els programes de cures pal·liatives. Tram. 310-
00413/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a 
territori intel·ligent de referència internacional. Tram. 
310-00414/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls del programa «Indústria del coneixe-
ment». Tram. 310-00415/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00245/10. 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. 
317-00239/10. 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. 
317-00240/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri 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. 
317-00242/10. 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. 
317-00241/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00244/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00243/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DEL 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ


Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea


Preàmbul


La Generalitat, des de sempre, ha avançat amb la vo-
luntat de projectar Catalunya com un país de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territo-
ris d’Europa i de la resta del món.


A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el fet que la Generalitat desenvolupi 
una acció exterior ja no deriva tan sols d’una pràcti-
ca política, sinó que passa a tenir caràcter obligatori i 
configura un àmbit d’actuació legalment establert.


Aquesta llei ha de permetre enfortir les relacions amb 
la Unió Europea i continuar avançant cap a una acció 
exterior eficaç i coherent, coordinada amb el conjunt 
d’actors que actuen en l’escenari internacional, i també 
posicionar els interessos de Catalunya al món i refor-
çar les relacions amb altres governs, organismes mul-
tilaterals i xarxes de cooperació a la Unió Europea.


Actualment, tota agenda de creixement futur passa 
necessàriament per la potenciació de l’activitat exte-
rior de l’economia. El sector exterior de Catalunya, 
per mitjà de les exportacions, el turisme i la inversió 
exterior, permet fer de motor de l’activitat productiva 
en general i, quan convé, compensar les possibles con-
traccions que pateix l’economia catalana. En aquest 
sentit, aquesta llei ha de potenciar aquesta presència 
internacional de l’economia catalana, amb la qual el 
Govern està compromès i obligat.


L’Estatut d’autonomia aprovat el 2006 ha permès do-
nar cobertura de llei orgànica a l’acció exterior duta a 
terme per les administracions públiques catalanes. I 
Catalunya, igual que altres ens territorials dels estats 
del nostre entorn, ha incrementat progressivament les 
seves actuacions a l’exterior i en l’àmbit de la Unió 
Europea, amb el sosteniment clar de la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional, que ha permès actuaci-
ons autonòmiques de rellevància exterior, en entendre 
que el desplegament de determinades competències 
autonòmiques requereix aquest tipus d’actuacions, tal 
com ho fonamenta en la sentència 80/1993.


Com declara la sentència del Tribunal Constitucional 
165/1994, no es pot identificar la matèria rela cions 


internacionals amb tot tipus d’activitat amb abast o 
projecció exteriors. Així es desprèn de la mateixa li-
teralitat de la Constitució, com també de la interpre-
tació ja efectuada per la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, en declarar que la dimensió exterior 
d’un assumpte no pot servir per a fer una interpreta-
ció expansiva de l’article 149.1.3 de la Constitució que 
subsumeixi en la competència estatal qualsevol mesu-
ra dotada d’una certa incidència exterior.


El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No so-
lament s’ha incrementat la presència d’actors i enti-
tats no estatals del món econòmic amb cert poder en 
fòrums internacionals, sinó que també ha crescut el 
paper dels ens no estatals i de les representacions de 
la societat civil en contextos de forta projecció inter-
nacional, s’ha difuminat en certa mesura el concepte 
de sobirania i s’han modificat implícitament les regles 
de les relacions internacionals. En la mateixa línia, els 
canvis constants en el context de les relacions interna-
cionals han fet de la diplomàcia pública un instrument 
cada vegada més reconegut en l’acció exterior dels pa-
ïsos per la seva dimensió cultural i econòmica, i que 
cal també posar en relleu per la important tradició que 
té a Catalunya.


Cal reconèixer la societat civil amb dimensió inter-
nacional com un aliat clau en el desenvolupament de 
l’acció exterior de Catalunya.


D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
participa en els afers relacionats amb la Unió Euro-
pea que afecten les competències i els interessos de 
Catalunya, per mitjà de la participació en les instituci-
ons i els organismes europeus i en la formació de les 
posicions de l’Estat.


D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, s’ha produït una 
important evolució normativa en l’àmbit europeu, en 
concret amb les darreres modificacions del Tractat de 
la Unió Europea i del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea. Cal, per tant, que la Generalitat conti-
nuï garantint la transposició i l’aplicació correctes de 
la normativa europea.


El desenvolupament normatiu de les disposicions 
estatutàries ha de facilitar també l’establiment de 
directrius i mecanismes que permetin una millor co-
ordinació interna dels diferents departaments i orga-
nismes en matèria d’acció exterior, i també la coor-
dinació amb l’acció exterior d’altres administracions 
i ens públics de Catalunya. L’objectiu final és, doncs, 
maximitzar la potencialitat dels instruments d’acció 
exterior i el posicionament de Catalunya a nivell in-
ternacional.
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Títol preliminar


Article 1. Objecte de la llei


1. Aquesta llei té per objecte regular l’acció exterior 
de Catalunya i les relacions de la Generalitat amb la 
Unió Europea, amb la finalitat d’assolir, sota la direc-
ció, la coordinació i l’orientació del Govern: 


a) La màxima projecció exterior de Catalunya i la mà-
xima promoció a l’exterior dels seus interessos.


b) El posicionament de Catalunya a l’exterior com a 
actor internacional actiu amb relació a matèries que 
són competència de la Generalitat o d’interès per a 
Catalunya.


c) El posicionament de Catalunya davant la Unió Eu-
ropea i la participació de la Generalitat en les instituci-
ons europees, de conformitat amb la normativa vigent.


2. Amb la finalitat que determina l’apartat 1, aquesta 
llei: 


a) Defineix l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’ac-
tuació, les estructures organitzatives i els mecanismes 
de planificació, participació, gestió i seguiment pel 
que fa l’acció exterior de Catalunya i a les relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea.


b) Defineix la tipologia i l’estructura d’una xarxa sufi-
cient i eficaç d’unitats de representació de la Genera-
litat a l’exterior.


c) Reconeix la necessitat de promoure i impulsar les 
iniciatives de la societat civil que contribueixen a ge-
nerar a l’exterior una opinió pública positiva envers 
Catalunya i a potenciar el prestigi i la influència inter-
nacionals del país.


3. L’acció exterior ha de tenir també en compte les ex-
ternalitats de les polítiques internes que tinguin im-
pacte a l’exterior.


Article 2. Definicions


Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 


a) Acció exterior: el conjunt de polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives que, en coherència amb els prin-
cipis i objectius d’aquesta llei, duen a terme per a la 
projecció exterior de Catalunya, fora de l’àmbit de la 
Unió Europea, el Parlament, la Presidència de la Ge-
neralitat, el Govern i l’Administració de la Generalitat, 
les altres institucions de la Generalitat, els ens locals 
i la resta d’administracions públiques de Catalunya, i 
també els ens, els organismes i les entitats que depe-
nen de qualsevol d’aquestes administracions o que hi 
estan vinculats.


L’acció exterior abasta totes les polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives de la Generalitat derivades de 
les seves atribucions competencials i de l’exercici de 
les funcions relacionades amb els àmbits de les rela-
cions exteriors, de la projecció exterior de Catalunya i 


la promoció a l’exterior dels interessos del país i de les 
polítiques de solidaritat, que inclouen la cooperació i 
ajut al desenvolupament, el foment de la pau, la defen-
sa dels drets humans i la responsabilitat ambiental en 
la comunitat internacional.


b) Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea: el 
conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciati-
ves de la Generalitat en relació amb la Unió Europea, 
inclosa la participació en les institucions europees de 
conformitat amb els tractats constitutius de la Unió i 
amb l’ordenament jurídic espanyol.


c) Organització internacional: l’entitat funcional cre-
ada per subjectes de dret internacional mitjançant un 
tractat internacional per a assolir objectius determi-
nats i dotada de competències d’atribució, d’una es-
tructura institucional permanent i de personalitat jurí-
dica internacional.


d) Acords de col·laboració: els acords subjectes al dret 
públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de 
dret internacional i només imposen obligacions jurídi-
ques a les parts que els contrauen.


e) Delegacions del Govern a l’exterior: les unitats de 
representació institucional del Govern a l’exterior que 
tenen com a objectiu de defensar-hi els interessos de 
Catalunya i la projecció internacional del país.


f) Delegació del Govern davant la Unió Europea: la 
unitat de representació institucional del Govern da-
vant la Unió Europea que té com a objectiu de defen-
sar-hi els interessos de Catalunya i la projecció inter-
nacional del país.


g) Oficines sectorials del Govern a l’exterior: les uni-
tats de representació del Govern a l’exterior que tenen 
un àmbit d’actuació sectorial, corresponent al d’un de-
partament; aquestes unitats s’adscriuen orgànicament 
i funcionalment al departament competent en l’àmbit 
sectorial corresponent o a un dels organismes o enti-
tats que en depenen.


h) Xarxes de cooperació territorial: les xarxes de go-
verns de territoris diversos que tenen per finalitat de-
fensar interessos comuns davant les institucions esta-
tals, europees i internacionals.


i) Diplomàcia pública de Catalunya: qualsevol actu-
ació d’un agent públic o privat que tingui una inci-
dència efectiva i positiva en l’opinió pública exterior 
amb l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el 
prestigi de Catalunya a l’exterior.


j) Diplomàcia cultural de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya que consisteixen en 
la projecció internacional de la creació, la indústria i 
la llengua catalanes, en el suport a la formació exterior 
dels creadors i en la participació en organitzacions cul-
turals internacionals, d’acord amb la normativa vigent.


k) Diplomàcia econòmica de Catalunya: les activitats 
de diplomàcia pública de Catalunya adreçades a im-
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pulsar el reconeixement internacional de Catalunya 
com a destinació d’inversions i origen d’exportacions 
de primer nivell, país turístic de referència i centre de 
prestigi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.


l) Diplomàcia esportiva de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya adreçades a impul-
sar el reconeixement internacional de l’esport català.


Article 3. Principis rectors de l’acció exterior i 
de les relacions amb la Unió Europea


L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen pels princi-
pis rectors següents: 


a) El compromís que la vocació plenament europeista 
i mediterrània de Catalunya presideixi l’aplicació dels 
objectius de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea.


b) La cerca del consens polític en les orientacions i es-
tratègies generals de l’acció exterior i de les relacions 
amb la Unió Europea, per a aconseguir la continuïtat i 
l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà 
i el llarg termini.


c) La garantia de coherència, coordinació, transversa-
litat i eficàcia en el desenvolupament de l’acció exteri-
or i de les relacions amb la Unió Europea.


d) La transparència en l’actuació dels poders públics.


e) El reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua 
i la identitat pròpies i l’impuls dels valors de convi-
vència multicultural, el reconeixement del dret a de-
cidir dels pobles, el reconeixement dels drets socials, 
educatius i sanitaris i el suport als sectors més vulne-
rables de la societat.


f) La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat 
humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvo-
lupament, el desenvolupament sostenible, la sobirania 
alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el res-
pecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobre-
sa i la protecció dels drets humans, dins el respecte 
dels propòsits i principis de la Carta de les Nacions 
Unides, la Declaració universal dels drets humans, el 
Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte 
internacional de drets econòmics, socials i culturals, 
el Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals i la Carta dels 
drets fonamentals de la Unió Europea.


g) La no-discriminació per raó de gènere, origen, na-
cionalitat, raça, edat, orientació sexual, identitat de 
gènere, discapacitat, religió o conviccions polítiques.


h) El compliment del principi de lleialtat institucional 
mútua i la cerca de sinergies amb el Govern de l’Es-
tat i amb les altres administracions públiques, d’acord 
amb els principis rectors de les polítiques públiques 
establerts per l’Estatut.


i) El respecte de la diversitat, la varietat i la riquesa 
del territori de Catalunya, el reconeixement del po-
tencial de la capitalitat de Barcelona i la protecció de 
l’equilibri territorial.


j) El respecte del dret internacional i la garantia de 
compliment dels drets i les obligacions que deriven 
dels tractats i dels costums internacionals, dels princi-
pis generals del dret internacional i de les resolucions 
d’organitzacions internacionals que afectin Catalunya.


k) La incorporació de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament de les polítiques i en l’elaboració de 
projectes i programes.


Article 4. Finalitats de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen per les fi-
nalitats següents: 


a) La projecció a l’exterior de Catalunya com un actor 
internacional compromès, solidari i responsable.


b) La promoció a l’exterior dels interessos del conjunt 
de Catalunya, fent de la internacionalització un eix 
principal per al desenvolupament equilibrat dels di-
ferents territoris.


c) La promoció internacional de la llengua i la cultura 
catalanes.


d) La promoció de Catalunya com a seu d’organitzaci-
ons internacionals.


e) El suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans 
catalans a l’exterior.


f) La defensa de la pau, els drets humans i el desenvo-
lupament humà sostenible.


g) La promoció de la internacionalització econòmica 
de Catalunya i el suport a les empreses catalanes amb 
seu a l’exterior.


h) La potenciació de la col·laboració amb les entitats i 
els col·lectius que actuen en l’àmbit de l’acció exterior 
de Catalunya.


Títol I. Actors, àmbits i instruments de l’acció 
exterior i de les relacions amb la Unió Europea


Capítol I. Actors


Article 5. Parlament


Corresponen al Parlament, de conformitat amb l’Esta-
tut i d’acord amb el principi d’autonomia reglamentà-
ria, les funcions següents: 


a) Exercir la funció d’impuls i control de l’acció exte-
rior de la Generalitat i, amb aquesta finalitat, conèixer 
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la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de l’ac-
ció exterior, deliberar sobre aquesta qüestió i fer-ne 
el control.


b) Promoure la participació de la ciutadania en el de-
bat públic i el control de l’acció política i de govern en 
aquest àmbit.


c) Debatre el Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, i fer-ne el seguiment, 
d’acord amb el que estableix l’article 15.


d) Participar, si s’escau, en organismes i conferències 
internacionals de cooperació interparlamentària.


e) Mantenir, si s’escau, relacions bilaterals amb altres 
parlaments.


f) Mantenir relacions amb les entitats de la societat 
civil entitats de la societat civil que actuen en l’àmbit 
de l’acció exterior i de la cooperació i ajut al desenvo-
lupament.


g) Impulsar relacions de col·laboració i mecanismes 
d’informació mútua amb el Govern, amb les altres 
institucions de la Generalitat i amb els ens, els orga-
nismes i les entitats adscrits al Parlament en l’àmbit 
de l’acció exterior.


h) Exercir la funció de control del principi de subsidi-
arietat dels actes legislatius de la Unió Europea.


i) Fer el seguiment legislatiu previ de les iniciatives 
legislatives de la Unió Europea que afectin competèn-
cies o interessos de la Generalitat, com també del pro-
grama de treball de la Comissió Europea.


Article 6. Presidència de la Generalitat


Correspon al president de la Generalitat, en exercici 
de la més alta representació de la Generalitat, impul-
sar i mantenir relacions amb les autoritats de l’àmbit 
internacional.


Article 7. Govern


1. El Govern, per mitjà del departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos, 
en el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes pel president de la Generalitat.


2. Corresponen al Govern, d’acord amb l’Estatut, les 
funcions següents: 


a) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució 
dels tractats internacionals conclosos per l’Estat, en 
allò que afectin matèries que són competència de la 
Generalitat.


b) Formular al Govern de l’Estat les observacions i 
les propostes que cregui pertinents amb relació a les 
iniciatives i els tractats de revisió dels tractats consti-
tutius de la Unió Europea, amb relació a les altres ini-


ciatives i propostes que el Govern de l’Estat presenti 
a la Unió Europea i amb relació als actes de conclusió 
dels tractats que afectin competències o interessos de 
la Generalitat.


c) Participar en el nomenament, a proposta del depar-
tament competent en aquesta matèria, de les persones 
que hagin de representar la Generalitat en les delega-
cions negociadores de l’Estat davant la Unió Europea 
i en la representació permanent de l’Estat davant la 
Unió Europea.


d) Instar el Govern de l’Estat a iniciar accions davant 
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i adoptar 
els acords pertinents, d’acord amb la normativa euro-
pea, per a permetre les accions de la Generalitat da-
vant el Tribunal.


e) Aprovar la conclusió d’acords de col·laboració del 
Govern o de l’Administració de la Generalitat amb ens 
públics d’altres estats o amb organitzacions interna-
cionals i autoritzar, amb caràcter previ, la conclusió 
d’acords anàlegs pels ens, els organismes o les entitats 
públiques que depenen de l’Administració de la Gene-
ralitat o que hi estan vinculats.


Article 8. Administració de la Generalitat


1. Corresponen al departament o als departaments 
amb competències en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea les funcions següents: 


a) Dirigir i impulsar les polítiques i actuacions del 
Govern amb relació a la Unió Europea i en l’àmbit de 
les relacions exteriors.


b) La projecció exterior de Catalunya i la promoció 
a l’exterior dels seus interessos, de la representació i 
presència de Catalunya a l’exterior i de la cooperació i 
ajut al desenvolupament.


c) Dirigir i coordinar l’actuació en aquests àmbits de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens, els orga-
nismes o les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculats.


d) Coordinar la projecció exterior de les polítiques 
sectorials dels departaments del Govern i dels ens, els 
organismes o les entitats que depenen de l’Administra-
ció de la Generalitat o que hi estan vinculats, per tal 
de garantir-ne l’adequació i la coherència amb els ob-
jectius i les prioritats fixats pel Pla estratègic d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea.


2. Als efectes del que estableix la lletra d de l’apartat 
1, els departaments del Govern i els ens, els organis-
mes o les entitats que depenen de l’Administració de 
la Generalitat o que hi estan vinculats han d’informar 
el departament o els departaments competents en ma-
tèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, segons l’àmbit competencial respectiu, de llurs 
polítiques, actuacions i projectes amb dimensió a l’ex-
terior i en l’àmbit de la Unió Europea.
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Article 9. Altres institucions de la 
Generalitat


El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Anti-
frau de Catalunya mantenen relacions de col·laboració 
i mecanismes d’informació mútua amb el Govern en 
matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, i poden establir relacions de col·laboració i 
d’intercanvi de bones pràctiques amb llurs homòlegs 
europeus i internacionals.


Article 10. Ens locals


1. El Govern, en el marc competencial propi, i respec-
tant el principi d’autonomia local, coordina les actua-
cions dels ens locals en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea i els presta suport per 
a dur-les a terme.


2. El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’aprofitar l’experiència derivada de les accions ex-
teriors de la resta d’administracions públiques de 
Catalunya i, conseqüentment, han d’impulsar la col-
laboració amb els ens locals per a generar sinergies 
positives, concertar espais d’intercanvi d’informació 
que permetin definir estratègies compartides, evitar 
duplicitats o actuacions contradictòries i disposar amb 
la màxima eficiència dels recursos disponibles, amb la 
finalitat de millorar l’efectivitat de l’acció exterior i de 
les relacions amb la Unió Europea.


Article 11. Consorcis, fundacions i altres ens 
públics i corporatius


Amb l’objectiu d’assolir cohesió i eficiència en l’acció 
exterior de Catalunya i en les relacions de la Generali-
tat amb la Unió Europea: 


a) El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’impulsar relacions en aquesta matèria, amb el grau 
de participació, col·laboració o interlocució que consi-
derin més adequat en cada cas, amb els consorcis, les 
fundacions i els altres ens públics i corporatius que 
actuïn en aquest àmbit.


b) El Govern ha de coordinar, en el marc de la legisla-
ció pròpia de les cambres oficials de comerç, indústria 
i navegació de Catalunya, les actuacions d’aquestes 
corporacions orientades a l’impuls de la internacio-
nalització i al foment de l’exportació de les empreses 
catalanes.


c) El Govern i l’Administració de la Generalitat, han 
d’impulsar relacions de col·laboració en aquesta ma-
tèria amb les universitats i altres institucions acadè-
miques, amb els col·legis professionals i amb la resta 
d’ens corporatius de Catalunya, d’acord amb la res-
pectiva legislació específica.


Capítol II. Àmbits sectorials de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


Article 12. Àmbits d’actuació


1. Correspon a cada un dels departaments del Govern 
desplegar la dimensió per a la projecció a l’exterior i 
en l’àmbit de la Unió Europea de les polítiques, actu-
acions, activitats i iniciatives que duguin a terme en 
l’àmbit sectorial respectiu, per mitjà de mecanismes 
que s’ajustin a les prioritats que defineixi el Govern.


2. El Govern, en l’àmbit de l’economia: 


a) Ha de promoure la internacionalització econòmica 
de Catalunya com a motor de desenvolupament eco-
nòmic, ambientalment i socialment responsable.


b) Ha de promoure Catalunya com a pol d’excel·lència 
i innovació en el coneixement, com a destinació turís-
tica i com a eix logístic de la Mediterrània i del sud 
d’Europa.


c) Ha d’impulsar el potencial internacional i la capaci-
tat innovadora de l’economia catalana.


d) Ha de fomentar activament la captació de noves 
inversions i de projectes d’inversió empresarial de ca-
ràcter estratègic.


e) Ha de garantir la coherència de les accions de pro-
moció de la internacionalització econòmica de Cata-
lunya amb els Principis rectors de les Nacions Unides 
sobre les empreses i els drets humans, vetllant sempre 
pel respecte als drets humans en qualsevol acció que 
es dugui a terme.


3. El Govern, en l’àmbit de la llengua i la cultura: 


a) Ha de fomentar la llengua i la cultura pròpies de 
Catalunya dins i fora de la Unió Europea i ha de situar 
el model cultural i lingüístic del país com a referent 
internacional.


b) Ha de potenciar l’Institut Ramon Llull com a agent 
de promoció internacional de la llengua catalana i de 
la cultura expressada en català, i n’ha de coordinar 
les accions amb les de les delegacions del Govern a 
l’exterior i davant la Unió Europea i amb les de les 
oficines sectorials del Govern a l’exterior.


c) Ha de vetllar perquè l’aranès, com a llengua oficial 
a Catalunya i pròpia d’Aran, sigui objecte de difusió 
a l’exterior, especialment en els àmbits de veïnatge 
transfronterers.


Article 13. Cooperació i ajut al 
desenvolupament, foment de la pau i defensa 
dels drets humans


1. Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació i 
ajut al desenvolupament, de foment de la pau i de de-
fensa dels drets humans.
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2. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior coordina les actuacions de cooperació i ajut al 
desenvolupament, de foment de la pau i de defensa 
dels drets humans dutes a terme per l’entitat o l’òr-
gan corresponent i pels diferents departaments del 
Govern, i vetlla per la coherència de les polítiques de 
cooperació i ajut al desenvolupament.


3. El Govern estableix els principis, els eixos transver-
sals, els objectius estratègics i les prioritats geogrà-
fiques i sectorials en matèria de cooperació i ajut al 
desenvolupament, d’acord amb la legislació catalana 
sobre cooperació al desenvolupament i l’agenda inter-
nacional en matèria de cooperació i ajut al desenvolu-
pament, i els fixa en els plans directors pluriennals i 
en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.


Article 14. Instruments dels àmbits sectorials


L’actuació dels departaments del Govern en els àmbits 
sectorials de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea es duu a terme per mitjà dels instru-
ments i mecanismes següents: 


a) Programes de finançament.


b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi 
d’informació i de bones pràctiques.


c) Acords de col·laboració.


d) Participació en organitzacions internacionals i en 
xarxes de cooperació europees i internacionals.


e) Conferències, fòrums i seminaris.


f) Consultes tècniques, estudis, enquestes i publica-
cions.


g) Programes formatius i de capacitació professional.


h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat en aquesta matèria.


Capítol III. Instruments de planificació, 
coordinació i seguiment de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea


Article 15. Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea


1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, el Pla estratègic d’acció exterior i de relaci-
ons amb la Unió Europea, que ha d’ordenar sectorial-
ment, geogràficament i institucionalment les prioritats 
i els objectius a mitjà termini de l’acció exterior de 
Catalunya. El Pla estratègic ha d’ésser debatut pel Par-
lament, que també n’ha de fer el seguiment.


2. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior elabora el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, amb la participació 
de la resta de departaments, tot integrant llurs pro-


postes, efectuades en el marc de la Comissió Inter-
departamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea. També s’ha de garantir la informació, 
consulta i participació de la resta d’actors de l’acció 
exterior de Catalunya, especialment dels ens locals 
de Catalunya i la societat civil competent en aquesta 
matèria, de manera que el Pla sigui resultat d’un pro-
cés ampli d’estudi, informació, consulta, participació i 
avaluació de l’experiència precedent.


3. El conseller competent en matèria d’acció exteri-
or sotmet a l’aprovació del Govern el projecte de Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea. Un cop aprovat, el Govern el presenta davant 
el Parlament, perquè en tingui coneixement i el pugui 
debatre i fer-ne el seguiment. El Govern ha d’adoptar 
les mesures necessàries per a difondre i donar a conèi-
xer el contingut del Pla.


4. Els departaments del Govern poden elaborar, con-
juntament amb el departament competent en matèria 
d’acció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit 
internacional que desenvolupin sectorialment el Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea i en facilitin el seguiment. Els plans sectori-
als d’acció exterior han d’ésser coherents amb el Pla 
estratègic.


5. En l’establiment de les prioritats quadriennals, el 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea ha de tenir en compte: 


a) Els principis i els objectius establerts per aquesta llei.


b) Els recursos materials, humans i econòmics o de 
gestió necessaris, i les capacitats existents a Catalunya.


Article 16. Comissió Interdepartamental 
d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea


1. Es crea la Comissió Interdepartamental d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea com a 
òrgan col·legiat de coordinació de l’actuació dels de-
partaments del Govern en matèria d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea, adscrit al departa-
ment competent per raó de la matèria.


2. Correspon a la Comissió Interdepartamental d’Ac-
ció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea 
d’impulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels 
departaments del Govern en matèria d’acció exteri-
or i de relacions amb la Unió Europea, i de fer-ne el 
seguiment i l’avaluació, especialment pel que fa a les 
funcions de proposta, seguiment i avaluació amb rela-
ció al Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea.


3. Per a impulsar la col·laboració, la cooperació, l’as-
sistència recíproca i la informació mútua, en l’àmbit 
de l’acció exterior de Catalunya, amb els ens locals i 
amb els altres ens d’interès públic que duguin a terme 
una important activitat internacional, i especialment 
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per a garantir la participació d’aquests ens en el procés 
d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració 
i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, el Govern, de conformi-
tat amb la Comissió Interdepartamental d’Acció Exte-
rior i de Relacions amb la Unió Europea, ha de regular 
per reglament la participació directa de representaci-
ons d’aquests ens en les reunions de la Comissió, amb 
la periodicitat mínima que el reglament determini.


4. S’han de determinar per reglament la composició, 
les funcions, l’organització i el funcionament de la 
Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea.


Article 17. Consell d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea


1. Es crea el Consell d’Acció Exterior i de Relacions 
amb la Unió Europea com a òrgan assessor, consultiu 
i de participació externa en matèria d’acció exterior i 
de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, 
adscrit al departament o departaments competents en 
aquesta matèria.


2. El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea és integrat per representats de l’Ad-
ministració de la Generalitat, per representants de 
les organitzacions i entitats que actuen en l’àmbit de 
l’acció exterior de Catalunya i per persones de prestigi 
reconegut com a membres destacats de les comunitats 
catalanes de l’exterior.


3. Corresponen al Consell d’Acció Exterior i de Rela-
cions amb la Unió Europea, en l’àmbit de l’acció ex-
terior de Catalunya i de les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea, les funcions següents: 


a) Dissenyar i proposar polítiques en aquesta matèria.


b) Fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes 
que consideri convenients per a la millora de les actu-
acions en aquest àmbit.


c) Participar en els treballs d’elaboració dels avantpro-
jectes de normes i disposicions generals de l’Adminis-
tració de la Generalitat en aquesta matèria, inclòs el 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea i els plans sectorials anuals.


d) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assis-
tència recíproca en aquesta matèria entre el Govern i 
els ens locals i altres ens d’interès públic que duguin 
a terme una notable activitat internacional, especi-
alment per a garantir-ne la participació en el procés 
d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració 
i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea.


e) Conèixer l’acció política i de govern en aquesta ma-
tèria, i fer-ne el seguiment, i contribuir amb la seva 
expertesa al compliment dels compromisos i acords 
de la Generalitat en aquest àmbit.


f) Les altres funcions que li assigni el conseller com-
petent en aquesta matèria o que li siguin atribuïdes 
expressament per normativa específica.


4. S’han de desplegar per reglament la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.


Article 18. Participació en la negociació de 
tractats internacionals


1. De conformitat amb l’Estatut, la Generalitat pot sol-
licitar al Govern de l’Estat tota la informació sobre la 
negociació dels tractats internacionals que tinguin per 
àmbit matèries que són competència de la Generali-
tat o d’interès per a Catalunya i, en resposta a aquesta 
informació, la Generalitat pot remetre al Govern de 
l’Estat les observacions que consideri pertinents sobre 
la negociació.


2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat 
l’obertura de negociacions per a la conclusió de tractats 
internacionals en matèries de la seva competència i li 
pot adreçar les observacions que consideri pertinents.


3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat 
que s’integrin representants de la Generalitat en les 
delegacions negociadores de tractats internacionals 
que tinguin per àmbit matèries que són competència 
de la Generalitat o d’interès per a Catalunya.


Títol II. Relacions institucionals 
de la Generalitat a l’exterior i en l’àmbit 
de la Unió Europea


Capítol I. Relacions amb la Unió Europea


Article 19. Disposició general


En els termes que estableix l’Estatut, i de conformitat 
amb aquesta llei, la Generalitat participa en els afers re-
lacionats amb la Unió Europea que afectin les compe-
tències de la Generalitat o els interessos de Catalunya.


Article 20. Participació en les institucions i els 
òrgans de la Unió Europea


1. La Generalitat participa en les delegacions de l’Estat 
davant la Unió Europea que tractin afers relatius a ma-
tèries en què la Generalitat té competència legislati-
va, especialment davant el Consell i davant els òrgans 
consultius i preparatoris del Consell i de la Comissió.


2. La Generalitat pot participar en el Comitè de les 
Regions.


Article 21. Participació en la formació 
de la posició de l’Estat espanyol 
davant la Unió Europea


La Generalitat participa en la formació de les posici-
ons de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
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davant el Consell, en els afers relatius a les competèn-
cies de la Generalitat o als interessos de Catalunya, 
en els termes que estableixen l’Estatut i la legislació 
sobre aquesta matèria.


Article 22. Desenvolupament i aplicació del 
dret de la Unió Europea


La Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Eu-
ropea en l’àmbit de les seves competències. L’existèn-
cia d’una regulació europea no modifica la distribució 
interna de competències que estableixen la Constitu-
ció i l’Estatut.


Article 23. Fons europeus


1. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència, en els ter-
mes que estableixen els articles 114 i 210 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.


2. En l’àmbit de les seves competències, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de participar de manera activa 
en les convocatòries i els programes de finançament 
promoguts per la Unió Europea que siguin del seu in-
terès.


3. La Generalitat ha d’impulsar mecanismes d’infor-
mació, assessorament i suport per a facilitar l’accés i 
la màxima participació de persones físiques i jurídi-
ques de Catalunya, públiques i privades, en les con-
vocatòries i els programes de finançament promoguts 
per la Unió Europea.


Article 24. Estatus jurídic del català a la Unió 
Europea


La Generalitat ha d’emprendre les accions i les mesu-
res necessàries per a garantir l’ús del català a les ins-
titucions europees i per a assolir el reconeixement de 
l’oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.


Article 25. Seu d’agències i organismes 
de la Unió Europea


La Generalitat ha de promoure que s’estableixin a Cata-
lunya seus d’agències i organismes de la Unió Europea.


Capítol II. Relacions amb altres governs, amb 
organitzacions internacionals i amb xarxes de 
cooperació territorial


Article 26. Relacions del Govern amb altres 
governs


1. El Govern, en l’exercici de les seves relacions amb 
governs d’altres territoris, promou els objectius se-
güents: 


a) Impulsar el potencial internacional de l’economia 
catalana, estimular el creixement de les exportacions 
de les empreses catalanes, especialment en els mer-


cats d’accés més difícil, i atraure inversions i nous 
projectes empresarials de caràcter estratègic i innova-
dor d’interès per a Catalunya.


b) Fomentar la cooperació institucional amb altres ter-
ritoris i l’intercanvi de bones pràctiques, especialment 
amb els territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.


c) Promoure el desenvolupament humà sostenible, el 
foment de la pau i dels drets humans i la cohesió so-
cial en països prioritaris per al Govern, especialment 
aquells en què el pes de l’emigració vers Catalunya 
sigui significatiu.


d) Treballar per reforçar els contactes i possibilitar la 
presència i la projecció econòmica, cultural i social 
de les entitats, les empreses i els representants de la 
societat civil catalana a l’exterior.


e) Establir relacions institucionals fluides i constants 
amb el cos consular present a Catalunya, en especi-
al amb les legacions de països que tinguin forts in-
teressos i lligams socioeconòmics i culturals amb 
Catalunya, i promoure l’establiment de nous consolats 
d’altres països, com una forma de potenciar les rela-
cions bilaterals amb territoris que puguin tenir interès 
en Catalunya.


Article 27. Relació i col·laboració amb 
organitzacions internacionals


1. El Govern ha de potenciar les relacions de col·la bo-
ració amb les organitzacions internacionals, prioritzant 
les relacions amb els organismes que pertanyen a l’Or-
ganització de les Nacions Unides, amb relació a les ma-
tèries que són d’interès per a Catalunya, en especial en 
els àmbits del desenvolupament econòmic, la innovació 
i la recerca, els serveis socials, la salut, la cooperació i 
ajut al desenvolupament i el foment de la pau i dels drets 
humans, la immigració, la infància, la joventut, l’esport, 
l’educació, la cultura, el desenvolupament sostenible, 
l’alimentació, l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la 
policia.


Amb aquests objectius, i de conformitat amb els trac-
tats constitutius de l’organització internacional i amb 
l’ordenament jurídic espanyol, el Govern desenvolupa 
els instruments necessaris per a facilitar la relació i 
la col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els procediments i les característiques 
propis d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Es-
tat espanyol.


El Govern ha de potenciar aquestes relacions i la seva 
col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els principis rectors de l’acció exterior 
establerts per aquesta llei.


2. El Govern ha d’impulsar la col·laboració amb els 
actors públics i privats de Catalunya que incideixin en 
l’àmbit multilateral.
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3. El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ésser destacat en 
organitzacions internacionals amb l’objectiu de millo-
rar el coneixement del funcionament d’aquestes orga-
nitzacions i poder fer repercutir posteriorment aquesta 
experiència en llur treball a l’Administració.


4. La Generalitat ha d’emprendre les accions necessà-
ries, tal com disposa l’Estatut, per a la presència i la 
utilització de la llengua catalana en les organitzacions 
internacionals i en els tractats internacionals de con-
tingut cultural o lingüístic.


5. El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència per a 
l’establiment de seus oficials d’organitzacions interna-
cionals i per a la celebració de les reunions i conferèn-
cies internacionals d’aquestes organitzacions.


Article 28. Participació en xarxes de cooperació 
territorial


1. El Govern, per mitjà del departament o els departa-
ments competents en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, impulsa la participació 
de Catalunya en les xarxes de cooperació territorial, 
amb l’objectiu de facilitar la projecció exterior de Ca-
talunya, difondre les iniciatives del Govern en aquesta 
matèria i incidir en la defensa dels interessos propis i 
compartits amb la resta d’integrants de la xarxa.


2. El Govern participa en xarxes de cooperació ter-
ritorial transfronterera amb l’objectiu de potenciar la 
cohesió dels territoris amb els quals Catalunya com-
parteix vincles de proximitat geogràfica, històrica, 
política, cultural o socioeconòmica.


3. El Govern ha de potenciar les agrupacions europees 
de cooperació territorial, especialment l’Euroregió.


4. El Govern, respectant el principi de subsidiarietat 
i d’autonomia local, ha de facilitar i impulsar, en ma-
tèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea, la participació dels governs locals en les xarxes de 
cooperació territorial que actuïn en àmbits que els si-
guin d’interès, i també ha de facilitar i impulsar les re-
lacions de cooperació entre ens locals transfronterers.


Títol III. Representació de la Generalitat 
a l’exterior


Article 29. Naturalesa de la representació 
de la Generalitat a l’exterior


1. Als efectes d’aquesta llei i de la corresponent nor-
mativa de desplegament, la representació de la Gene-
ralitat a l’exterior és integrada per les delegacions del 
Govern a l’exterior i davant la Unió Europea i per les 
oficines sectorials del Govern a l’exterior, que actuen 
amb la finalitat de promoure i defensar, d’una manera 
cohesionada i eficaç, els interessos de Catalunya, en 


coherència amb el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, i és integrada també 
per les persones que el Govern nomeni representants 
a l’exterior com a responsables de projectes o progra-
mes de cooperació específics.


2. Les unitats de representació institucional del Go-
vern a l’exterior són: 


a) La Delegació del Govern davant la Unió Europea.


b) Les delegacions del Govern a l’exterior.


c) Les oficines sectorials del Govern a l’exterior, 
d’àmbit competencial sectorial corresponent al d’un 
departament del Govern.


3. El Govern pot crear delegacions a l’exterior i ofi-
cines sectorials a l’exterior en els països i les àrees 
geogràfiques que consideri prioritaris per a la promo-
ció dels interessos de Catalunya, atenent les necessi-
tats reals del país i en coherència amb el Pla estratègic 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.


4. La xarxa d’unitats de representació de la Generali-
tat a l’exterior es fonamenta en els principis d’eficièn-
cia i eficàcia i de retiment de comptes.


5. El Govern ha d’establir mecanismes de coordinació 
i comunicació entre les unitats de representació insti-
tucional de la Generalitat a l’exterior i la societat civil 
catalana amb activitat a l’exterior.


Article 30. Delegació del Govern 
davant la Unió Europea


1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
assumeix la representació institucional de la Gene-
ralitat davant les institucions i els òrgans de la Unió 
Europea, i en defensa els interessos.


2. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
es crea per decret i s’adscriu orgànicament al departa-
ment competent en matèria de relacions amb la Unió 
Europea.


Article 31. Delegacions del Govern a l’exterior


1. Les delegacions del Govern a l’exterior són les uni-
tats de representació institucional del Govern que te-
nen com a objectiu de defensar-hi el conjunt dels in-
teressos de Catalunya i la projecció internacional del 
país.


2. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i 
se suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen 
orgànicament al departament competent en matèria 
d’acció exterior. Els decrets de creació n’han de deter-
minar l’àrea geogràfica d’influència.


Article 32. Oficines sectorials del Govern 
a l’exterior


1. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior són 
les unitats de representació territorial del Govern a 
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l’exterior que tenen un àmbit d’actuació sectorial, 
corresponent al d’un departament de la Generalitat, i 
s’adscriuen orgànicament i funcionalment al departa-
ment competent en l’àmbit sectorial corresponent o un 
dels organismes o entitats que en depenen.


2. El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials a l’exterior adequada per a la promoció dels in-
teressos de Catalunya, especialment en els àmbits de 
la promoció econòmica, la recerca i la innovació, la 
captació d’inversions, la promoció turística, la inter-
nacionalització de les empreses culturals, la projecció 
internacional de la llengua i la cultura catalanes, i la 
cooperació i ajut al desenvolupament.


3. La creació i la supressió d’una oficina sectorial a 
l’exterior per part d’un departament requereix l’auto-
rització prèvia del Govern, una vegada el departament 
d’adscripció n’hagi avaluat la conveniència conjunta-
ment amb el departament competent en matèria d’ac-
ció exterior.


Article 33. Coordinació de la representació de 
la Generalitat a l’exterior


1. El Govern, mitjançant el departament o els depar-
taments competents en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, garanteix l’actuació 
coordinada, eficaç i eficient del conjunt d’integrants 
de la representació de la Generalitat a l’exterior.


2. El delegat del Govern davant la Unió Europea i els 
delegats del Govern a l’exterior assumeixen la coordi-
nació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior 
que actuïn en llur àmbit d’influència.


3. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior ha de potenciar la coordinació de la representació 
de la Generalitat a l’exterior amb altres administra-
cions públiques i ens públics de Catalunya i amb la 
societat civil catalana organitzada a l’exterior.


4. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior s’han 
d’integrar, sempre que sigui possible, en els espais de 
les delegacions del Govern, en els àmbits territorials 
en què coincideixin. El Govern ha de procurar que 
també s’integrin en aquests espais les representaci-
ons a l’exterior d’altres administracions públiques de 
Catalunya.


5. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior de-
fensen prioritàriament els interessos sectorials que 
n’han motivat la creació. No obstant això, en els paï-
sos en què no hi ha delegació del Govern, les oficines 
sectorials poden prestar el suport que es consideri ne-
cessari per a la correcta representació de la Genera-
litat a l’exterior, havent-ho consultat prèviament amb 
el departament competent en matèria d’acció exterior.


Títol IV. Relacions de la Generalitat 
amb la ciutadania i amb la societat civil 
en matèria d’acció exterior


Capítol I. Diplomàcia pública de Catalunya


Article 34. Suport a la internacionalització de 
la societat civil


1. La Generalitat promou la projecció internacional de 
les entitats i organitzacions de la societat civil dels àm-
bits empresarial, sindical, social, de la comunicació, 
de la cooperació i ajut al desenvolupament, de la cultu-
ra, del foment de la pau i els drets humans o de l’es-
port que puguin participar activament en entitats afins 
d’àmbit internacional, amb l’objectiu de maximitzar la 
presència i la influència de Catalunya a l’exterior.


2. El Govern ha de mantenir una interlocució conti-
nuada amb els centres d’estudi, formació, investigació 
i recerca presents a Catalunya amb dedicació a l’àm-
bit de les relacions internacionals, i amb els centres 
universitaris i les escoles de negocis que comptin 
amb una àmplia expertesa geogràfica i sectorial, re-
coneguda internacionalment, en aquesta matèria. El 
Govern ha de fer partícips aquestes institucions de la 
seva acció exterior i ha d’associar-les com a canals de 
transmissió cap a la societat civil de Catalunya i de 
l’exterior.


Article 35. Projecció internacional de la 
ciutadania catalana


1. El Govern dóna suport a les actuacions individu-
als, col·lectives, associatives i organitzades que siguin 
impulsades per ciutadans catalans de l’exterior i per 
altres ciutadans de l’exterior afins a Catalunya que si-
guin coherents amb els objectius estratègics de l’acció 
exterior i amb els interessos públics del país.


2. El Govern ha de vetllar per tenir esment de la pre-
sència a l’exterior de ciutadans catalans de prestigi 
reconegut i per oferir-los la seva col·laboració, amb 
l’objectiu de projectar-ne internacionalment la tasca o 
la trajectòria, l’excel·lència i la potencialitat.


3. El Govern dóna suport a la incorporació de ciutadans 
catalans en organitzacions internacionals, en instituci-
ons i òrgans de la Unió Europea i en empreses multina-
cionals que contribueixin a la capacitació i la formació 
de ciutadans catalans en l’àmbit internacional.


Article 36. Associacions de la societat civil 
que actuen en l’àmbit de l’acció exterior


El Govern i l’Administració de la Generalitat mante-
nen amb caràcter estable relacions de col·laboració de 
caràcter estable amb les organitzacions socials que 
duen a terme tasques en àmbits com la cooperació 
i ajut al desenvolupament, la promoció de la pau, el 
foment dels drets humans, la cultura, els moviments 
migratoris i la sostenibilitat ambiental.
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Article 37. Comunicació exterior del Govern


1. El Govern ha de mantenir un contacte permanent i 
fluid amb mitjans de comunicació d’arreu del món i ha 
de garantir un diàleg proper i continu amb els genera-
dors d’opinió internacional.


2. L’estratègia de comunicació del Govern ha de ga-
rantir la difusió de materials informatius i d’anàlisi 
que permetin oferir informació rellevant, clara i con-
trastada, vinculada al Pla estratègic d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea.


3. Per al posicionament de Catalunya a l’exterior i per 
a la projecció internacional de la marca Catalunya, el 
Govern ha d’aprofitar la implantació i la presència de 
la marca Barcelona, especialment atenent l’espai cen-
tral i capdavanter que ocupa la capital dins la regió 
euromediterrània, en tant que seu de la Unió per la 
Mediterrània.


Article 38. Coordinació


1. El Govern, per mitjà del departament o els depar-
taments competents en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, dirigeix i coordina les 
activitats de diplomàcia pública que duu a terme l’Ad-
ministració de la Generalitat, per tal de garantir-ne 
l’adequació i la coherència amb el Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea.


2. El Govern ha de fomentar la creació d’una estruc-
tura d’espais de diàleg adequats per a permetre la par-
ticipació de la societat civil en la diplomàcia pública 
de Catalunya.


Capítol II. Relacions de la Generalitat 
amb la ciutadania i les comunitats catalanes 
de l’exterior


Article 39. Relacions amb els catalans 
residents a l’exterior


El Govern ha de vetllar perquè els ciutadans catalans 
residents a l’exterior puguin fer efectius llurs drets, i 
amb aquest objectiu ha de promoure les accions ne-
cessàries perquè el marc normatiu vigent a Catalunya 
en aquesta matèria tingui en compte les circumstànci-
es especials d’aquest col·lectiu.


Article 40. Comunitats catalanes de l’exterior


1. Correspon al Govern, per mitjà del departament 
competent en matèria d’acció exterior, regular la coor-
dinació i les relacions amb les comunitats catalanes de 
l’exterior i amb els casals o centres catalans establerts 
fora del territori de Catalunya, i prestar-los suport.


2. Els casals o centres catalans a l’exterior són recone-
guts com a tals per acord del Govern, a sol·licitud de 
l’entitat interessada, d’acord amb els requisits i el pro-
cediment que sigui estableixi per decret del Govern.


3. El Govern dóna suport, d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries, a les comunitats catalanes de 
l’exterior i als casals o centres catalans establerts fora 
del territori de Catalunya i llurs federacions, en tant 
que contribueixen a la promoció i la difusió a l’exteri-
or de la realitat nacional catalana.


4. Amb l’objectiu de difondre el coneixement i el re-
coneixement de la presència catalana al món i de pro-
moure les relacions entre les entitats i persones que 
conformen la Catalunya exterior, i les relacions entre 
aquestes i Catalunya, el Govern pot promoure troba-
des de comunitats catalanes a l’exterior i pot organit-
zar, amb subjecció a les disponibilitats pressupostàri-
es i amb la periodicitat que es determini, el Congrés 
de la Catalunya Exterior.


5. El suport a les comunitats catalanes de l’exterior 
i als casals o centres catalans establerts fora del ter-
ritori de Catalunya ha de garantir especialment que 
puguin dur a terme accions vinculades a l’enfortiment 
de les relacions d’intercanvi amb altres pobles i països 
del món i que puguin tenir un paper actiu en el desen-
volupament cultural, social i econòmic de Catalunya.


Disposicions addicionals


Primera. Dotació de personal en l’àmbit 
de l’acció exterior i en l’àmbit de les relacions 
amb la Unió Europea


El Govern ha de dur a terme el desplegament regla-
mentari necessari i ha d’adoptar les mesures adequa-
des per a dotar l’Administració de la Generalitat de 
personal amb preparació i coneixements específics 
per a exercir les funcions que li corresponen en l’àm-
bit de l’acció exterior de Catalunya i en l’àmbit de les 
relacions de la Generalitat amb la Unió Europea.


Segona. Normativa reguladora de la 
cooperació i ajut al desenvolupament 
i de la solidaritat internacional


El règim jurídic, l’organització i els mecanismes de 
planificació, gestió, execució, avaluació i coordinació 
de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de cooperació al desenvolupament i de solida-
ritat internacional resten subjectes a la Llei 26/2001, 
del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.


Disposició derogatòria


1. Es deroguen l’article 6, relatiu al reconeixement 
oficial dels casals catalans, i els articles 19, 20 i 21, 
relatius a la Trobada de Casals Catalans, de la Llei 
18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les co-
munitats catalanes de l’exterior.
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2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o 
inferior a aquesta llei que s’hi oposin o que la contra-
diguin.


Disposicions finals


Primera. Desplegament reglamentari


Es faculten el Govern i, en allò que li correspongui, el 
conseller competent per raó de la matèria per a fer el 
desplegament reglamentari d’aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
Grup Mixt (20)


Modificar «diplomàcia pública» per «diplomàcia ciu-
tadana» a tot el text de la llei.


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
Grup Mixt (21)


Modificar «projecció, projectar-se» per «relació, rela-
cionar-se» a tot el text de la llei.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (71)


Es substitueix l’expressió «catalans i catalanes» per 
«ciutadania catalana» al llarg de tot el projecte de llei.


Article 1


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


«Article 1. Objecte de la llei


L’objecte d’aquesta llei és el conjunt ordenat de les 
actuacions dutes a terme a l’exterior pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i els organismes, entitats i 
institucions públiques de Catalunya, en l’exercici de 
les seves competències.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP Socialista (4)


Es modifica l’apartat primer de l’article 1, amb la re-
dacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


Aquesta llei té per objecte definir l’àmbit d’aplicació, 
les línies generals d’actuació, les estructures organit-
zatives i els mecanismes de planificació, participació, 
gestió i seguiment avaluació de l’acció exterior de 
Catalunya, per tal d’assolir, sota la direcció, la coor-
dinació i l’orientació del Govern de la Generalitat, la 
màxima promoció i projecció exterior de Catalunya i 
dels seus interessos, com també el posicionament de 
Catalunya a l’exterior com a subjecte actiu amb rela-
ció a matèries de la seva competència i del seu interès.


[...]»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista (5)


S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 1, 
amb la redacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


[...]


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per acció exterior de Catalunya, 
el conjunt de polítiques, actuacions, activitats i inicia-
tives que, de manera coherent amb els principis i ob-
jectius d’aquesta llei, desenvolupen per a la projecció 
exterior de Catalunya, dins i fora de l’àmbit de la Unió 
Europea, el Govern i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, els altres òrgans estatutaris, la resta 
d’administracions públiques de Catalunya, com també 
els organismes, entitats o institucions vinculades o de-
pendents de qualsevol d’aquestes administracions, tot 
respectant l’àmbit competencial de la comunitat autò-
noma i el principi d’autonomia local.


[...]» 


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP Socialista (7)


S’addiciona un incís al paràgraf quart de l’article 1, 
amb la redacció següent: 


«Article 1. Objecte de la llei


[...]


En consonància amb la definició prevista a l’apartat 
anterior, l’acció exterior de la Generalitat abasta totes 
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les polítiques, actuacions, activitats i iniciatives del 
Govern i l’Administració de la Generalitat derivades de 
les atribucions competencials i de l’exercici de les fun-
cions relacionades amb els àmbits de les relacions ex-
teriors, de l’actuació de la Generalitat en relació amb 
la Unió Europea, de la promoció i projecció exterior 
de Catalunya i de la cooperació al desenvolupament.


Addició de nous articles


17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista (1)


S’addiciona un article 1 que precedirà a l’article 1 del 
projecte de llei amb la redacció següent: 


«Article 1. Disposicions generals


1. La Generalitat ha d’impulsar la projecció de Ca-
talunya a l’exterior i promoure els seus interessos en 
aquest àmbit, respectant la competència de l’Estat en 
matèria de relacions exteriors.


2. La Generalitat té capacitat per a portar a terme acci-
ons amb projecció exterior que derivin directament de 
les seves competències, sia de manera directa, sia per 
mitjà dels òrgans de l’Administració general de l’Estat.


3. Les accions amb projecció exterior, que la Genera-
litat porti a terme per mitjà dels seus òrgans, resten 
subjectes a les disposicions establertes al Capítol II i 
Capítol III del Títol V de l’Estatut d’autonomia.»


Article 2


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)


«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya


L’acció exterior de Catalunya es regeix pels principis 
rectors següents: 


a) La projecció de la imatge de Catalunya a l’exterior.


b) La internacionalització econòmica de Catalunya.


c) El consens polític en la definició de l’acció exterior 
de Catalunya.


d) La coherència, la coordinació i la transparència de 
l’acció exterior.


e) La defensa de la cultura, de les llengües cooficials i 
de la identitat pròpies de Catalunya.


f) El respecte als principis de la Constitució Espanyo-
la, a l’Estatut d’Autonomia, a la Carta de les Nacions 
Unides i als tractats de la Unió Europea.


g) La lleialtat institucional amb l’Estat i altres admi-
nistracions públiques.


h) L’equilibri territorial en la promoció dels interessos 
del conjunt de Catalunya.


i) El respecte al dret internacional i als tractats conclo-
sos per Espanya que afectin Catalunya.


j) La rendició de comptes, amb periodicitat anual, al 
Parlament de Catalunya.»


23 Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista (10)


Supressió de la lletra c de l’article 2.


32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista (17)


S’addiciona una lletra i ter a l’article 2, amb la redac-
ció següent: 


«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya


[...]


i ter) coordinació i transversalitat de les funcions, ac-
tivitats i relacions que mantenen en l’àmbit de l’acció 
exterior amb la resta d’administracions públiques.»


35 Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista (20)


Es modifica el títol del Capítol I del Títol I, amb la 
redacció següent: 


«Capítol I. Subjectes Actors de l’acció exterior de Ca-
talunya»


Article 3


40 Esmena núm. 40
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)


«Article 3. El Govern 


1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos.


2. En concret, correspon al Govern: 


Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels 
tractats i convenis internacionals conclosos per l’Es-
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tat, en allò que afectin les matèries que siguin compe-
tència de la Generalitat.


Participar, a proposta del departament competent, en 
el nomenament de les persones que han de represen-
tar la Generalitat en les delegacions i la Representació 
permanent d’Espanya davant la Unió Europea.


Aprovar els acords de col·laboració amb ens públics 
d’altres estats o organismes internacionals i autoritzar 
la subscripció d’aquests acords quan en formin part 
organismes o entitats públiques dependents o vinculats 
a l’Administració de la Generalitat, sempre que no vin-
culin jurídicament a les parts que els subscriguin.


3. Correspon al president o presidenta de la Generali-
tat, en exercici de la més alta representació de la Ge-
neralitat, mantenir les relacions amb les autoritats de 
l’àmbit internacional.»


Article 5


46 Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)


«Article 5. Parlament i altres òrgans estatutaris 


El Parlament ha de conèixer, en un Ple Extraordinari, 
el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


El Govern ret comptes anualment al Parlament de 
l’acció exterior duta a terme.


El Parlament manté relacions de col·laboració amb al-
tres cambres legislatives.


Els òrgans estatutaris i altres entitats públiques adscri-
tes al Parlament estableixen relacions de col·laboració 
amb els seus homòlegs europeus i internacionals.


El Parlament impulsa les relacions de col·laboració i 
mecanismes d’informació mútua amb el Govern, altres 
òrgans estatutaris i entitats adscrites al Parlament en 
l’àmbit de l’acció exterior.»


Article 6


51 Esmena núm. 51


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (5)


«Article 6. Altres administracions públiques de Ca-
talunya


El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’a-
profitar l’experiència derivada de les accions exteriors 
de la resta d’administracions públiques de Catalunya 
i, consegüentment, impulsar la col·laboració amb els 
governs locals per tal de generar sinergies positives, 


concertar espais d’intercanvi i informació que perme-
tin definir estratègies compartides, evitar l’establiment 
de duplicitats o actuacions contradictòries, i disposar, 
amb la màxima eficiència, dels recursos disponibles, 
amb la finalitat de millorar l’acció exterior de Catalu-
nya i la seva efectivitat.»


Article 7


53 Esmena núm. 53
D’addició
Grup Mixt (9)


D’un nou paràgraf a l’article 7


«Igualment, el Govern i l’Administració de la Gene-
ralitat mantenen de forma estable relacions de col-
laboració i concertació amb les organitzacions socials 
que realitzen tasques de diplomàcia ciutadana en els 
àmbits de cooperació al desenvolupament, promoció 
de la pau, foment dels drets humans, la cultura, els mo-
viments migratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»


55 Esmena núm. 55
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (6)


A l’article 7, s’addiciona un incís al títol de l’article i 
dos nous paràgrafs tercer i quart, que resta redactat de 
la manera següent: 


«Article 7. Consorcis, fundacions, ongs i altres ens pú-
blics i corporatius


El Govern també participarà juntament amb les admi-
nistracions públiques i la ciutadania en els projectes 
de la Unió per la Mediterrània (UpM) i d’altres que 
fomentin els valors de la cooperació euromediterrània. 
La Unió per al Mediterrani, amb seu a Barcelona, ha 
de continuar sent una prioritat del Govern de Catalu-
nya. La capitalitat euromediterrània de Barcelona i la 
creació d’un espai de cooperació i integració a la Me-
diterrània basat en l’Estat de dret, els drets humans, 
la justícia i el desenvolupament sostenible han de ser 
per a la Generalitat i la societat catalana un projecte 
estratègic.


Igualment, el Govern i l’Administració de la Generalitat 
mantenen de forma estable relacions de col·laboració i 
concertació amb les organitzacions socials que realit-
zen tasques de diplomàcia ciutadana en els àmbits de 
cooperació al desenvolupament, promoció de la pau, 
foment dels drets humans, la cultura, els moviments mi-
gratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»
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Article 8


57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (25)


Es modifica l’apartat primer de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció exte-
rior de Catalunya. Aquest pla estratègic es completarà 
amb un Pla anual en el marc de la Unió Europea.


[...]»


58 Esmena núm. 58
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (7)


A l’article 8, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf


«8.1 El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat 
quadriennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que 
ordeni sectorialment, geogràficament i institucional-
ment les prioritats i els objectius a mitjà termini de 
l’acció exterior de Catalunya. El Pla estratègic ha de 
ser presentat i ratificat pel Parlament. El Pla Estratè-
gic vetllarà pel compliment de les normativa internaci-
onal de defensa i promoció dels drets humans, tals com 
PICP, PIDESC i les Directrius de Drets Humans de la 
Unió Europea.»


59 Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista (26)


Es modifica l’apartat tercer de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


3. El conseller o consellera competent en matèria d’ac-
ció exterior presenta al Govern el projecte de Pla es-
tratègic d’acció exterior per a la seva aprovació. Un 
cop aprovat haurà de ser publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat i en el termini de 15 dies des de la seva 
publicació, el Govern haurà de donar-ne trasllat al 
Parlament perquè el pugui debatre.


El debat i votació del Pla estratègic en seu parlamentà-
ria es fa d’acord amb el procediment establert en l’arti-
cle 148 del Reglament del Parlament.


[...]»


60 Esmena núm. 60
De modificació
GP Socialista (28)


Es modifica l’apartat quart de l’article 8, amb la redac-
ció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


4. Els departaments poden han d’elaborar, conjun-
tament amb el departament competent en matèria 
d’acció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit 
internacional que desenvolupin sectorialment el Pla 
estratègic de l’acció exterior del Govern i facilitin el 
seguiment de la seva activitat. Els plans sectorials 
sobre acció exterior han de ser coherents amb el Pla 
estratègic d’acció exterior.»


61 Esmena núm. 61


D’addició
Grup Mixt (10)


D’un nou punt a l’article 8 després del punt 4


«El Govern haurà d’establir els instruments adequats 
per a valorar l’abast de les interferències negatives 
produïdes directa o indirectament per les polítiques 
o qualsevol mesura u omissió de les administracions 
catalanes que li siguin de la seva competència. Per la 
qual cosa s’haurà d’establir un pla quadriennal per al 
desplegament de mesures estratègiques en el conjunt 
de l’acció de govern que minimitzin aquesta anticoo-
peració catalana. És a dir, incloure criteris de respon-
sabilitat exterior o global en les mesures domèstiques 
(lleis, plans i programes, etc). Per exemple, incloure la 
noció de límits planetaris (“Planetary Boundaries”) en 
lleis diverses i marcs de coherència de polítiques per al 
desenvolupament cosmopolita i intergeneracional (de 
tot el món i de les futures generacions).»


62 Esmena núm. 62
D’addició
GP Socialista (27)


S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8, amb la redac-
ció següent: 


«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern


[...]


3 bis. El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.


[...]»
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63 Esmena núm. 63
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (8)


A l’article 8, d’un nou apartat 2, que resta redactat de 
la manera següent: 


«8.2 El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.»


65 Esmena núm. 65
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (10)


A l’article 8, apartat 3, d’un incís 


«8.3 La persona titular del departament competent en 
matèria d’acció exterior presenta al Govern el projecte 
de Pla estratègic d’acció exterior per a la seva apro-
vació. Un cop aprovat pel Govern, es presenta davant 
el Parlament perquè en tingui coneixement, el pugui 
debatre, i el ratifiqui si s’escau. El Govern adoptarà 
les mesures necessàries per tal de difondre i donar a 
conèixer el seu contingut.»


Article 9


67 Esmena núm. 67
De modificació
GP Socialista (29)


Es modifica l’article 9, amb la redacció següent: 


«Article 9. Comissió interdepartamental d’acció exterior


1. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior es 
configura com un òrgan col·legiat de coordinació de 
l’acció exterior dels diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, adscrita al departament 
competent en matèria d’acció exterior.


2. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior 
està formada per: 


a) Una presentació de cadascuna de les Conselleries, 
que composen el Govern de la Generalitat.


b) Un president o presidenta que serà el titular del de-
partament de la Presidència del Govern.


3. Ser membre de la Comissió Interdepartamental és 
incompatible amb la condició de diputat o diputada 
del Parlament, llevat el President o Presidenta, amb 
la condició de diputat o diputada del Congrés dels Di-
putats o del Parlament Europeu; de diputat o diputada 
provincial i de senador o senadora.


4. Les funcions de la Comissió Interdepartamental són 
les següents: 


a) Impulsar les polítiques que la Generalitat porti a 
terme en matèria d’acció exterior.


b) Fer seguiment dels compromisos i acords que pren-
gui la Generalitat en matèria d’acció exterior.


c) Coordinar i avaluar les polítiques i actuacions dels 
diferents departaments, dins i fora de la Unió Europea.


e) Fer el seguiment i avaluació de les propostes que in-
corpora el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


f) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en l’àmbit d’acció exterior de Catalunya 
entre el Govern i els ens locals.


5. Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
les funcions i el funcionament d’aquest òrgan col·legiat 
i es preveurà la convocatòria i participació directa en 
les reunions d’aquest òrgan col·legiat dels represen-
tants de la resta d’administracions públiques de Cata-
lunya, com també dels organismes, entitats o instituci-
ons vinculades o dependents d’aquestes.»


68 Esmena núm. 68
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (11)


A l’article 9, del títol, que resta redactat de la manera 
següent: 


«Article 9. La Comissió Interdepartamental i el Con-
sell Assessor d’Acció Exterior»


69 Esmena núm. 69
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (12)


A l’article 9, d’un nou paràgraf segon) que resta redac-
tat de la manera següent: 


«El Govern crearà el Consell Assessor per a l’Acció 
Exterior. Aquest Consell serà transversal i estarà con-
format pels diferents agents socials i civils que desen-
volupen les seves activitats a l’exterior.»


71 Esmena núm. 71


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (14)


A l’article 9, d’un nou paràgraf quart, que resta redac-
ta de la manera següent: 


«La Comissió Interdepartamental i el Consell Assessor 
elaboraran dictàmens dels Plans anuals d’Activitats, 
amb la participació del ens locals, i ens d’interès pú-
blic i de la societat civil.»
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72 Esmena núm. 72
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (15)


A l’article 9, d’un incís al final paràgraf tercer


«Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
les funcions i el funcionament d’aquests òrgans col-
legiats.»


Article 10


75 Esmena núm. 75
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


1. El Govern de l’Estat espanyol ha de remetre a la Ge-
neralitat informació sobre la negociació d’aquells trac-
tats internacionals que tinguin per àmbit matèries que 
siguin de la seva competència o del seu interès. La Ge-
neralitat pot remetre al Govern de l’Estat espanyol les 
observacions que consideri pertinents sobre la negoci-
ació. La decisió adoptada sobre aquestes observacions 
ha de ser comunicada a la Generalitat.


2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat es-
panyol l’obertura de negociacions per a la subscripció 
de tractats internacionals en matèries de la seva compe-
tència i aquest resoldrà de forma motivada.


3. La Generalitat també pot sol·licitar al Govern de 
l’Estat espanyol que s’integrin representacions de la 
Generalitat en les delegacions negociadores de tractats 
internacionals que tinguin per àmbit matèries pròpies 
de la seva competència o del seu interès. El Govern de 
l’Estat espanyol comunicarà la decisió adoptada sobre 
aquesta sol·licitud a la Generalitat.»


Addició de nous apartats


80 Esmena núm. 80
D’addició
GP Socialista (32)


S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 10, amb la re-
dacció següent: 


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


[...]


1 bis. En el cas que es consideri que amb la negocia-
ció d’un tractat internacional es produeix un conflicte 
competencial, dos grups parlamentaris, una desena 


part dels diputats i el Govern han de sol·licitar dicta-
men preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries en 
el cas que es pretengui plantejar un conflicte de com-
petència.


[...]»


81 Esmena núm. 81


D’addició
GP Socialista (33)


S’addiciona un apartat tercer bis a l’article 10, amb la 
redacció següent: 


«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals


[...]


3 bis. La participació en la negociació de tractats i 
convenis internacions que estableix aquest article es 
portarà a terme segons les disposicions que estableix 
l’Estatut d’Autonomia.»


82 Esmena núm. 82
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (17)


A l’article 10, apartat 3, d’un incís


«10.3 La Generalitat també pot sol·licitar al Govern 
de l’Estat espanyol que s’integrin representacions de 
la Generalitat i persones expertes de la societat civil 
en les delegacions negociadores de tractats internacio-
nals que tinguin per àmbit matèries pròpies de la seva 
competència o del seu interès. El Govern de l’Estat es-
panyol comunicarà la decisió adoptada sobre aquesta 
sol·licitud a la Generalitat.»


Article 11


85 Esmena núm. 85
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)


«Article 11. Relacions del Govern amb altres governs i 
organismes internacionals


El Govern manté relacions amb governs d’altres territo-
ris i organismes internacionals.


Als efectes del que estableix l’apartat 1, els departa-
ments i organismes de la Generalitat han d’informar 
el departament competent en matèria d’acció exterior 
dels seus projectes i de les seves actuacions en aquest 
àmbit.»







 21 | Sessió plenària 45


86 Esmena núm. 86
De modificació
GP Socialista (35)


Es modifica un incís de l’apartat primer de l’article 11, 
amb la redacció següent: 


«Article 11. Relacions del govern amb altres governs i 
organismes internacionals


El Govern manté pot mantenir relacions amb governs 
d’altres territoris i organismes internacionals.


[...]»


Article 12


87 Esmena núm. 87
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)


«Article 12. Relacions bilaterals amb altres governs


Als efectes d’aquesta llei i la seva normativa de des-
plegament, es consideren relacions bilaterals amb altres 
governs tots aquells contactes, accions i acords amb 
ens de naturalesa governamental d’altres territoris que 
es desenvolupen dins el marc competencial propi de la 
Generalitat de Catalunya.


El Govern, en l’exercici de les seves relacions bilaterals 
amb altres governs d’altres territoris, promou els objec-
tius següents: 


Impulsar el potencial internacional de l’economia cata-
lana, estimular el creixement de les exportacions de les 
empreses catalanes, especialment en aquells mercats 
de més difícil accés, com també l’atracció d’inversions 
i de nous projectes empresarials de caràcter estratègic i 
innovador d’interès per a Catalunya.


Fomentar la cooperació institucional entre territoris i 
l’intercanvi de bones pràctiques, especialment amb 
aquells territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.


Promoure el desenvolupament humà sostenible, el fo-
ment de la pau i dels drets humans i la cohesió social en 
països prioritaris per al Govern, especialment aquells 
on el pes de l’emigració vers Catalunya sigui signifi-
catiu.


Treballar per a reforçar contactes i possibilitar la pre-
sència i projecció econòmica, cultural i social de les 
entitats, empreses i representants de la societat civil ca-
talana a l’exterior.»


Article 13


90 Esmena núm. 90
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)


«Article 13. Participació en organismes internacionals


El Govern ha de potenciar les relacions de col·laboració 
amb els organismes internacionals, tot prioritzant les 
relacions amb aquells organismes que pertanyen a l’Or-
ganització de les Nacions Unides, en aquelles matèries 
que són d’interès per a Catalunya i, en especial, en el 
desenvolupament econòmic, la innovació i recerca, els 
serveis socials, la salut, la cooperació al desenvolupa-
ment i el foment de la pau i dels drets humans, la im-
migració, la infància, la joventut, l’esport, l’educació, la 
cultura, el desenvolupament sostenible, l’alimentació, 
l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la policia.


El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en or-
ganismes internacionals amb l’objectiu de millorar el 
coneixement del seu funcionament i fer repercutir pos-
teriorment aquesta experiència en el seu treball a l’Ad-
ministració.


Amb aquests objectius, el Govern desenvolupa els 
instruments necessaris per a facilitar la relació i col-
laboració amb els organismes internacionals, d’acord 
amb els procediments i les característiques propis 
d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Estat es-
panyol.


La Generalitat ha d’adoptar mesures per a promoure la 
presència i utilització de la llengua catalana en els orga-
nismes internacionals.


El Govern impulsa la col·laboració amb els actors pú-
blics i privats de Catalunya que incideixin en l’àmbit 
multilateral.


El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència en l’es-
tabliment de seus oficials d’organismes internacionals i 
per a les seves reunions i conferències internacionals.»


92 Esmena núm. 92
D’addició
Grup Mixt (11)


D’un nou paràgraf a l’article 13


«La Generalitat crearà una Escola de Diplomàcia 
pròpia amb l’objectiu de formar professionals de la di-
plomàcia per tal de augmentar la qualitat de la partici-
pació en els organismes internacionals.»
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93 Esmena núm. 93
D’addició
GP Socialista (37)


S’addiciona un paràgraf setè a l’article 13, amb la re-
dacció següent: 


«Article 13. Participació en organismes internacionals


[...]


7. La Generalitat ha de participar en els organismes 
internacionals competents, especialment la UNESCO 
i altres organismes de caràcter cultural, en la forma 
que estableixi la normativa corresponent i, en concret, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»


Article 14


99 Esmena núm. 99
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)


«Article 14. Participació en Xarxes d’entitats subesta-
tals de cooperació


A efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació aquelles agrupacions de governs de dife-
rents territoris que tenen per finalitat defensar interes-
sos comuns davant les institucions estatals, europees 
i internacionals.


El Govern, a través del departament competent en 
matèria d’acció exterior, impulsa la participació de 
Catalunya en les Xarxes d’entitats subestatals de co-
operació amb l’objectiu de projectar i incidir en els 
interessos propis i compartits.


La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.


El Govern participa en Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació transfronterera amb l’objectiu de potenciar 
la cohesió d’aquells territoris amb els quals es com-
parteixen vincles de proximitat geogràfica, històrica, 
política, cultural o socioeconòmica.


5. D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’auto-
nomia local, el Govern facilita i impulsa la participa-
ció dels governs locals en aquelles Xarxes d’entitats 
subestatals de cooperació que treballin àmbits del seu 
interès, com també les relacions de cooperació entre 
ens locals transfronterers.»


Article 15


102 Esmena núm. 102
D’addició
Grup Mixt (13)


«Article 15. Cooperació al desenvolupament


Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament 
i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.»


104 Esmena núm. 104
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (20)


A l’article 15, al final del primer paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent: 


«Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament 
i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.»


106 Esmena núm. 106
De modificació
GP Socialista (40)


Es modifica el paràgraf tercer de l’article 15, amb la 
redacció següent: 


«Article 15. Cooperació al desenvolupament


[...]


El Govern estableix els principis, les línies estratè-
giques i les prioritats geogràfiques i sectorials en ma-
tèria de cooperació al desenvolupament, d’acord amb 
l’agenda internacional en matèria de cooperació al 
desenvolupament i el Pla estratègic d’acció exterior 
del Govern.


Aquestes prioritats es centraran bàsicament en matè-
ria d’educació, contribució en la reforma del sistema 
de Nacions Unides, recolzar a l’estat espanyol en la 
seva participació en el sector de la cooperació finan-
cera, implicar-se en les polítiques espanyoles sobre 
seguretat alimentària i nutricional, polítiques de des-
envolupament sostenible i ajuda humanitària.»
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107 Esmena núm. 107
D’addició
Grup Mixt (15)


D’un nou paràgraf a l’article 15


El govern entendrà la cooperació al desenvolupament 
com una política transversal i per tant com una coo-
peració de banda ampla que sigui capaç d’integrar 
l’anticooperació, evitant que les accions positives de la 
cooperació entrin en contradicció amb accions negati-
ves en altres sectors de l’acció exterior.»


Article 16


111 Esmena núm. 111


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (11)


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya


1. Correspon als diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat desplegar la dimensió exterior 
dels àmbits sectorials de la seva competència per mitjà 
de mecanismes adequats a les prioritats que defineixi 
el Govern.


2. El Govern ha de promoure la internacionalització 
econòmica de Catalunya com a motor de creixement 
econòmic, com a pol d’excel·lència i innovació en el 
coneixement, com a destinació turística i com a eix 
logístic de la Mediterrània i del sud d’Europa. Amb 
aquesta finalitat el Govern ha d’impulsar el potencial 
internacional i la capacitat innovadora de l’economia 
catalana i fomentar activament la captació de noves 
inversions i de projectes d’inversió empresarial de ca-
ràcter estratègic.


3. El Govern ha de fomentar les llengües cooficials i la 
cultura pròpia dins i fora de la Unió Europea.


4. L’acció exterior en els diferents àmbits sectorials de 
la Generalitat s’instrumentalitza a través dels meca-
nismes següents: 


a) Participació en programes europeus i internacio-
nals de finançament.


b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.


c) Formalització d’acords de col·laboració.


d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional.


e) Participació en conferències, fòrums i seminaris.


f) Participació en consultes tècniques, estudis, enques-
tes i publicacions.


g) Organització i participació en programes formatius 
i de capacitació professional.


h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.»


114 Esmena núm. 114
D’addició
GP Socialista (42)


S’addiciona un incís a la lletra d) de l’apartat quart de 
l’article 16, amb la redacció següent: 


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
generalitat de Catalunya


[...]


d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional, de confor-
mitat amb els tractats constitutius d’aquestes Organit-
zacions i l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol.


[...]»


115 Esmena núm. 115
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (24)


A l’article 16, apartat 5, de tot l’apartat, que resta re-
dactat de la manera següent: 


«5. L’acció exterior de la Generalitat vetllarà per la 
promoció d’un enfocament de drets en la les seves actu-
acions. Particularment, ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere en el desenvolupament de les seves funcions 
i ha de fer el seguiment i la validació permanent de l’ús 
de la variant de gènere en els instruments i indicadors 
utilitzats en l’àmbit internacional, per desenvolupar les 
polítiques, els projectes i programes proposats. De la 
mateixa manera, tindrà en compte la perspectiva so-
cioambiental en tots els seus projectes i programes.»


116 Esmena núm. 116
De supressió i addició
Grup Mixt (18)


«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya


5. L’acció exterior de la Generalitat ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere en el desenvolupament de les se-
ves funcions i polítiques, així com en el dels seus pro-
jectes i programes. L’acció exterior de la Generalitat 
vetllarà per la promoció d’un enfocament de drets en 
la les seves actuacions. Particularment, ha d’incorpo-
rar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de 
les seves funcions i ha de fer el seguiment i la valida-
ció permanent de l’ús de la variant de gènere en els 
instruments i indicadors utilitzats en l’àmbit interna-
cional, per desenvolupar les polítiques, els projectes 
i programes proposats. De la mateixa manera, tindrà 
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en compte la perspectiva sociambiental en tots els seus 
projectes i programes.»


Addició de nous apartats


117 Esmena núm. 117
D’addició
Grup Mixt (19)


D’un nou punt de l’article 16 després del punt 5


«La possibilitat de contemplar la creació d’un nou es-
tat a l’Europa contemporània és una oportunitat úni-
ca per innovar, tot creant un nou tipus d’estat sense el 
llast d’estructures obsoletes, orientat a afrontar, amb 
intel·ligència i eficàcia, els riscos, els perills i les ame-
naces de la violència directa i els de la violència es-
tructural i cultural.


L’acció exterior de la Generalitat s’orientarà en la re-
cerca de la pau i en el rebuig a la violència i, per tant, 
mostrarà la seva oposició a les intervencions militars. 
La Generalitat no disposarà, ni ara ni en el futur, de 
cap cos armat de seguretat exterior tipus exèrcit, així 
com tampoc acollirà bases militars estrangeres ni for-
marà part de l’OTAN.


La Generalitat procurarà, quan el seu estatus jurídic 
ho permeti, crear una força d’intervenció no violenta, 
efectiva i democràtica, com a contribució pròpia al 
manteniment de la pau i la seguretat internacionals.


La Generalitat basarà també la seva relació exterior 
amb la possibilitat d’establir boicots, sancions i desin-
versions amb aquells estats que hagin estat advertits o 
condemnats per l’Assemblea General de Nacions Uni-
des o per qualsevol dels organismes vinculats.»


Títol de l’article


119 Esmena núm. 119
D’addició
Grup Mixt (16)


«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya


120 Esmena núm. 120
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (22)


A l’article 16, d’un incís al títol, que resta redactat de 
la manera següent: 


«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la generalitat de Catalunya»


Addició de nous articles


121 Esmena núm. 121


D’addició
GP Socialista (44)


S’addiciona un article 16 bis, amb la redacció següent: 


«Article 16 bis. Acció exterior en matèria de mobilitat 
professional i qualificació professional


Correspon a la Generalitat en virtut de les seves compe-
tències en matèria d’ocupació les actuacions següents: 


a) Promoure les estades de pràctiques de perfeccio-
nament professional en empreses a l’estranger per tal 
què els joves se situïn en millors condicions davant del 
mercat laboral, alhora que perfeccionen una llengua 
estrangera.


b) Impulsar acords amb altres governs que facilitin la 
mobilitat internacional de treballadors qualificats.


c) Fomentar acords amb patronals, cambres de comerç 
i d’oficis, associacions gremials, etc per tal de poder or-
ganitzar programes de formació i treball a nivell trans-
nacional, formació dual i aprenentatge en alternança.


d) Incrementar la cooperació amb els serveis públics 
d’ocupació europeus i internacionals per tal de com-
partir ofertes de treball, itineraris d’orientació i forma-
ció professional, i altres bones pràctiques en matèria 
de polítiques actives d’ocupació.


e) Difondre a nivell internacional les bones pràctiques 
obtingudes participant en reunions, conferències i fò-
rums internacionals, així com formant part de les co-
missions o grups de treball sectorials de les diferents 
xarxes transnacionals europees.


f) Participar com a promotor o com a soci en les con-
vocatòries de projectes de la Comissió Europea i donar 
suport a les entitats del territori interessades en partici-
par en programes transnacionals de caire ocupacional.


g) Fomentar la internacionalització dels centres de 
formació per al treball, mitjançant la seva participació 
en activitats d’intercanvi i de cooperació amb centres 
d’altres països: intercanvi de formadors, de metodo-
logies, de material pedagògic, d’aprenentatge de llen-
gües estrangeres i de tecnologies.»


Article 17


123 Esmena núm. 123
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)


«Article 17. Relacions de la Generalitat amb la Unió 
Europea


La Generalitat de Catalunya participa en l’elaboració 
i execució de l’Acció Exterior en l’àmbit de la Unió Eu-
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ropea a través de la Conferència sectorial per als afers 
relacionats amb la Unió Europea.»


125 Esmena núm. 125
De modificació
GP Socialista (46)


Es modifica l’apartat segon de l’article 17, amb la re-
dacció següent: 


«Article 17. Relacions de la generalitat amb la Unió 
Europea


[...]


2. La Generalitat participa en la presa de decisions 
i en les polítiques i accions de la Unió Europea en la 
formació de la posició de l’Estat davant la Unió Eu-
ropea, com també en la negociació per part de l’Estat 
espanyol en totes les iniciatives de modificació de les 
normes amb rang de dret originari de la Unió Europa 
i amb els acords internacionals conclosos per la Unió 
Europea amb tercers quan afectin a les competències 
de la Generalitat de tractats i altres acords interna-
cionals de la Unió Europea que afectin les seves com-
petències, o als seus interessos i a la seva població.


Addició de nous apartats


126 Esmena núm. 126
D’addició
GP Socialista (47)


S’addiciona diversos apartats a l’article 17, amb la re-
dacció següent: 


«Article 17. Relacions de la generalitat amb la unió 
europea


[...]


3. La Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, 
ha de participar de manera bilateral en la formació de 
les posicions de l’Estat en els afers europeus que l’afec-
ten exclusivament. La posició expressada per la Gene-
ralitat és determinant per a la formació de la posició 
estatal si afecta les seves competències exclusives i si 
de la proposta o la iniciativa europees poden derivar 
conseqüències financeres o administratives especial-
ment rellevants per a Catalunya. En els altres casos, 
aquesta posició ha d’ésser escoltada per l’Estat.


4. El Govern treballarà per impulsar la reforma del 
Senat per tal que permeti la participació de Catalunya 
en les decisions normatives estatals que es projectin en 
l’àmbit dels afers europeus.


5. Enfortir la cooperació del Govern, a diversos ni-
vells, amb la resta de comunitats autònomes sobre la 
Unió Europea.


6. El Govern impulsarà els treballs i la posició de Ca-
talunya en el Comitè de les Regions, des de l’inici del 
procés consultiu i d’elaboració de dictàmens, garantint 
sempre que es respongui als interessos sectorials i ge-
nerals del Govern de Catalunya.


7. El Govern vetllarà per ampliar la participació del 
Govern de Catalunya en els comitès consultius de la 
Comissió Europea i en els grups de treball sectorials 
del Consell de Ministres de la UE, així com en els in-
tergrups informals existents.


8. El Govern treballarà per involucrar amb més força 
el Parlament de Catalunya en els afers comunitaris, 
especialment en el seguiment de les principals iniciati-
ves normatives europees i en l’acció del Govern en els 
assumptes de la Unió. En aquest sentit, es vetllarà per 
la compareixença parlamentària dels consellers del 
Govern de la Generalitat quan participin en els con-
sells de ministres de la UE.


9. El Parlament treballarà per institucionalitzar co-
missions parlamentàries mixtes entre els diputats al 
Parlament de Catalunya i els del Parlament Europeu, i 
també entre els diputats i els senadors catalans a la Co-
missió Mixta de la UE del Congrés i Senat amb els del 
Parlament Europeu, per tractar temes sectorials que 
siguin d’interès per a Catalunya en el marc de la UE.»


Article 19


131 Esmena núm. 131


De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (13)


«Article 19. Estatus jurídic del català a la Unió Europea


La Generalitat ha d’emprendre les accions i mesures 
necessàries per a assolir el reconeixement de l’oficiali-
tat de la llengua catalana a la Unió Europea.»


Article 20


133 Esmena núm. 133
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (14)


«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat


Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat està integrada per una xarxa d’unitats de 
representació institucional del Govern i d’unitats de 
caràcter sectorial dependents de l’Administració de 
la Generalitat, que actuen a l’exterior amb la finalitat 
de promoure i defensar, de manera cohesionada i efi-
caç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de mane-
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ra coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern. La representació a l’exterior de la Generali-
tat també està integrada per aquells/es representants 
que el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin 
responsables de projectes o programes de cooperació 
específics.


La representació exterior de la Generalitat s’exerceix, 
en tot cas, respectant les competències exclusives de 
l’Estat en matèria de relacions exteriors.


Les unitats de representació institucional del Govern 
a l’exterior són la Delegació del Govern de la Genera-
litat davant la Unió Europea i les delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior.


Les unitats d’àmbit competencial sectorial, dependents 
dels respectius departaments de l’Administració de la 
Generalitat, a l’exterior, es denominen oficines sectorials.


La Generalitat crea les delegacions i oficines secto rials 
en els països i les àrees geogràfiques que consideri 
prioritaris per a la promoció dels interessos de Catalu-
nya, de manera coherent amb les necessitats reals del 
país i amb el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.


L’estructura de la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat es fonamenta en els principis d’eficiència i 
eficàcia i de rendiment de comptes d’acord amb allò 
que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 
2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior 
de l’Estat.»


134 Esmena núm. 134
De modificació
GP Socialista (50)


Es modifica el paràgraf primer de l’article 20, amb la 
redacció següent: 


«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat


Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat s’exerceix respectant les competències exclu-
sives de l’Estat en matèria de relacions exteriors i està 
integrada per una xarxa d’unitats de representació ins-
titucional del Govern, i d’unitats de caràcter sectorial 
dependents de l’Administració de la Generalitat i per 
una xarxa d’unitats de representació del teixit associa-
tiu i municipalista, que actuen a l’exterior amb la fina-
litat de promoure i defensar, de manera cohesionada 
i eficaç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de 
manera coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior 
del Govern. La representació a l’exterior de la Genera-
litat també està integrada per aquells/es representants 
que el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin 
responsables de projectes o programes de cooperació 
específics.


[...]»


Article 22


137 Esmena núm. 137
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (15)


«Article 22. Delegacions del Govern a l’exterior


Les delegacions del Govern a l’exterior són aquelles 
unitats de representació institucional del Govern que 
tenen com a objectiu la defensa dels interessos de Ca-
talunya en el seu conjunt, a més de la projecció interna-
cional del país.


Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se 
suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgà-
nicament al departament competent en matèria d’acció 
exterior. Les àrees geogràfiques d’influència de les de-
legacions són les que determinin els respectius decrets 
de creació.»


138 Esmena núm. 138
De supressió
GP Socialista (52)


Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 22.


Article 23


139 Esmena núm. 139
De supressió
GP Socialista (53)


Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 23.


140 Esmena núm. 140
De modificació
GP Socialista (54)


Es modifica l’apartat segon de l’article 23, amb la re-
dacció següent: 


«Article 23. Oficines sectorials


[...]


El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines secto-
rials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya en els àmbits de la promoció econòmica i 
de captació d’inversions, de la internacionalització 
i la projecció del sistema d’universitats i de recerca i 
innovació, de la promoció turística, de la internacio-
nalització de les empreses culturals i per a la projecció 
internacional de la llengua i de la cultura catalanes, i 
la cooperació al desenvolupament.


[...]»
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142 Esmena núm. 142
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (26)


A l’article 23, d’un incís al final del segon paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 


«El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional 
de la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al 
desenvolupament el foment de la pau i la defensa dels 
drets humans.»


Article 24


143 Esmena núm. 143
De modificació
GP Socialista (55)


Es modifica l’article 24, amb la redacció següent: 


«Article 24. Coordinació de la representació a l’exte-
rior de la Generalitat 


1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.


2. L’estructura de la representació a l’exterior de la 
Generalitat es fonament en els principis de coordina-
ció, eficièn cia, eficàcia, transparència i rendiment de 
comptes.


3. El delegat o delegada del Govern davant la Unió 
Europea i el delegat o delegada del Govern a l’exte-
rior en aquells altres països on hi hagi una delegació 
del Govern a l’exterior assumeixen, respectivament, 
la coordinació de les oficines sectorials que també hi 
tinguin presència.


4. El departament competent en matèria d’acció ex-
terior també vetlla per la coordinació amb altres 
administracions públiques, en especial, amb les am-
baixades i consolats del Ministeri d’Afers Exteriors 
de l’Estat i el Servei Europeu d’Acció Exterior de la 
Unió Europea per fer possible iniciatives conjuntes i 
representar adequadament els interessos de Catalunya 
i la de la seva ciutadania a l’exterior i ens públics de 
Catalunya a l’exterior. Sempre que sigui possible les 
oficines sectorials s’integraran en els espais de les de-
legacions en els àmbits territorials en què coincidei-
xin. També es procurarà que s’hi ubiquin les represen-
tacions a l’exterior d’altres administracions públiques 
de Catalunya.


5. Les oficines sectorials defensen prioritàriament els 
interessos sectorials que han motivat la seva creació. 
No obstant, en aquells països on no hi ha delegació del 
Govern de la Generalitat a l’exterior les oficines sec-
torials poden prestar el suport que es consideri neces-
sari per a la correcta representació de la Generalitat a 
l’exterior, prèvia consulta al departament competent 
en matèria d’acció exterior.»


145 Esmena núm. 145
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (16)


«Article 24. Coordinació de la representació a l’exte-
rior de la Generalitat 


El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.»


Article 25


150 Esmena núm. 150
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (29)


A l’article 25, es suprimeix un incís als paràgrafs pri-
mer, segon i tercer i s’addiciona un nou paràgraf quart), 
que resta redactat de la manera següent: 


«Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia pública de Ca-
talunya qualsevol actuació d’un agent públic o privat 
que tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió 
pública exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge, 
la influència i el prestigi de Catalunya a l’exterior.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia cultural de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Cata-
lunya que consisteix en la projecció internacional de 
la creació, indústria i llengua catalanes, com també el 
suport a la formació exterior dels creadors i creadores.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia econòmica de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Catalu-
nya adreçada a impulsar el reconeixement internacional 
de Catalunya com a destí d’inversions i origen d’expor-
tacions de primer nivell, país turístic de referència i cen-
tre de prestigi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia ciutadana de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia desenvolupada 
per la ciutadania i la societat civil catalana organit-
zada que promou internacionalment el compromís de 
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Catalunya envers la promoció dels valors de la soli-
daritat internacional, la justícia, la pau, la defensa de 
poblacions migrants, la sostenibilitat mediambiental o 
el desenvolupament.»


151 Esmena núm. 151


D’addició
GP Socialista (58)


S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 25, 
amb la redacció següent: 


«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya


[...]


Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desple gament, s’entén per diplomàcia econòmica de 
Ca  talunya aquella part de la diplomàcia pública de 
Catalunya adreçada a impulsar el reconeixement in-
ternacional de Catalunya com a destí d’inversions i 
origen d’exportacions de primer nivell, país turístic de 
referència i centre de prestigi en l’àmbit de la recerca 
i de la innovació, dins l’àmbit competencial de la Ge-
neralitat i amb respecte al principi d’autonomia local».


152 Esmena núm. 152
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (28)


A l’article 25, d’un incís del títol


«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya»


Article 26


155 Esmena núm. 155
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (30)


A l’article 26, es modifiquen els paràgrafs segon i ter-
cer, que resta redactat de la manera següent: 


«En aquest sentit, la Generalitat ha de crear mecanis-
mes de participació directa per escoltar les necessitats 
d’aquelles entitats i organitzacions de la societat civil 
de l’àmbit empresarial, sindical i social, de la comu-
nicació, cooperació al desenvolupament, cultura, pau 
i drets humans o de l’esport que participen activament 
en entitats afins d’àmbit internacional, amb l’objectiu 
de tenir una presència i influència responsable de Ca-
talunya a l’exterior.


El Govern també ha de crear mecanismes de partici-
pació directa dels centres d’estudi, formació, investi-


gació i recerca presents a Catalunya en l’àmbit de les 
relacions internacionals, i amb els centres universita-
ris i les escoles de negoci que compten amb una àm-
plia expertesa geogràfica i sectorial reconeguda inter-
nacionalment.»


Article 30


161 Esmena núm. 161


D’addició
GP Socialista (63)


S’addiciona un nou paràgraf a l’article 30 amb el re-
dactat següent:


«Article 30. Relacions amb els catalans a l’exterior


El Govern vetlla perquè les catalanes i catalans a l’ex-
terior puguin fer efectius els seus drets. En aquest sen-
tit, promou les accions necessàries perquè la normativa 
desenvolupada en el marc competencial de Catalunya 
tingui en compte les seves especials circumstàncies.


El Govern vetlla per garantir una política de retorn 
actiu de la ciutadania catalana a l’exterior i/o de vin-
culació continuada d’aquells i aquelles amb el desen-
volupament cultural, social i econòmic de Catalunya.»


Disposicions addicionals


163 Esmena núm. 163
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (31)


A la Disposició addicional, d’un incís al final de l’a-
partat 1.


Disposicions addicionals


«1. El Govern efectuarà el desplegament reglamenta-
ri necessari i adoptarà les mesures adequades per a 
dotar l’Administració de la Generalitat d’un personal 
amb una preparació i coneixements específics per a 
exercir les funcions derivades de l’acció exterior de la 
Generalitat durant la X Legislatura.»


164 Esmena núm. 164
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (32)


A la Disposició addicional, d’un nou apartat 3, que 
resta redactat de la manera següent: 


«3. La Llei d’Acció Exterior en cap cas es podrà consi-
derar substitutiva de la Llei 18/1996 de Relacions amb 
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les Comunitats Catalans de l’Exterior. El Govern de la 
Generalitat durà a terme, a través d’un procés partici-
patiu, una reforma i actualització d’aquesta Llei en el 
marc de la X Legislatura.»


165 Esmena núm. 165
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (33)


A la Disposició addicional, d’un nou apartat 4, que 
resta redactat de la manera següent: 


«4. El Govern presentarà un projecte de fusió de la Llei 
26/2001 de cooperació al desenvolupament, de 31 de 
desembre, la llei 21/2003, de 4 de juliol de foment de la 
pau, el projecte actualitzat de la llei 18/1996 de Relaci-
ons amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior, la nova 
Llei d’Acció Exterior, així com les referències en altres 
lleis catalanes que afectin les competències en matèria 
d’acció exterior en un sol text, sense que aquest nou 
text suposi la pèrdua de cap dret o deure ni la rebaixa 
del contingut de cada una d’aquestes lleis.»


166 Esmena núm. 166
D’addició
GP Socialista (65)


S’addiciona una nova disposició addicional tercera, 
amb la redacció següent: 


«Disposició addicional tercera. Modificació de la llei 
de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior


El Govern, en el termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta llei, ha d’aprovar una nova llei de relacions 
amb les comunitats catalanes de l’exterior que regu-
li les relacions, actuacions i contribucions d’aquestes 
comunitats amb l’acció exterior catalana.»


Preàmbul


168 Esmena núm. 168
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (17)


Del preàmbul


«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avan-
çat amb la voluntat de projectar Catalunya com a un 
país de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor 
al sud d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb 
els altres territoris d’Europa i de la resta del món.


A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el fet que la Generalitat de Catalunya de-
senvolupi una acció exterior ja no deriva tan sols d’una 
pràctica política, sinó que passa a tenir caràcter obliga-
tori i configura un àmbit d’actuació legalment establert.


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món i a la Unió Europea.


Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior 
de l’economia. El sector exterior de Catalunya, a tra-
vés de les exportacions, el turisme i la inversió exterior, 
permet fer de motor de l’activitat productiva en gene-
ral, i quan convé, compensar les possibles contracci-
ons que pateix l’economia catalana. En aquest sentit, 
aquesta llei ha de potenciar aquesta presència interna-
cional de l’economia catalana amb la qual el Govern 
està compromès i obligat.


El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució en l’àmbit de les relacions in-
ternacionals. No només s’ha incrementat la presèn cia 
d’actors i entitats no estatals del món econòmic amb 
cert poder en fòrums internacionals, sinó que també 
ha crescut el rol dels ens no estatals i de les representa-
cions de la societat civil en contextos de forta projecció 
internacional. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública, també denominada diplomàcia 
popular, un instrument cada vegada més reconegut en 
l’acció exterior dels països per la seva dimensió cultu-
ral i econòmica, i que cal també posar de relleu per la 
important tradició que té a Catalunya.


D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
participa en els afers relacionats amb la Unió Europea 
que afecten les competències i els interessos de Catalu-
nya tot participant en les institucions i els organismes 
europeus i en la formació de la voluntat de l’Estat.


D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’ha produït una important evolució normativa en 
l’àmbit europeu, en concret amb les darreres modifi-
cacions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea. Cal, per tant, que 
la Generalitat continuï garantint la correcta transposi-
ció i aplicació de la normativa europea.


El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries facilitarà també l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna dels diferents departaments i organismes en ma-
tèria d’acció exterior, com també amb l’acció exterior 
d’altres Administracions i ens públics de Catalunya. 
L’objectiu final és, doncs, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional.»
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169 Esmena núm. 169
De supressió i addició
Grup Mixt (1)


Del primer paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avançat 
amb la voluntat de projectar Catalunya com a un país 
de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els altres 
territoris d’Europa i de la resta del món. El Govern de 
la Generalitat, des de sempre, ha procurat contribuir a 
la responsabilitat de Catalunya a la construcció d’una 
comunitat internacional més segura, justa, rica i soli-
dària. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat el 
2006, assenyala en el seu article 4.3 que “els poders 
públics de Catalunya han de promoure els valors de 
la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, 
la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”. 
Aquest esperit és reflectit en a Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al desenvolupament i la Llei 
21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. Catalu-
nya s’ubica al món com a un país solidari, de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territo-
ris d’Europa, la mediterrània i de la resta del món per 
a projectar internacionalment els valors que sustenten 
els seus principis rectors.»


170 Esmena núm. 170
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (35)


Al Preàmbul, es modifica el primer paràgraf, que res-
ta redactat de la manera següent: 


«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha pro-
curat contribuir a la responsabilitat de Catalunya a la 
construcció d’una comunitat internacional més segura, 
justa, rica i solidària. L’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, aprovat el 2006, assenyala en el seu article 4.3 
que “els poders públics de Catalunya han de promoure 
els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el 
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió 
social, l’equitat de gènere i el desenvolupament soste-
nible”. Aquest esperit és reflectit en a Llei 26/2001, de 
31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament i 
la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. 
Catalunya s’ubica al món com a un país solidari, de 
prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els al-
tres territoris d’Europa, la mediterrània i de la resta 
del món per a projectar internacionalment els valors 
que sustenten els seus principis rectors.»


171 Esmena núm. 171


D’addició
Grup Mixt (2)


Al tercer paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a 
una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
el conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacio-
nal, com també posicionar els interessos de Catalunya 
al món tot reforçant les relacions amb altres governs, 
organismes multilaterals, xarxes de cooperació i la 
participació a la Unió Europea. Per tal d’assegurar la 
coherència de polítiques cal promoure des del Govern 
de la Generalitat una aproximació multisectorial de 
l’acció exterior, que tingui en compte els diferents àm-
bits d’actuació i la importància de tots ells (des d’edu-
cació, les migracions, la cooperació, l’economia o la 
cultura).»


172 Esmena núm. 172
D’addició
GP Socialista 


S’addiciona un incís al paràgraf tercer de l’exposició 
de motius, amb la redacció següent: 


«Exposició de motius


[...]


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada principal-
ment amb el Govern d’Espanya i amb el conjunt d’ac-
tors que actuen a l’escenari internacional, com també 
posicionar els interessos de Catalunya al món tot re-
forçant les relacions amb altres governs, organismes 
multilaterals, xarxes de cooperació i la participació a 
la Unió Europea.


[...]»


173 Esmena núm. 173
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (36)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al final del paràgraf 
tercer, que resta redactat de la manera següent: 


«Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a 
una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
el conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacio-
nal, com també posicionar els interessos de Catalunya 
al món tot reforçant les relacions amb altres governs, 
organismes multilaterals, xarxes de cooperació i la 
participació a la Unió Europea. Per tal d’assegurar la 
coherència de polítiques cal promoure des del Govern 
de la Generalitat una aproximació multisectorial de 
l’acció exterior, que tingui en compte els diferents àm-
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bits d’actuació i la importància de tots ells (des d’edu-
cació, les migracions, la cooperació, l’economia o la 
cultura).»


174 Esmena núm. 174
D’addició
GP Socialista 


S’addiciona un paràgraf tercer bis a l’exposició de mo-
tius amb la redacció següent: 


«Exposició de motius


[...]


Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món tot reforçant les relacions amb altres governs, or-
ganismes multilaterals, xarxes de cooperació i la par-
ticipació a la Unió Europea.


Així mateix, aquesta llei pretén reforçar la funció de 
les comunitats catalanes a l’exterior en el foment del 
coneixement de Catalunya i de la realitat catalana, 
servint d’instrument actiu per a la construcció de les 
polítiques de la seva projecció exterior.


[...]»


175 Esmena núm. 175
De supressió i addició
Grup Mixt (3)


Al quart paràgraf del Preàmbul


«Preàmbul 


Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior de 
l’economia. Actualment, l’agenda de desenvolupament 
futur passa per la potenciació de l’activitat econòmica 
responsable, també en la seva dimensió exterior. [...]»


176 Esmena núm. 176
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (37)


Al Preàmbul, es modifica el paràgraf quart, que resta 
redactat de la manera següent: 


«Actualment, l’agenda de desenvolupament futur pas-
sa (necessàriament) per la potenciació de l’activitat 
econòmica responsable, també en la seva dimensió 
exterior. El sector exterior de Catalunya, a través de 
les exportacions, el turisme i la inversió exterior, per-
met fer de motor de l’activitat productiva en general, i 
quan convé, compensar les possibles contraccions que 
pateix l’economia catalana. En aquest sentit, aquesta 
llei ha de potenciar aquesta presència internacional de 


l’economia catalana amb la qual el Govern està com-
promès i obligat.»


177 Esmena núm. 177
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (38)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf cinquè, 
que resta redactat de la manera següent: 


«L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el 2006 
en el seu preàmbul, posa de relleu la el fet que la “tra-
dició cívica i associativa de Catalunya ha subratllat 
sempre la importància de la llengua i la cultura catala-
nes, dels drets i els deures, del saber, de la formació, de 
la cohesió social, del desenvolupament sostenible i de 
la igualtat de drets, i avui, especialment, de la igualtat 
entre dones i homes”. L’Estatut també ha permès do-
nar cobertura de llei orgànica a l’acció exterior desen-
volupada per les administracions públiques catalanes. 
I Catalunya, igual que altres ens territorials dels es-
tats del nostre entorn, ha incrementat progressivament 
les seves actuacions exteriors i comunitàries, amb el 
recolzament clar de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, que ha permès actuacions autonòmi-
ques de rellevància exterior, en entendre que el desple-
gament de determinades competències autonòmiques 
requereix aquest tipus d’actuacions (STC 80/1993).»


178 Esmena núm. 178
D’addició
Grup Mixt (4)


D’un nou paràgraf en el Preàmbul


«A causa de la creixent internacionalització de l’eco-
nomia catalana i de la constatació que les polítiques 
internes condicionen i afecten, cada vegada més, els 
territoris i els àmbits naturals més enllà de la fronte-
res de Catalunya, es planteja la necessitat d’incloure 
progressivament elements de responsabilitat ambiental 
i social en l’àmbit exterior en la construcció del nos-
tre Estat. Quelcom que atorga una nova dimensió al 
concepte de sostenibilitat socioambiental que no pot 
desplegar-se exclusivament fronteres endins. Convé 
adaptar l’acció exterior del país a la realitat contem-
porània, especialment amb relació a una governança 
ambiental global, evitant per tots els mitjans disponi-
bles en l’acció de Govern contribuir a l’actual viatge a 
escenaris de crisi socioambiental intensa.»







 32 | Sessió plenària 45


179 Esmena núm. 179
D’addició
Grup Mixt (5)


D’un nou paràgraf en el Preàmbul


«Per la història pròpia i per la manifestació àmplia-
ment majoritària de la seva població, Catalunya 
vincu larà la seva acció exterior a combatre els règims 
dictatorials, la vulneració dels drets humans, civils i 
polítics i a defensar el dret dels pobles i les persones a 
decidir lliurement el seu futur. En aquest sentit orien-
tarà els polítiques de cooperació al desenvolupament, 
el foment de la pau i dels drets humans, la seva par-
ticipació en organismes territorials o internacionals i 
establirà els mecanismes de coherència política i eco-
nòmica de tota l’acció exterior amb aquests principis.»


180 Esmena núm. 180
De supressió
GP Socialista (69)


Es suprimeix un incís del paràgraf setè de l’exposició 
de motius


«Exposició de motius


[...]


El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No no-
més s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no 
estatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional tot 
difuminant, en certa mesura, el concepte de sobirania 


i trencant, implícitament, les regles de les relacions in-
ternacionals. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública un instrument cada vegada més 
reconegut en l’acció exterior dels països per la seva 
dimensió cultural i econòmica, i que cal també posar 
de relleu per la important tradició que té a Catalunya.


[...]»


181 Esmena núm. 181


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (39)


Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf setè, 
que resta redactat de la manera següent: 


«El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No no-
més s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no 
estatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional com 
la cooperació internacional o els fòrums de pau i drets 
humans, tot difuminant en certa mesura el concepte 
de sobirania i trencant, implícitament, les regles de 
les relacions internacionals. En la mateixa línia, els 
constants canvis en el context de les relacions interna-
cionals han fet de la diplomàcia pública un instrument 
cada vegada més reconegut en l’acció exterior dels 
països per la seva dimensió social, política, cultural 
i econòmica, i que cal també posar de relleu per la 
important tradició que té a Catalunya.»







 33 | Sessió plenària 45


PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DEL 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ


Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10


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 19 de novembre de 2014, ha 
estudiat el text del Projecte de llei de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital (tram. 
200-00023/10), 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 la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital


Exposició de motius


La Generalitat té competència per a establir tributs 
pro pis mitjançant una llei del Parlament, sobre els 
quals té capacitat normativa, d’acord amb l’article 
203.5 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, l’article 
127 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria de cultura.


Aquesta llei té per objecte crear, com a tribut propi de 
la Generalitat, l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques, com a tribut finalista que té l’objectiu 
de dotar els fons següents: 


a) Els fons creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, per al foment de la indús-
tria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya.


b) El Fons per al foment de la difusió cultural digital, 
creat ex novo per mitjà d’aquesta llei, per a fomentar 
la creació de continguts culturals digitals i fer-los ac-
cessibles al públic.


L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions elec-
tròniques, per mitjà de la contractació amb empreses 
prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent 
és la persona física o jurídica o l’entitat sense per-
sonalitat jurídica que contracta el servei, l’empresa 
prestadora és el subjecte passiu a títol de substitut del 
contribuent.


La creació de l’impost no comporta cap càrrega tri-
butària a les persones que tenen contractat el servei 
d’accés a continguts en xarxes de comunicacions 
electròniques, perquè els prestadors del servei, com a 
substituts, han de pagar la quota tributària i no en po-
den repercutir l’import en el contribuent, la qual cosa 
ha d’ésser supervisada per l’Agència Tributària de Ca-
talunya i els òrgans competents en matèria de consum.


La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, dins el 
capítol IV, de mesures de foment de la indústria ci-
nematogràfica i audiovisual a Catalunya, estableix 
cinc fons d’ajuts: el Fons per al foment de la producció 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, el Fons per 
al foment de la distribució independent, el Fons per al 
foment de l’exhibició, el Fons per al foment de la di-
fusió i la promoció de les obres i la cultura cinemato-
gràfiques i el Fons per al foment de la competitivitat 
empresarial. Ara bé, cal tenir present la situació actu-
al de crisi econòmica, que, per una banda, ha perju-
dicat greument la indústria cultural –i, en particular, 
la indústria cinematogràfica– i, per una altra banda, 
ha reduït els ingressos de l’Administració de la Gene-
ralitat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar aquests fons en funció de les 
necessitats estratègiques determinades, per a impulsar 
la indústria cinematogràfica i audiovisual. Aquests in-
gressos han d’ésser addicionals a les dotacions pròpies 
que el pressupost de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals destina al foment del sector audiovisual.


Així mateix, es crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i es vincula a actuacions que permetin 
crear continguts culturals digitals i posar-los a dispo-
sició pública per mitjà de polítiques de digitalització.


Aquesta llei consta de disset articles –disposats en dos 
capítols–, una disposició modificativa i dues disposi-
cions finals.


El capítol I regula els diferents elements de l’impost: 
naturalesa i objectiu, àmbit territorial d’aplicació, fet 
imposable, supòsits de subjecció i d’exempció, subjec-
tes passius, període impositiu, meritació, quota tribu-
tària i autoliquidació. També determina que l’Agència 
Tributària de Catalunya s’encarrega de la gestió, re-
captació, comprovació i inspecció de l’impost. Final-
ment, regula les infraccions, les sancions, els recursos 
i les reclamacions.


El capítol II crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i regula la gestió tant d’aquest fons 
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com dels fons per al foment de la indústria audiovisu-
al de Catalunya, creats per la Llei 20/2010.


S’inclou una disposició modificativa de l’article 18 de 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.


La disposició final primera faculta el Govern per a 
dictar les disposicions de desplegament que calguin i 
la disposició final segona estableix l’entrada en vigor 
de la Llei.


Capítol I. Impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques


Article 1. Naturalesa i objectiu


1. L’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
és un tribut propi de la Generalitat, de naturalesa fi-
nalista.


2. L’objectiu de l’impost és dotar els fons per al fo-
ment de la indústria audiovisual de Catalunya creats 
per l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema, i el Fons de foment per a la difusió cultural 
digital, creat per l’article 14 d’aquesta llei, amb la fi-
nalitat de finançar les actuacions i les mesures a què 
estan destinats aquests fons, d’acord amb llur norma 
de creació.


Article 2. Àmbit territorial d’aplicació


L’impost és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.


Article 3. Fet imposable


1. Constitueix el fet imposable de l’impost la dispo-
nibilitat del servei d’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques, per mitjà de 
la contractació amb un operador de serveis, a què fa 
referència l’apartat 2, amb independència de la moda-
litat d’accés al servei.


2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén 
per operador de serveis les persones físiques o jurídi-
ques inscrites en el Registre d’operadors de xarxes i 
de serveis de comunicacions electròniques, depenent 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competèn-
cia, que presten aquest servei a Catalunya.


Article 4. Supòsits de subjecció


Resten subjectes a l’impost els serveis d’accés a con-
tinguts en xarxes de comunicacions electròniques se-
güents: 


a) Els que estan vinculats o associats a la contractació 
de la telefonia fixa d’un immoble, o referits de qualse-
vol manera a un immoble en particular, si l’immoble 
està situat al territori de Catalunya.


b) Els que es duen a terme per mitjà d’un dispositiu 
mòbil que permeti l’accés a continguts existents en 
xarxes de comunicacions electròniques des de di-
ferents localitzacions, si els usuaris que contracten 
aquest servei tenen la residència habitual a Catalunya 
o, en el cas que els usuaris siguin professionals o em-
preses, si tenen el domicili fiscal a Catalunya.


Article 5. Supòsit d’exempció


La disponibilitat del servei a què fa referència l’article 
3.1 resta exempta de l’impost si s’efectua per mitjà de 
la contractació amb un operador constituït en persona 
jurídica sense ànim de lucre.


Article 6. Subjectes passius


1. És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribu-
ent, la persona física o jurídica o les entitats sense per-
sonalitat jurídica a què fa referència l’article 35.4 de la 
Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària, que té contractat el servei a què fan referèn-
cia els articles 3 i 4.


2. És subjecte passiu de l’impost, a títol de substitut 
del contribuent, la persona física o jurídica prestadora 
del servei a què fa referència l’article 3.2.


3. El substitut no pot exigir al contribuent l’import de 
les obligacions tributàries satisfetes, d’acord amb el 
que estableix l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 58/2003.


Article 7. Període impositiu


El període impositiu de l’impost coincideix amb el 
mes natural.


Article 8. Meritació


1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada mes natural.


2. Si l’alta d’un usuari al servei es produeix un dia 
diferent del primer dia del mes natural, i aquesta alta 
no deriva d’un canvi entre els diferents operadors del 
servei, l’impost es merita el dia en què es produeix la 
contractació del servei.


Article 9. Quota tributària


1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,25 euros 
per contracte de servei d’accés a continguts en xar-
xes de comunicacions electròniques i per cada període 
impositiu.


2. Si l’usuari es dóna de baixa del servei i no el con-
tracta a un altre operador, la quota tributària es pror-
rateja pel temps de contractació efectiva del servei.


3. Si l’usuari es dóna d’alta al servei un dia diferent del 
primer dia del mes natural i no disposa d’un contrac-
te previ amb un altre operador, la quota tributària es 
prorrateja pel temps comprès entre el dia de l’alta i el 
de finalització del període impositiu.
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Article 10. Autoliquidació


1. El substitut del contribuent està obligat a presen-
tar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés 
corresponent dins el termini que es fixi per reglament.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller del departament competent 
en matèria tributària.


Article 11. Gestió, recaptació, comprovació i 
inspecció


1. La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspec-
ció de l’impost corresponen 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’ins-
pecció sectorialment competents per raó dels serveis i 
els operadors dels serveis que són objecte de control.


2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya 
i els òrgans competents en matèria de consum per a 
vetllar pel compliment del que estableix l’article 6.3.


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 i les normes reglamentàries que la desenvo-
lupen.


2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. Les sancions a què fa referència l’apartat 1 s’apli-
quen sens perjudici de les sancions que puguin ésser 
aplicables per la comissió d’infraccions tipificades 
per la normativa de protecció dels drets i deures dels 
consumidors i usuaris, per als casos en què les perso-
nes físiques o jurídiques prestadores del servei a què 
fa referència l’article 3.2 repercuteixin al contribuent 
l’import de l’impost.


Article 13. Recursos i reclamacions


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost es pot interpo-
sar un recurs de reposició potestatiu o una reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances.


Capítol II. Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i de la indústria audiovisual 
de Catalunya


Article 14. Creació del Fons per al foment de 
la difusió cultural digital


1. Es crea el Fons per al foment de la difusió cultural 
digital com a mecanisme destinat a finançar políti-


ques públiques que promoguin l’accés dels ciutadans a 
continguts culturals digitals.


2. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes 
o actuacions que permetin crear continguts culturals 
digitals i fer-los accessibles al públic per mitjà de polí-
tiques de digitalització.


Article 15. Gestió dels fons


Els fons a què fa referència l’article 1.2 han d’ésser 
gestionats pel departament competent en matèria de 
cultura.


Article 16. Desplegament reglamentari dels 
fons


1. Els reglaments reguladors dels fons a què fa refe-
rència l’article 1.2 han d’establir, com a mínim: 


a) Els criteris d’atorgament dels ajuts, d’acord amb el 
que estableix la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.


b) La gestió que s’ha de fer en el cas que hi hagi ro-
manents en cadascun dels fons, amb l’especificació 
del fons a què es destinaran en l’exercici posterior, 
d’acord amb la normativa pressupostària vigent.


c) Un sistema pel qual els projectes que rebin ajuts de 
caràcter reintegrable i que obtinguin beneficis d’ex-
plotació hagin de retornar els ajuts, totalment o parci-
alment, perquè reverteixin de nou al fons.


2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de garantir la participació dels professionals del sector 
audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament 
dels fons.


3. S’ha d’establir per reglament un percentatge mínim 
de recaptació anual de l’impost per a cada un dels 
fons. Aquest percentatge no pot ésser inferior al 2% 
de la recaptació total.


Article 17. Informe sobre la destinació dels fons


El departament competent en matèria de cultura ha 
de presentar al Parlament, amb una periodicitat anu-
al, un informe sobre la destinació dels fons a què fa 
referència l’article 1.2, sobre els criteris d’atorgament 
d’aquests fons i sobre el resultat de les actuacions 
dutes a terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne 
compte en el marc de la comissió corresponent.


Disposició modificativa


Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 1/1991, 
del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en 
matèria de joc, que resta redactat de la manera següent: 


«3. Un cop executada una fiança, la persona o l’enti-
tat que l’ha constituïda disposa del termini fixat per 
reglament per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, 
se suspèn l’autorització corresponent fins que la fiança 
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no ha estat totalment reposada. Si la fiança s’executa 
per deutes tributaris de la persona o l’entitat que l’ha 
constituïda, se suspèn l’autorització corresponent fins 
que no s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari o 
que s’ha acordat l’ajornament o el fraccionament del 
pagament, en els termes de l’article 59 i concordants 
de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, ge-
neral tributària.»


Disposicions finals


Primera. Autorització de desplegament


Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014


La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó


Esmenes reservades per a defensar en el Ple


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


«Article 3. Gestió dels fons


1. El departament competent en matèria de cultura és 
l’encarregat de gestionar els fons esmentats a l’article 
1.2.


2. La recaptació derivada d’aquest impost es distribui-
rà de la següent manera entre ambdós fons: 


– 50% al Fons per al foment de la indústria audio visual.
– 50% al Fons de foment per a la difusió cultural.


3. El departament responsable d’aquests fons haurà 
d’aprovar anualment les normes que regulen la seva 
gestió i distribució.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)


«Article 8. Període impositiu


El període impositiu coincideix amb l’any natural.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)


«Article 9. Meritació


1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada any natural.


2. En cas que l’alta d’una persona usuària al servei es 
produeixi un dia diferent del primer dia de l’any natu-
ral, i aquesta alta no derivi d’un canvi entre els dife-
rents operadors del servei, l’impost es merita el dia en 
què es produeixi la contractació del servei.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)


«Article 10. Quota tributària


1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,015 euros 
per contracte de servei d’accés a continguts en xar-
xes de comunicacions electròniques i per cada període 
impositiu.


2. En cas que la persona usuària es doni de baixa del 
servei sense contractar-lo a un altre operador, la quo-
ta tributària es prorratejarà pel temps de contractació 
efectiva del servei.


3. Tanmateix, en cas que la persona usuària es doni 
d’alta al servei un dia diferent del primer dia de cada 
any natural, i no disposi prèviament d’un contracte 
amb un altre operador, la quota tributària es prorra-
tejarà pel temps comprès entre el dia de l’alta i el de 
finalització del període impositiu.»


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


«Disposició final primera. Entrada en vigor


Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.»







 37 | Sessió plenària 45


PUNT 4 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 


Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 


Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 


Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 


Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 


Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt


Reg. 89706 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 11.11.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 429, pàg. 23, del 17 de novembre de 2014.
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PUNT 5 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas 
i transport
Tram. 270-00012/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 73783 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.07.2014


El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 
369, pàg. 36, del 21 de juliol de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 84082 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 21.10.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 84082)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’ai-
gua, electricitat, gas i transport (tram. 270-00012/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposta de proposició de llei.


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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PUNT 6 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00025/10


Propostes de candidats
Reg. 90528 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 21.11.2014


Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 90528)


– Miquel Rubirola i Torrent


N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.







Ple del Parlament
Dossier per a la sessió 45


Convocada per al 26 de novembre de 2014, a les 10.00 h


Segona part


PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00224/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 91469 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00235/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de la Generalitat de Catalunya.


2. En relació a l’adjudicació de la concessió d’Aigües Ter 
Llobregat, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a. Preveure els possibles escenaris conseqüència del 
procés judicial que s’està desenvolupant actualment, i 
garantir en tot moment, que no es veuran afectats els 
serveis als ciutadans, i que les garanties laborals dels 
treballadors no es veuran afectades.


b. Preveure un fons de contingència per tal de fer front 
a les conseqüències econòmiques i financeres de les 
resolucions judicials més probables.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 93261, 94430, 94462, 94687 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93261)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 3


«3. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
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contractació, en compliment de la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de la Genera-
litat de Catalunya i de conformitat amb el que disposa 
l’article 49 del text refós de la llei de contractes del sec-
tor públic, es procedeixi a declarar desert el concurs 
d’adjudicació i per tant– en atenció a la manifesta in-
compatibilitat de l’altra empresa concursant Agbar SA 
per aplicació de la normativa de protecció de la com-
petència, atès que dita empresa –a través de la societat 
d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana de Barce-
lona, en que ostenta el 85% del capital, així com de 
l’empresa SORE i d’altres participades– és la principal 
distribuïdora en baixa del subministrament d’aigua 
domiciliària en l’àmbit del servei de subministrament 
en alta donat per ATLL i per tant es passi a gestionar 
directament els serveis d’Aigües Ter Llobregat per part 
de l’Agència catalana de l’aigua.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94430)


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 so-
bre l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
(tram. 302-00224/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Al punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a do-
nar compliment a les resolucions de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat de 
Catalunya ratificada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i el Tribunal Suprem i anul·lar el procés 
d’adjudicació de la concessió de la gestió d’abasta-
ment en alta del sistema Aigües Ter Llobregat, recu-
perant-ne la gestió la Generalitat a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94462)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les resolucions de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de la Generalitat de Cata-
lunya, tenint en compte els possibles escenaris conse-
qüència del procés judicial.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2.b


«En funció dels escenaris que es puguin donar d’acord 
amb el punt anterior, preveure, si s’escau, un fons de 
contingència per a fer front a eventuals conseqüències 
econòmiques de les resolucions judicials»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94687)


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 interpel-
lació al Govern sobre l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat (tram. 302-00224/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures legalment pertinents, un cop es disposi 
de la sentència del Tribunal Suprem referent a la me-
sura cautelar instada pel Govern de la Generalitat.» 


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.b


«2.b) Preveure un fons de contingència per tal de fer 
front a les conseqüències econòmiques i financeres de 
les resolucions judicials més probables.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la re-
percussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat
Tram. 302-00226/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 91497 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Vi-
llegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, 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 l’anul-
lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Accio-
na i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finan-
ces públiques de la Generalitat (tram. 300-00231/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


1. Informar de forma immediata sobre els efectes ju-
rídics que suposa la sentència del Tribunal Suprem 
de finals d’octubre de 2014, la qual desestimava la 
suspensió cautelar demandada per l’empresa Aigües 
de Catalunya de la resolució de l’Organisme Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat 
(OARCC) i que revoca l’adjudicació d’ATLL al con-
sorci liderat per Acciona, SA.


2. Informar en seu parlamentària de la repercussió i 
l’impacte econòmic que suposaria en la tresoreria i 
en el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya la 
possible suspensió de l’adjudicació d’ATLL a l’empre-
sa Ac ciona, SA, i sobre la impossibilitat de desconso-
lidar l’import corresponent a aquesta adjudicació, de 
995 milions d’euros, de les finances públiques de la 
Generalitat.


3. Informar en seu parlamentària de la situació jurí-
dica derivada de la sentència del Tribunal Suprem i 
sobre la titularitat del prestatari del servei del submi-
nistrament d’aigua en alta a Catalunya.


4. Informar en seu parlamentària de la indemnització 
que la Generalitat de Catalunya hauria de pagar a Ac-
ciona, SA, tant per la revocació del contracte d’adjudi-
cació com per les inversions ja efectuades per aquesta 
empresa, i sobre com afectarà aquesta indemnització 
als ciutadans de Catalunya.


5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el conseller de 
Territori assumiran les responsabilitats polítiques cor-
responents.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Carina Mejías Sánchez José Manuel Villegas Pérez
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades
Reg. 93262, 94431, 94686 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
93262)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat 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 l’anul-
lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona 
i sobre la repercussió d’aquesta decisió en les finances 
públiques de la Generalitat (tram. 302-00226/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 6


«6. Una vegada es retorni l’expedient de l’adjudicació 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat a la Mesa de 
contractació, en compliment de la resolució de l’Òr-
gan Administratiu de Recursos Contractuals de la 
Generalitat de Catalunya i de conformitat amb el que 
disposa l’article 49 del text refós de la llei de contrac-
tes del sector públic, es procedeixi a declarar desert el 
concurs d’adjudicació i per tant– en atenció a la ma-
nifesta incompatibilitat de l’altra empresa concursant 
Agbar SA. per aplicació de la normativa de protecció 
de la competència, atès que dita empresa –a través de 
la societat d’economia mixta amb l’Àrea metropolitana 
de Barcelona, en que ostenta el 85% del capital, així 
com de l’empresa SORE i d’altres participades– és la 
principal distribuïdora en baixa del subministrament 
d’aigua domiciliària en l’àmbit del servei de subminis-
trament en alta donat per ATLL i per tant es passi a 
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gestionar directament els serveis d’Aigües Ter Llobre-
gat per part de l’Agència catalana de l’aigua.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94431)


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 so-
bre l’anul·lació de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la repercussió d’aquesta decisió en 
les finances públiques de la Generalitat (tram. 302-
00226/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«6. Donar compliment a la resolució de l’Organisme 
Administratiu de Resolucions Contractuals de la Ge-
neralitat de Catalunya ratificada pel Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem i 
anul·lar el procés d’adjudicació de la concessió de la 
gestió d’abastament en alta del sistema Aigües Ter Llo-
bregat, recuperant-ne la gestió la Generalitat a través 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94686)


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 interpel-
lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudicació d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Ge-
neralitat (tram. 302-00226/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4


«1. El Parlament insta el Govern que el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement i el conseller de Territori i Soste-
nibilitat informin conjuntament en seu parlamentària 
sobre el procés l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat.» 


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. En cas que finalment s’hagi d’executar la resolució 
de l’OARCC, el conseller d’Economia i el Conseller de 
Territori assumiran les responsabilitats polítiques cor-
responents.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció primària de salut
Tram. 302-00221/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 91120 i 91727 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de 
salut (tram. 300-00230/10).


Moció


I. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
de reforçar l’atenció primària i comunitària com a 
element nuclear del sistema sanitari i més propera al 
ciutadà per donar resposta a gran part de les necessi-
tats en salut de la població, dotant-la de més capacitat 
resolutiva (serveis d’atenció especialitzada i proves di-
agnòstiques) i com a gestora de fluxos i facilitadora de 
la continuïtat assistencial amb altres serveis sanitaris 
i socials.


II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


1. En el marc del desplegament del Pla d’Innovació i 
Atenció Primària i Comunitària del 2007 i l’aplicació 
comunitària de tots els Plans Directors: 


1.1. Concretar la cartera de salut pública, liderada des 
de l’atenció primària, en els propis centres de salut i 
en la comunitat (centres educatius, de lleure, socials, 
cívics, etc.).


1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics dels processos assistencials i el seguiment dels 
processos de trànsit entre nivells assistencials, garan-
tint temps d’espera màxims.


1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de 
salut amb infants i adults, el seguiment dels malalts 
crònics, i començar la prova pilot de prescripció infer-
mera de medicaments.


1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del se-
guiment dels pacients crònics així com el seguiment a 
través de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés 
des dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 


salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades.


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària 
de psicòlegs, traumatologia, reumatologia i oftalmo-
logia.


1.6. Introduir de manera progressiva la figura del fisi-
oterapeuta i del consultor nutricionista a l’atenció pri-
mària, tot definint un nou model d’atenció.


1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.


1.8. En el marc de la implementació de les TIC a l’aten-
ció primària, generalitzar a tot el territori de Catalunya 
al llarg del 2015 la teledermatologia i la teleoftalmo-
logia, i desenvolupar en els propers dos anys la gene-
ralització de les consultes telemàtiques en els àmbits 
d’atenció en que això sigui possible.


1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya.


1.10. Establir temps de garantia dins de l’atenció pri-
mària, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya 
mitjançant la Moció 83/IX: 


a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.


b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua-
ranta-vuit hores d’espera en visites programades per a 
ésser atès pel metge o metgessa de família, per l’infer-
mer o infermera i pel pediatre o pediatra de referència.


2. Presentar el nou model de farmàcia comunitària 
tant des del punt de vista de cartera de serveis preven-
tius assistencials com el nou model de pagament i de 
gestió del medicament i altres productes.


3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis on, fruit dels tancaments noc-
turns indiscriminats de serveis d’atenció continuada i 
d’atenció primària, s’han quedat sense cobertura.


4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat 
del 2015, una dotació econòmica suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de presta-
cions de l’atenció primària i comunitària, i que esta-
bleixi les partides finalistes necessàries de les proves 
complementàries i les visites a especialistes per a 
garantir un temps màxim de diagnòstic preferent en 
15 dies i ordinari de 3 mesos. Addicionar també els 
recursos econòmics i concretar els circuits de deriva-
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ció que permetin l’ingrés directe de pacients crònics 
subaguts als centres sociosanitaris.


5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut del 2015 
fins a arribar al nivell de 2010 i presentar un escenari 
pressupostari creixent de caràcter plurianual 2015-
2020.


6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària. Per tal de garantir 
el seu manteniment i millora de les infraestructures 
i la renovació tecnològica i la incorporació de noves 
tecnologies.


7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud.


8. Evitar la convocatòria de concursos públics per la 
gestió de les àrees bàsiques de salut que actualment 
estan en règim de concessió al termini d’aquestes, tot 
aplicant i desenvolupant les mesures previstes a l’in-
forme relatiu a la moció 3/X del Parlament de Cata-
lunya sobre polítiques de salut, del Grup de Treball 
sobre Contractació Pública.


9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bàsi-
ques que estan sotmeses a processos de concurs, tot 
indicant la data de venciment, i estudiant les diferents 
alternatives per evitar que l’atenció primària surti a 
concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 


9.1. L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimi-
lat» o entitats de base municipalista per centres de ti-
tularitat pública.


9.2. El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.


10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria 8. Evitar la convocatòria de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.


11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 93240, 94414, 94458, 94463, 94684 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 93240)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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 
l’atenció primària de salut (tram. 302-00221/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.2


1.2. Atorgar al metge de família els instruments diag-
nòstics necessaris dins dels processos assistencials del 
seu àmbit assistencial i el seguiment dels processos de 
trànsit entre nivells assistencials, garantint temps d’es-
pera màxims.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.3


1.3. Definir el rol de la infermeria en l’atenció primà-
ria a l’atenció primària que li permeti el lideratge dels 
projectes comunitaris, l’atenció dels programes de 
salut amb infants i adults, el seguiment dels malalts 
crònics amb suport facultatiu, i començar la prova 
pilot de prescripció infermera de productes sanitaris 
i farmacològics que no estiguin legalment subjectes a 
prescripció mèdica medicaments.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.4


1.4 Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment i control dels pacients crònics així com el segui-
ment a través de les infermeries gestores de casos i 
a l’ingrés des dels centres de salut als centres socio-
sanitaris i de salut mental, especialment de pacients 
fràgils i amb malalties cròniques reaguditzades.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.5


1.5 Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció a tota l’atenció primària 
de psicòlegs psicologia clínica, traumatologia, reuma-
tologia, oftalmologia i rehabilitació.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.7


1.7 Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part possible 
de problemes de salut.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un punt 


1.7 bis Establir un sistema de col·laboració i integració 
entre els professionals d’atenció primària i els especia-
listes de l’Hospital de referència, de forma que permeti 
i faciliti l’intercanvi d’experiències i la valoració con-
junta de casos, així com també, de forma periòdica, re-
gular i programada, els professionals de primària pu-
guin participar en les sessions clíniques i les activitats 
formatives i de recerca del seu Hospital de referència.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.8


1.8 En el marc de la implementació de les TIC a l’aten-
ció primària, generalitzar a tot el territori de Catalu-
nya al llarg del 2015 la teledermatologia i la teleof-
talmologia, i desenvolupar en els propers dos anys la 
generalització de les consultes telemàtiques en els àm-
bits d’atenció en que això sigui posible, tot i garantint 
que aquest tipus de consulta no substituirà ni retarda-
rà l’atenció especialitzada presencial en aquells casos 
en que es requereixi.


8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 11


11. Presentar a la Comissió de Salut, en el termini d’un 
mes, l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances en-
tre les seves empreses públiques i consorcis per per-
metre que l’atenció primària no estigui en mans d’em-
preses privades.


Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014


Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94414)


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 l’atenció 
primària de salut (tram. 302-00221/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 1.4


1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del segui-
ment dels pacients crònics així com el seguiment a 
través de les infermeries gestores de casos i a l’ingrés 
des dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 
salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades. Garantint que el 
programa d’atenció al pacient crònic no comporti pèr-
dua de personal d’AP.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 1.5


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya al llarg 
del 2015 el model d’atenció el model de coordinació i 
suport a tota l’atenció primària de psicòlegs, trauma-
tologia, reumatologia i oftalmologia.
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


En el punt 1.7


1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableix quins són els especialistes de l’atenció hospi-
talària que es poden incorporar com a consultors i/o 
assistencials a temps parcial a fi de resoldre amb els 
professionals d’atenció primària la major part de proble-
mes de salut. de cada hospital que farà de consultor/a 
per cada especialitat, amb temps de dedicació a aques-
ta feina, per als/les professionals d’atenció primària 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt 1.11


1.11 Fer que tots els equips de primària s’incorporin a 
L’Estació clínica d’atenció primària (ECAP).


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


En el punt 2


2. Presentar i debatre al Parlament el nou model de far-
màcia comunitària tant des del punt de vista de carte-
ra de serveis preventius assistencials com el nou mo-
del de pagament i de gestió del medicament i altres 
productes.


Palau del Parlament, 25 de novembre 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. 94458)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Eva García 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de sa-
lut (tram. 302-00221/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 6, del bloc II


«6. Presentar en tres mesos un Pla d’inversions 2015-
2022 de centres d’atenció primària, tot prioritzant 
aquelles inversions compromeses en anteriors plans 
d’inversions. Per tal de garantir el seu manteniment i 
millora de les infraestructures i la renovació tecnolò-
gica i la incorporació de noves tecnologies.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 7, del bloc II


«7. Aturar els concursos per a la contractació de la ges-
tió dels serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit 
de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, de l’Alt Camp 
Oest, Barcelona 3A i Vic 2 Sud. En aquest sentit: 


7.1. La Generalitat ha de garantir documentalment que 
els programes assistencials dels CAP poden ser els 
mateixos amb aquest tipus d’operacions que els de 
qualsevol altre ambulatori.


7.2. La Generalitat ha de garantir els serveis essen-
cials que es presten als usuaris de la xarxa pública, 
sense pèrdua d’equitat en l’accés i sense una disminu-
ció en la qualitat dels mateixos, com ara els serveis 
d’urgències, l’assistència domiciliària, els serveis d’es-
pecialitats i que la medicació dels pacients no es redu-
irà seguint criteris d’estalvi econòmic.


7.3 La Generalitat ha de garantir la mateixa qualitat 
assistencial i el mateix nombre dels professionals.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra Eva García Rodríguez
Portaveu adjunt GP PPC Diputada GP PPC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94463)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1. Desenvolupar i reforçar l’atenció primària i comu-
nitària amb els punt següents: 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.1. Concretar el catàleg de serveis de salut pública que 
s’ha de dur a terme des de l’atenció primària, en els 
centres de salut i en la comunitat de forma consensua-
da amb tots els agents implicats de cada territori - or-
ganitzacions professionals, sindicats, associacions de 
malalts, organitzacions científiques, institucions i pro-
veïdors de serveis i representants polítics de totes les 
administracions.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.2. Atorgar al metge de família la capacitat de pro-
gramar l’atenció, amb els instruments diagnòstics dels 
processos assistencials i el seguiment dels processos 
de trànsit entre nivells assistencials, garantint temps 
d’espera màxims. Fent especial èmfasi en la gestió dels 
temps d’espera per a procediments terapèutics o proves 
diagnòstiques, la possibilitat de priorització des dels 
centres de salut en base a criteris mèdics, sempre ga-
rantint temps d’espera màxims, equitat territorial i una 
acceptable variabilitat entre proveïdors.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.3. Definir projectes on la infermeria pugui assumir 
el lideratge en l’àmbit comunitari, l’atenció dels pro-
grames de salut amb infants i adults, el seguiment dels 
malalts crònics; així com començar la prova pilot de 
prescripció infermera de determinats grups de medi-
caments que caldrà determinar en relació amb la seva 
tasca.


5 Esmena núm. 5
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.4. Atorgar a l’atenció primària la responsabilitat del 
seguiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos. Facili-
tar l’ingrés des dels centres de salut i des dels centres 
d’urgència d’atenció primària (CUAPs) als centres 


sociosanitaris i de salut mental, especialment de pa-
cients fràgils i amb malalties cròniques reaguditzades.


6 Esmena núm. 6
De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya a partir 
del 2015 i en el menor temps possible, el model d’aten-
ció a tota l’atenció primària de psicòlegs, traumatolo-
gia, reumatologia i oftalmologia. Així com s’hauria de 
treballar el desplegament d’especialistes itinerants en 
base a les necessitats de la piràmide d’edat de les ABS.


7 Esmena núm. 7
De modificació, d’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.8. En el marc de la implementació de les TIC a l’a-
tenció primària, ampliar les proves pilot de telederma-
tologia i la teleoftalmologia al llarg del 2015, i desen-
volupar en els propers dos anys la generalització de 
les consultes telemàtiques en els àmbits d’atenció en 
que això sigui possible i sempre sota la supervisió d’un 
especialista.


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.9. Generalitzar i ampliar, per tal d’atendre tota la de-
manda, el Programa Pacient Expert Catalunya; un cop 
s’hagin estudiat en profunditat els resultats obtinguts 
fins ara i es confirmi la seva eficàcia.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.10. a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser ate-
sos per l’equip de salut o els professionals de referèn-
cia corresponents el mateix dia que sol·licitin l’atenció, 
sense cap excepció per motiu de condició administra-
tiva de la persona.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.10. b) En l’atenció primària, cal establir un màxim 
de quaranta-vuit hores d’espera en visites programa-
des per a ésser atès pel seu personal sanitari de refe-
rència.







 11 | Sessió plenària 45


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al pú-
blic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de garantir l’obertura de les oficines 
de farmàcia a municipis, per assegurar la màxima co-
bertura horària possible, revisant també els horaris de 
l’atenció primària i l’avaluació dels serveis d’urgència 
nocturns de les ABS.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció 
primària sobre el total del pressupost en salut per tal 
de poder dur a terme tots els aspectes necessaris per 
reforçar la primària tractats ens els punts anteriors.


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


7. Anul·lar la resolució d’aprovació del quadre de ca-
racterístiques dels concursos de l’ABS de l’Escala i de 
l’ABS de l’Alt Camp Oest per tal que es modifiquin: 


– els plecs de condicions per tal que la solvència tècni-
ca s’adeqüi a l’objecte del contracte, és a dir, la gestió 
de serveis d’atenció primària.


– els criteris de valoració subjectius d’acord amb allò 
que diu l’informe relatiu a la moció 3/X, respecte els 
criteris de valoració de l’autonomia de gestió, organit-
zatius i corporatius amb un ús de la fórmula «fins a 
un màxim de X punts» per assignar puntuació a cada 
criteri i subcriteri.


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


10. Impulsar els canvis legislatius i normatius neces-
saris per tal d’evitar la convocatòria de concursos per 
la gestió de l’atenció primària. Prèviament a qualse-
vol modificació definitiva, s’haurà d’engegar un treball 
amb els diferents agents del sector i els grups parla-
mentaris per tal de consensuar el model i haurà de 
constar necessàriament amb un debat i aprovació al 
Parlament de Catalunya.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94684)


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 interpel-
lació al Govern sobre l’atenció primària de salut (tram. 
302-00221/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. En el marc del desplegament del Pla de Salut de Ca-
talunya 2014-2015 i l’aplicació comunitària de tots els 
Plans Directors:»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.4


«1.4. Atorgar a l’atenció primària el lideratge del se-
guiment dels pacients crònics així com el seguiment 
a través de les infermeries gestores de casos i a l’. Les 
infermeres d’atenció primària lideraran el seguiment 
d’aquests pacients crònics també en cas d’ingrés des 
dels centres de salut als centres sociosanitaris i de 
salut mental, especialment de pacients fràgils i amb 
malalties cròniques reaguditzades.» 


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 1.5 i 1.6


«1.5. Generalitzar a tot el territori de Catalunya de ma-
nera progressiva els models de suport específic i expert, 
en l’atenció primària de salut, a la patologia mental, 
osteoarticular i oftalmològica i d’atenció en els as-
pectes relacionats amb l’atenció a l’estat nutricio nal i 
l’atenció fisioterapèutica.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.7


«1.7. Presentar una proposta en tres mesos per que es-
tableixi quines són les especialitats tributàries de par-
ticipar en el model de suport a fi de resoldre amb els 
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professionals d’atenció primària la major part de pro-
blemes de salut.»


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.8


«1.8. En el marc de la implementació de les TIC a 
l’atenció primària, generalitzar progressivament a tot 
el territori de Catalunya al llarg del 2015 la teleder-
matologia i la teleoftalmologia, i desenvolupar en els 
propers dos anys la generalització de les consultes te-
lemàtiques en els àmbits d’atenció en que això sigui 
possible.»


6 Esmena núm. 6
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.10


«1.10. El Govern adoptarà les mesures necessàries per 
tal que: 


a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor-
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.


b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de 
referència de quaranta-vuit hores d’espera en visites 
programades per a ésser atès pel metge o metgessa de 
família, per l’infermer o infermera i pel pediatre o pe-
diatra de referència.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Continuar desplegant el nou model de farmàcia co-
munitària tant des del punt de vista de cartera de ser-
veis preventius assistencials com el nou model de pa-
gament i de gestió del medicament i altres productes.»


8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances de les oficines de 
farmàcia per tal de valorar la possibilitat de mantenir 
l’obertura de les oficines de farmàcia a municipis on, 
fruit dels tancaments nocturns indiscriminats de ser-
veis d’atenció continuada i d’atenció primària, s’han 
quedat sense cobertura.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Assignar capitativament a cada àrea bàsica de sa-
lut, en el Projecte de Pressupostos de la Generalitat 
del 2015, una dotació econòmica suficient que permeti 
garantir, amb qualitat i equitat, el catàleg de prestaci-
ons de l’atenció primària i comunitària. De forma pro-
gressiva s’establiran les partides finalistes necessàries 
de les proves complementàries i les visites a especia-
listes per a garantir els temps màxims que estableixi 
el nou decret de modificació del decret 354/2002. Ad-
dicionar també els recursos econòmics i concretar els 
circuits de derivació que permetin l’ingrés directe de 
pacients crònics subaguts als centres sociosanitaris.»


10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’aten-
ció primària sobre el total del pressupost en salut del 
2015 fins a arribar progressivament al nivell de 2010 i 
presentar un escenari pressupostari creixent de caràcter 
plurianual 2015-2020.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Realitzar el manteniment i la millora de les infra-
estructures d’atenció primària i la renovació tecnolò-
gica i la incorporació de noves tecnologies, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. En la convocatòria de concursos públics per la 
gestió de les àrees bàsiques de salut que actualment 
estan en règim de concessió al termini d’aquestes, es 
tindran en compte les mesures previstes a l’informe 
relatiu a la moció 3/X del Parlament de Catalunya 
sobre polítiques de salut, del Grup de Treball sobre 
Contractació Pública.»
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13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió


De tot el punt 9


«9. Elaborar un informe sobre el nombre d’àrees bà-
siques que estan sotmeses a processos de concurs, 
tot indicant la data de venciment, i estudiant les dife-
rents alternatives per evitar que l’atenció primària surti 
a concurs i per blindar l’entrada d’empreses privades 
en la gestió de l’atenció primària, tot tenint present i 
respectant la Disposició Addicional Desena de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, a través de: 


9.1 L’aplicació del concepte que apareix a la Llei de 
Contractes del Sector Públic «mitjà propi», «assimilat» 
o entitats de base municipalista per centres de titularitat 
pública.


9.2 El desenvolupament Decret 196/2010, de 14 de de-
sembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya (SISCAT), per tal de consolidar la 
xarxa d’atenció primària i comunitària.»


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Estudiar els canvis legislatius i normatius neces-
saris tant a nivell de Catalunya com espanyol per tal 
d’evitar la convocatòria, en la mesura del possible, de 
concursos públics per la gestió de les àrees bàsiques 
de salut.»


15 Esmena núm. 15
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Presentar a la Comissió de Salut, durant l’any 2015, 
l’estudi sobre les possibilitats reals d’aliances entre les 
seves empreses públiques i consorcis per permetre la 
gestió dels equips d’atenció primària no estigui en mans 
d’empreses privades.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 302-00222/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 91121 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu 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 la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa i la desigualtat (tram. 300-00232/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
abans de gener 2015 un Pla de Rescat Social que con-
templi els següents eixos: 


Al Govern de la Generalitat: 


1. Transparència, seguiment de la gestió de polítiques 
socials i mesura de la desigualtat


1.1. Donar compliment immediat a les més de 30 mo-
cions aprovades en el Parlament de Catalunya que 
preveuen actuacions de lluita contra la pobresa i la de-
sigualtat i que estan pendents d’execució.


1.2. Crear en el termini d’un mes la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats en el Debat 
General sobre l’increment de pobresa i les desigualtats.


1.3. Establir la compareixença mensual del Departa-
ment de Benestar i Família al Parlament per lliurar 
la informació relativa a l’evolució de les situacions de 
pobresa i exclusió, que inclogui com a mínim: 


a) Beques-menjador: evolució de les sol·licituds apro-
vades, denegades i en llista d’espera.


b) Desnonaments: nombre de desnonaments per tipus 
de propietat i propietari.


c) Renda Mínima d’Inserció: nombre d’expedients 
aprovats, denegats i pendents de nòmina.


d) Pobresa Energètica: nombre de talls d’aigua, llum i 
gas a Catalunya.


e) Les dades s’oferiran el màxim de desagregades 
possibles, incloent els districtes en cas de ciutats com 
Barcelona.


1.4. Incorporar la mesura de la desigualtat econòmica, 
mitjançant una memòria d’impacte social, en tota l’ac-
ció política, amb especial atenció a salut, educació, 
ocupació, habitatge, redistribució de rendes i garantia 
d’ingressos.


1.5. Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, 
xarxes, associacions veïnals i altres entitats ciutadanes 
que estan treballant per la defensa dels drets socials de 
ciutadania a través de la solidaritat i l’autogestió.


1.6. Revisar els contractes-programa d’acord amb els 
nous indicadors de risc a la pobresa per adaptar els 
equips d’atenció social primària a les necessitats de-
tectades i que ens permetin resoldre les sol·licituds 
d’ajuts socials en el termini de 2 mesos.


Al Parlament de Catalunya


2. Establir el Mínim Vital Garantit 


2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards injus-
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Garan-
tida de Ciutadania.


Al Govern de la Generalitat 


2.2. Pagar totes les beques menjador, que es troben en 
llista d’espera en els ajuntaments atenent al compro-
mís parlamentari de juliol de 2013 pel qual es garantia 
la cobertura amb beques menjador tots els nens i ne-
nes amb necessitats socials.


2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de 
serveis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de 
Subministrament Social com a resposta a la pobresa 
energètica exigint que es facin responsables de l’as-
sumpció de les factures i rebuts impagats.


2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de risc social sense que s’hagi 
proporcionat prèviament una habitatge alternatiu dins 
un marc proximitat.


2.5. Incloure en el Pacte per la Infància la prohibició 
que cap menor pugui ser víctima o testimoni d’un des-
nonament.


3. Pressupost i fiscalitat


3.1. Fixar un sòl de despesa en inversió i en despesa 
corrent social (capítol 4) en els pressupostos per al 
2015 de la Generalitat de Catalunya, per arribar a 
l’equiparació en 2 legislatures la mitjana europea.


3.2. Donar prioritat al pagament de les despeses de 
salut, educació i serveis socials i habitatge social, ne-
gociant amb les entitats financeres i empreses cons-
tructores moratòries i ajornaments en els pagaments 
del deute i del deute diferit.


3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
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Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.


3.4. Presentar al Parlament, en el termini de dos me-
sos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant 
fortament els efectius humans i recursos tècnics de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseguir 
el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant 
les actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. L’objectiu del pla serà assolir els mateixos 
paràmetres que els països més avançats de la UE.


Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 94428, 94681, 94682, 94689 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94428)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la pobresa i la desigualtat (tram. 302-00222/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 1.2


«1.2 Crear en el termini d’un mes la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats, tal i com s’estableix a la Moció 151/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials.» 


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


Addició de dos subapartats en el punt 1.3


«f) Ajuts d’urgència social: nombre d’expedients apro-
vats, denegats i pendents, i import destinat.


g) Usuaris i despesa per procedència de pagaments 
dels programes d’aliments.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 1.5


«Crear un marc de coordinació estable i permanent 
entre el Govern de la Generalitat i les plataformes, 
associacions veïnals, sindicats de treballadors i altres 
entitats ciutadanes que estan treballant per la defensa 
dels drets socials de ciutadania a través de la solidari-
tat i l’autogestió.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 2.6


«2.6 Garantir les prestacions per fills a càrrec a totes 
les famílies en exclusió i en risc d’exclusió social amb 
una quantia suficient per garantir la igualtat d’oportu-
nitats dels menors..»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 4


«4. Sistema de Serveis Socials 


4.1. Enfortir el Sistema català de Serveis Socials, revi-
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova cartera 
de serveis adaptada a les noves necessitats socials, que 
incorpori la garantia d’aliments i els ajuts pel mante-
niment de l’habitatge, i compti amb la coordinació i 
col·laboració entre la Generalitat, les administracions 
locals i les entitats socials.


4.2. Garantir les partides en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2015, a l’àmbit de serveis socials que 
permeti millorar substancialment la dotació dels con-
tractes programes adreçats als ajuntaments i les sub-
vencions i contractes amb proveïdors i entitats del ter-
cer sector.


4.3. Dotar dels recursos econòmics a les partides d’emer-
gència social per fer front a les necessitats més greus 
com la cobertura de les necessitats bàsiques alimen-
tàries de la ciutadania, especialment de la infància, 
l’accés a l’habitatge digne o bé els subministraments 
energètics.»


Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94681)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 302-
00222/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i de modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 2 i el punt 2.1


Al Parlament de Catalunya


2. Impulsar l’aprovació de les mesures necessàries per 
a donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya en relació amb els persones i 
famílies en situació de pobresa. 


2.1. Demanar que la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania es tramiti pel tràmit d’urgència i sense més 
retards injustificats.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans


Al Govern de la Generalitat 


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.3


2.3. Instar al President de la Generalitat a iniciar una 
negociació amb les empreses subministradores de 
serveis bàsics, que ens permeti aprovar el Fons de 
Subministrament Social com a resposta a la pobresa 
energètica exigint que es facin co responsables de l’as-
sumpció de les factures i rebuts impagats.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.4


2.4. Garantir que no es produirà cap desnonament a 
Catalunya per motius de amb risc d’exclusió social 
sense que s’hagi proporcionat prèviament una habitat-
ge alternatiu dins un marc de proximitat.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.5


2.5. Incloure en el Pacte per la Infància les mesures 
necessàries per tal d’evitar la prohibició que cap me-
nor pugui ser víctima o testimoni d’un desnonament.


6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 3.3


3.3. Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental, amb l’objectiu de la redistribució de la ri-
quesa i l’increment dels ingressos de la Generalitat de 
Catalunya, que incorpori entre altres, l’eliminació els 
beneficis fiscals als casinos, la reforma de l’Impost de 
successions, de patrimoni i l’impuls de nous impostos 
ambientals.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-
Saa vedra Conesa, diputat, del GP C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94682)


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 interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat


«El Parlament de Catalunya insta el Govern, les se-
güents mesures:»


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.1


«1.1. Seguir donant compliment, en el menor termini 
de temps possible, a les més de 30 mocions aprovades 
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en el Parlament de Catalunya que preveuen actuacions 
de lluita contra la pobresa i la desigualtat i que estan 
pendents d’execució.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.6


«1.6. Analitzar, en el marc del nou contracte-programa 
del Departament de Benestar Social i Família amb els 
ens locals i conjuntament amb les entitats municipa-
listes, l’adequació de les ràtios dels equips d’atenció 
social segons les necessitats reals detectades i que per-
metin atendre les sol·licituds d’ajuts socials.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.4


«3.4. Presentar al Parlament de conformitat, un pla per 
combatre el frau fiscal, incrementant, d’acord amb les 
necessitats que plantegi el desenvolupament de les tas-
ques que li siguin encomanades, els recursos humans 
i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya per tal 
de perseguir el frau fiscal i la economia submergida, 
coordinant les actuacions amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària. L’objectiu del pla serà assolir 
els mateixos paràmetres que els països més avançats 
de la UE.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 94689)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa i la desigualtat (tram. 
302-00222/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar, durant l’any 2015, les següents mesures: 


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.2. Crear, en el termini d’un mes, la comissió de se-
guiment del compliment dels acords adoptats en el 
Debat General sobre l’increment de pobresa i les desi-
gualtats, la qual haurà de comptar amb representació 
de les entitats socials i professionals del sector.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.3. Publicitar, a través del portal web htttp:// transpa-
rencia.gencat.cat/, les dades que permetin analitzar 
l’evolució de les situacions de pobresa i exclusió; totes 
elles, amb desagregació municipal, xifres absolutes i 
relatives i especificant les peticions, les denegacions i 
el motiu de les mateixes: beques menjador i renda mí-
nima d’inserció. I igualment, les dades sobre desnona-
ments i talls de subministrament energètic i d’aigua.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.4. Estudiar la possibilitat d’implementar una memò-
ria d’impacte social en les lleis que impulsi el Govern, 
a través de la qual es mesuri especialment la seva in-
cidència en allò que fa referència a l’increment de les 
desigualtats socials.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1.5. Reforçar els mecanismes de coordinació estable i 
permanent entre el Govern de la Generalitat i les pla-
taformes, xarxes, associacions veïnals i altres entitats 
ciutadanes que estan treballant per la defensa dels 
drets socials de ciutadania.


6 Esmena núm. 6
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2.1. Garantir el caràcter urgent, i no més retards injus-
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, i definir, a partir d’aquesta, 
un model que doni resposta a les necessitats bàsiques 
d’aquelles persones sense ingressos i que disminueixi 
l’exclusió social.
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2.2. Agilitzar el pagament de les transferències en con-
cepte de beca de menjador i amb la flexibilitat necessària 
del sistema i deis pagaments per tal de fer front a les si-
tuacions canviants de les famílies al llarg del curs esco-
lar, de manera que s’asseguri que el programa funciona 
d’inici a final, que els infants tinguin cobert l’àpat diari 
de principi a final de curs i que les famílies amb situaci-
ons econòmiques sobrevingudes puguin demanar i rebre 
una beca de menjador escolar un cop iniciat el curs.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2.3. Donar compliment immediat, ja sigui a través d’un 
nou decret llei o de la modificació de la llei del Codi de 
Consum, al punt 24.i. de la Resolució 577/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i 
les desigualtats, ampliant el període d’aplicabilitat a tot 
l’any, simplificant substancialment els tràmits i incorpo-
rant ajudes per a les persones que no arribin a l’1,5 de la 
renda de suficiència de Catalunya i no puguin afrontar 
el deute; i, al mateix temps, instar el Govern a negociar 
amb les empreses subministradores, entre d’altres, me-
sures immediates per fer front a la pobresa energètica.


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 2.4. i 2.5. en un sol punt


Establir, per mitjà de la modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum, l’obligatorietat de 
la mediació entre deutor i entitat financera abans de 
fer qualsevol llançament i l’exigència d’un informe dels 
serveis socials bàsics i la Junta Arbitral de Consum so-
bre els riscos socials, que s’ha de lliurar al jutge abans 
d’iniciar qualsevol desnonament en els casos d’habi-
tatge habitual.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De refosa dels punts 3.1., 3.2. i 3.3. en un sol punt: 


Preveure i quantificar els recursos necessaris per ar-
ribar, en dues legislatures, a la despesa mitjana per 
càpita dels països de la Unió Europea en inversió i des-
pesa social corrent. Atès l’estret marge competencial i 
recaptatori que té la Generalitat sobre els tributs su-
portats a Catalunya, es constata que només amb un es-
tat propi es podrà obtenir la plena sobirania fiscal per 
assolir, entre altres, aquest objectiu en despesa social.


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, el 4: 


4. Revisar, de forma immediata, l’Ordre BSF/130/2014, 
per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestaci-
ons econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les presta-
cions de servei no gratuïtes. Aquesta revisió es durà a 
terme amb l’objectiu de recuperar els percentatges per 
determinar la quantitat mínima garantida per a despe-
ses personals previstos a l’Ordre ASC/432/2007, de 22 
de novembre, pel qual es regulen els preus públics i el 
règim de participació de les persones beneficiàries en 
el finançament dels serveis del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), en l’àmbit 
territorial de Catalunya i garantir que les persones tin-
guin recursos econòmics suficients per a la seva auto-
nomia personal i social.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’educació en el lleure
Tram. 302-00225/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 91494 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada 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 Govern 
sobre l’educació en el lleure (tram. 300-00236/10).


Moció


En relació al reconeixement del sector, 


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials.


2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure –caus, esplais i 
casals de joves– i la seva tasca educativa per al des-
envolupament personal i col·lectiu dels infants i joves.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implementar accions que revalorin la 
importància de l’educació en el lleure i que sensibi-
litzin sobre la contribució del lleure educatiu en el 
desenvolupament personal i social dels infants i ado-
lescents, i per extensió de la societat.


Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’educació 
en el lleure, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


4. Implantar estructures de coordinació entre els di-
ferents agents del lleure educatiu, així com estructu-
res de coordinació entre l’educació formal i del lleure 
educatiu per abordar l’educació d’una forma integral 
i conjunta.


5. Promoure la participació de les entitats de lleure 
en les estructures de coordinació en l’àmbit educatiu 
en general com són els consells escolars municipals, 
els plans educatius d’entorn, o les taules territorials de 
coordinació que puguin existir.


6. Implicar les entitats del lleure educatiu en la plani-
ficació i implantació de polítiques socials en àmbits 


estratègics relacionats amb els infants i joves, especi-
alment aquells que fan referència a la lluita contra la 
pobresa infantil o el fracàs escolar.


7. Potenciar i impulsar campanyes de visualització a 
diferents nivells i accions de reconeixement i visibi-
litat de la tasca associativa, així com impulsar el co-
neixement i informació de les diferents associacions i 
entitats existents a cada territori, posant èmfasi espe-
cial a la difusió entre les persones nouvingudes, i les 
persones amb risc d’exclusió social.


En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya amb 
les entitats relacionades amb el lleure i millorar aquest 
finançament a través de les mesures següents: 


8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats.


8.2. Recuperar tan aviat com sigui possible els con-
venis plurianuals, així com els convenis interdepar-
tamentals.


8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els termi-
nis de pagament i adaptar les convocatòries a les ne-
cessitats del sector.


Pel que fa a l’ús dels espais i equipaments públics i 
l’accés als locals, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a: 


9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en es-
pecial els Ajuntaments, i amb les entitats d’educació 
en el lleure per tal de garantir un espai propi a aques-
tes entitats perquè puguin desenvolupar amb facilitat 
i amb condicions adequades les seves activitats, així 
com per aprofundir en l’ús dels equipaments públics i 
la utilització de l’espai públic, a través de les estratè-
gies següents: 


9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments 
públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a 
les entitats de lleure educatiu.


9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments mu-
nicipals a les entitats de lleure.


9.3. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars 
dels centres públics per a l’autorització de l’ús de les 
instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.


En relació a la formació en l’educació del lleure i da-
vant l’entrada en vigor dels certificats de professiona-
litat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
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d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris.


11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies ne-
cessàries per tal d’homologar els nous certificats de 
professionalitat amb els cursos de formació realitzats 
en les escoles de formació dels moviments associatius 
i evitar així la professionalització allunyada de l’es-
sència de l’educació en el lleure.


En relació a la garantia del dret d’accés al lleure edu-
catiu de forma equitativa, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a: 


12. Elaborar un informe conjuntament amb les enti-
tats del lleure i les altres administracions, sobre les 
desigualtat ens l’àmbit de l’accés al lleure educatiu.


13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i 
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents: 


13.1. Establint un sistema global d’ajuts, bonificacions 
i exempcions per als infants amb més dificultats eco-
nòmiques i especificar els criteris socials i econòmics 
prioritaris per aquests ajuts.


13.2. Establint altres mesures de foment per garantir 
que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats 
d’educació en el lleure en condicions d’equitat, sense 
discriminació per raons econòmiques, territorials, so-
cial, culturals o de capacitat.


Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés 
a l’educació en el lleure, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 


14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través 
de plans locals de dinamització del lleure educatiu a 
través de les accions següents: 


14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en el lleure educatiu més feble.


14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de 
les entitats.


14.3. Dinamitzar l’oferta del lleure educatiu als barris 
i municipis que no en tenen, especialment a les zones 
amb una composició social desfavorida.


I en relació a l’impuls de l’associacionisme i la partici-
pació juvenil i ciutadana, 


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associ-
acionisme juvenil en general, elements clau i impres-
cindibles per a la construcció d’una societat amb qua-
litat i salut democràtiques.


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per 
a la participació, la formació en participació al pro-
fessorat, i la implicació de les famílies en els centres, 
així com la coordinació amb l’educació no formal.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 94429, 94461, 94472, 94685 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94429)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura Brus-
ca, 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 l’educa-
ció en el lleure (tram. 302-00225/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 8.2


«8.2. Recuperar en el proper exercici pressupostari els 
convenis plurianuals, així com els convenis interde-
partamentals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 8.3


«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, elaborar un pla 
de pagaments a les entitats de lleure educatiu pel pri-
mer trimestre del 2015, i adaptar les convocatòries a 
les necessitats del sector.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 8.4


«8.4. Recuperar les línies de les subvencions a les AM-
PA’s per activitats extraescolars, així com augmentar 
les subvencions destinades als Plans Educatius d’En-
torn en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 8.5


«8.5. En relació als ensenyaments no reglats (escoles de 
música, de dansa, ensenyaments d’idiomes de règim es-
pecial, etc.) atendre els pagaments en un màxim de dos 
mesos als ens municipals, així com augmentar les aju-
des en els pressupostos de la Generalitat per al 2015.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 12.1


«12.1. Identificar els àmbits territorials amb una parti-
cipació dels infants en el lleure educatiu més feble per 
tal de planificar i desenvolupar mesures de promoció 
de l’oferta i mesures d’accessibilitat.»


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94461)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
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 l’educa-
ció en el lleure (tram. 302-00225/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 1


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 
d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials, especialment de l’associacionisme educatiu 
pel fet que la seva dinàmica voluntària i austeritat en 
l’activitat, garanteix l’equitat i evita la discriminació 
per raons econòmiques.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De dos incisos al punt 2


2. El Parlament de Catalunya reconeix la trajectòria 
de les entitats d’educació en el lleure i especialment de 
l’associacionisme educatiu –caus, esplais i casals de 
joves de base associativa i voluntària– i la seva tasca 
educativa per al desenvolupament personal i col·lectiu 
dels infants i joves.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 3


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar accions que fomentin l’associ-
acionisme educatiu i li donin suport, que sensibilitzin 
sobre la seva contribució al desenvolupament personal 
i social d’infants i adolescents, a la construcció demo-
cràtica i la transformació social, així com que revalori 
el seu paper cabdal en educar per i en la participació 
des de la mateixa pràctica participativa, democràtica, 
voluntària i de foment de l’associacionisme i la impli-
cació social.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 3 i el punt 4


Pel que fa a les polítiques per a l’impuls de l’associa-
cionisme educatiu i l’educació en el lleure en general, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt abans del punt 4


4.0. Promoure i enfortir els grups i casals de joves, en-
tesos com a projectes associatius, democràtics, auto-
gestionats i liderats per joves.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 4


4. Millorar i aprofundir en les estructures de coordi-
nació entre els diferents agents de l’associacionisme 
educatiu, en especial en les estructures de coordinació 
entre l’educació formal i del lleure educatiu per abor-
dar l’educació d’una forma integral i conjunta.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 5


5. Promoure la participació de l’associacionisme edu-
catiu i, en general, les entitats de lleure de les entitats 
de lleure en les estructures de coordinació en l’àm-
bit educatiu en general com són els consells escolars 
municipals, els plans educatius d’entorn, o les taules 
territorials de coordinació que puguin existir.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 6 que resta redactat de la següent manera


6. Implicar l’associacionisme educatiu, i en general les 
entitats de lleure educatiu, en la planificació i implan-
tació de polítiques públiques en àmbits estratègics com 
el foment de la participació o polítiques socials i d’in-
clusió d’infants i joves.


En relació al finançament de les entitats del lleure edu-
catiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a:


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De dos incisos al punt 8


8. Garantir el suport econòmic i el compliment dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb l’associacionisme 
educatiu (esplais, caus i casals de joves) amb el lleure 
i millorar aquest finançament a través de les mesures 
següents, tot realitzant un diàleg amb les entitats per 
consensuar la seva implantació:


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 8.1


8.1. Garantir un finançament estable a curt i mitjà ter-
mini per poder dur a terme els projectes educatius de 
les entitats, reconeixent la necessitat d’enfortir les en-
titats de segon grau.


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 8.3 que resta redactat de la següent manera:


8.3. Impulsar la nova instrucció interna de la Gene-
ralitat aprovada en la moció 128/X sobre les mesures 
per a garantir la viabilitat i l’estabilitat de les entitats 
socials a fi i efecte d’agilitar tràmits, adaptar calenda-
ris i racionalitzar les justificacions també en l’àmbit de 
l’associacionisme educatiu.


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 8.4


8.4. Adaptar els mecanismes i dates de les justifica-
cions de subvencions a l’associacionisme educatiu a la 
realitat associativa i a una millora de la transparència, 
a partir d’un diàleg amb les entitats.
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13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9


9. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals, en 
especial els Ajuntaments, i amb l’associacionisme 
educatiu per tal de garantir un espai propi a aques-
tes entitats perquè puguin desenvolupar amb facilitat 
i amb condicions adequades les seves activitats, així 
com per aprofundir en l’ús dels equipaments públics i 
la utilització de l’espai públic, a través de les estratè-
gies següents:


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9.1


9.1. Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments 
públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a 
l’associacionisme educatiu.


15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 9.2


9.2. Promoure la cessió de locals d’equipaments mu-
nicipals a l’associacionisme educatiu, i la signatura de 
convenis que en garanteixin l’estabilitat, així com fa-
cilitar la utilització de l’espai públic per desenvolupar 
totes les seves activitats.


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt 9.2 bis


9.2 bis. Evitar anomenar Casals de Joves a equipa-
ments i espais municipals que no estiguin liderats per 
l’associacionisme juvenil.


17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un incís al punt 9.3


9.3. Sensibilitzar, a través d’experiències positives que 
existeixen al nostre país, les direccions i els consells 
escolars dels centres públics per a l’autorització de 
l’ús de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.


18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al final del punt 10


10. Garantir la continuïtat del model de formació dels 
moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen 
d’una experiència i trajectòria que els avala per la for-
mació dels voluntaris com a monitors i directors.


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 11


11. Estudiar les vies necessàries i implantar les me-
sures necessàries per tal d’homologar els nous certi-
ficats de professionalitat amb els cursos de formació 
realitzats en les escoles de formació dels moviments 
associat ius i evitar així la professionalització allunya-
da de l’essència de l’educació en el lleure, informar 
puntualment l’associacionisme educatiu des dels dife-
rents departaments implicats i negociar amb aquest les 
vies i mesures més adequades per aconseguir l’homo-
logació esmentada.


20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


D’un nou punt 11 bis


11 bis. Estudiar i valorar un model d’homologació dels 
certificats professionals en que una part significativa 
sigui homologada a partir de l’experiència voluntària 
i continuada en l’associacionisme educatiu, comple-
mentàriament a la formació.







 24 | Sessió plenària 45


21 Esmena núm. 21


De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 11 bis i el 12


En relació a la garantia del dret d’accés a l’associaci-
onisme educatiu i a tot el lleure educatiu en general al 
lleure educatiu en general, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a:


22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 12


12. Elaborar un informe conjuntament amb les enti-
tats del lleure i les altres administracions, sobre les 
desigualtat ens l’àmbit de l’accés l’associacionisme 
educatiu i a tot el lleure educatiu en general.


13. Desplegar i fer efectiu el dret a l’accés en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la LEC i 
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència en relació als aspectes següents:


23 Esmena núm. 23
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.1 que resta redactat de la següent manera


13.1. Establint un itinerari sistematitzat entre serveis 
socials i l’associacionisme educatiu i un sistema pú-
blic global d’ajuts, bonificacions i exempcions per als 
infants amb més dificultats econòmiques, gestionat i 
coordinat per la Generalitat, i especificant els criteris 
socials i econòmics prioritaris per aquests ajuts.


24 Esmena núm. 24
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.2


13.2. Establint altres mesures de foment per garantir 
que tots els infants i joves puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius i en les activitats de 
l’associacionisme educatiu i a tot el lleure educatiu en 
general en condicions d’equitat, sense discriminació 
per raons econòmiques, territorials, social, culturals 
o de capacitat.


25 Esmena núm. 25
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del text entre el punt 13.2 i el punt 14


Pel que fa referència a l’equilibri territorial de l’accés 
a l’associacionisme educatiu, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat a:


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14


14. Combatre les desigualtats territorials en la provi-
sió de l’oferta, de la mà amb els ens locals, a través 
de plans locals de dinamització de l’associacionisme 
educatiu a través de les accions següents:


27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.1


14.1. Identificar els àmbits territorial amb una partici-
pació dels infants en l’associacionisme educatiu més 
feble.


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.2


14.2. Planificar mesures de promoció de l’associaci-
onisme educatiu l’oferta i mesures d’accessibilitat en 
aquestes zones de la mà de les entitats.


29 Esmena núm. 29
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 14.3


14.3. Posar les eines per facilitar i fomentar l’associ-
acionisme educatiu als barris i municipis que no en 
tenen, especialment a les zones amb una composició 
social desfavorida.
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30 Esmena núm. 30
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 15


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
model que representen les entitats juvenils i l’associ-
acionisme juvenil en general, elements clau i impres-
cindibles per a la construcció d’una societat amb qua-
litat i salut democràtiques.


31 Esmena núm. 31


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


Diversos incisos al punt 16


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal conjuntament el moviment as-
sociatiu juvenil per abordar la promoció de la cultura 
participativa de les persones joves i la seva intervenció 
en els afers públics, el foment dels processos de par-
ticipació juvenil i l’impuls a l’associacionisme juvenil 
i el suport a les entitats a través de l’aprofundiment 
de l’educació en i per a la participació, la formació en 
participació al professorat, i la implicació de les famí-
lies en els centres escolars, així com la coordinació 
amb l’educació no formal.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 94472)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta, Carlos Car-
rizosa Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’educació en el lleure (tram. 302-00225/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1


1. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement del 
valor educatiu del lleure i la importància estratègica 


d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió 
socials i el desenvolupament de la persona.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. Promoure la participació de les entitats de lleure le-
galment constituïdes en les estructures de coordinació 
en l’àmbit educatiu en general com són els consells 
escolars municipals, els plans educatius d’entorn, o les 
taules territorials de coordinació que puguin existir.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un punt 11 bis


11 bis. Vetllar perquè la formació dels professionals 
del lleure s’imparteixi sense cap ingerència política o 
ideo lògica.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 14.2


14.2. Planificar mesures de promoció de l’oferta i me-
sures d’accessibilitat en aquestes zones de la mà de les 
entitats amb participació de les entitats del lleure le-
galment constituïdes.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 15


15. El Parlament de Catalunya reconeix i defensa el 
paper que poden exercir model que representen les en-
titats juvenils i l’associacionisme juvenil en general, 
elements clau i imprescindibles per a la construcció 
d’una societat amb qualitat i salut democràtiques.


6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 16


16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disse-
nyar un pla transversal per abordar la promoció de la 
cultura participativa de les persones joves i la seva in-
tervenció en els afers públics, el foment dels processos 
de participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme 
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juvenil a través de l’aprofundiment de l’educació per a 
la participació, la formació en participació al profes-
sorat, i la implicació participació de les famílies en els 
centres en les entitats de lleure, així com la coordina-
ció amb l’educació no formal.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


17. El Parlament insta el Govern a garantir que a totes 
les entitats del lleure –caus, esplais i casals de joves–, 
així com a totes les seves activitats, es respecti la neu-
tralitat política, sense admetre cap tipus d’ingerència 
ideològica vers els usuaris dels serveis de lleure.


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Inés Arrimadas García Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunta GP C’s Diputat GP C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94685)


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 interpel-
lació al Govern sobre l’educació en el lleure (tram. 
302-00225/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implementar accions que ajudin a con-
solidar i ampliar la valoració de la importància de 
l’educació en el lleure i que sensibilitzin, en els àmbits 
on no és prou coneguda, sobre la contribució del lleure 
educatiu en el desenvolupament personal i social dels 
infants i adolescents, i per extensió de la societat.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Seguir implicant les entitats del lleure educatiu en 
la planificació i implantació de polítiques socials en 
àmbits estratègics relacionats amb els infants i joves, 


especialment aquells que fan referència a la lluita con-
tra la pobresa infantil o el fracàs escolar.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Continuar impulsant i potenciant campanyes de 
visualització a diferents nivells i accions de reconeixe-
ment i visibilitat de la tasca associativa, posant èmfasi 
especial a la difusió entre les persones nouvingudes i 
les persones amb risc d’exclusió social, així com im-
pulsar el coneixement i informació de les diferents as-
sociacions i entitats existents a cada territori.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat del punt 8


«8. Seguir mantenint el suport econòmic derivat dels 
convenis subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les entitats relacionades amb el lleure i millorar 
aquest finançament a través de les mesures següents:»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 8.1 i 8.2


«8.1. Seguir garantint el finançament per poder dur a 
terme els projectes educatius de les entitats, recuperant 
tan aviat com sigui possible, els convenis plurianuals.» 


6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 8.3


«8.3. Treballar per agilitzar tràmits, avançar els ter-
minis de pagament i adaptar les convocatòries a les 
necessitats del sector.»


7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Negociar amb les entitats i estudiar les vies ne-
cessàries per tal d’homologar els nous certificats de 
professionalitat i qualificacions professionals amb els 
cursos de formació realitzats en les escoles de for-
mació dels moviments associatius i garantir l’accés a 
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l’exercici de la professió de totes les persones titulades 
a través de les escoles d’educació en el lleure recone-
gudes per la Direcció General de Joventut.» 


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13.1


«13.1. Continuar garantint els recursos que es trans-
fereixen a les entitats de lleure educatiu per fomentar 
l’accés al lleure en igualtat d’oportunitats per als in-
fants i joves que participen de les seves activitats de 
curs i de períodes de vacances.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa de tot el punt 14


«14. Seguir dinamitzant mitjançant els plans de desen-
volupament comunitari l’enfortiment de la participa-
ció social, el reforçament del teixit d’entitats i la cohe-
sió, fomentant la creació d’oferta de lleure educatiu en 
barris i municipis amb una composició socioeconòmi-
ca més vulnerable.»


10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis-
senyar estratègies per abordar la promoció de la cultu-
ra participativa de les persones joves i la seva inter-
venció en els afers públics, el foment dels processos de 
participació juvenil i l’impuls a l’associacionisme ju-
venil. a través de l’aprofundiment de l’educació per a la 
participació, la formació en participació al professorat, 
i la implicació de les famílies en els centres, així com la 
coordinació amb l’educació no formal.»


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer
Tram. 302-00223/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 91124 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de suport al món pesquer 
(tram. 300-00237/10).


Exposició de motius


El Reglament (UE) No 508/2014 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell de 15 de maig de 2014, relatiu al 
Fons Europeu de la Pesca, en el seu article 33 (para-
lització temporal d’activitats pesqueres), apartat B diu 
que els ajuts es concediran als pescadors que hagin 
treballat al mar al menys durant 120 dies durant els 
dos anys civils anteriors a la data de presentació de 
la sol·licitud d’ajuda a bord d’un vaixell pesquer de la 
Unió afectat per la paralització temporal.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva en matèria d’activi-
tats marítimes i de pesca marítima i recreativa a aigües 
interiors, i la competència compartida en matèria d’or-
denació del sector Pesquer (article 119) que inclou la 
capacitat de determinar els objectius als quals és des-
tinin les subvencions de l’Estat i de la Unió Europea.


En el procés d’elaboració de la Llei 2/2010 de 18 de 
febrer de pesca i acció marítimes (DOGC 5580 de 
4.3.2010) i concretament en el diari de sessions del Par-
lament de Catalunya de dijous 26 de febrer de 2009 es 
va exposar el perjudici econòmic que suposa per als 
mariners la realització de les paralitzacions temporals 
(vedes) havent-hi una unanimitat per part dels portaveus 
dels grups parlamentaris en recollir i donar solucions a 
la problemàtica que es va plantejar sobre aquest tema.


Tot això va quedar plasmat en el capítol IV (Ajuts i 
subvencions per al desenvolupament del sector Pes-
quer) de la Llei de Pesca i Acció Marítimes 2/2010, 
dins del capítol IV i concretament a l’article 87 (Ob-
jecte dels ajuts i les subvencions) punt 1-b s’especifica 
que les subvencions regulades en el present article es-


taran destinades a reduir la capacitat de pesca per mit-
jà de la retirada definitiva o temporal de l’activitat o de 
parades temporals de l’activitat, o les dues mesures en 
el marc dels plans específics de gestió establerts per 
l’article 26. Per garantir el caràcter universal aquests 
ajuts es destinen al manteniment dels llocs de treball i 
els contractes laborals.


Es dóna el cas que la situació que pateixen els pesca-
dors catalans no passa a la resta de comunitats autòno-
mes amb competències pesqueres on les ajudes si es 
reparteixen, a més dels armadors, també als mariners.


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a que vetlli pel compliment de 
les competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya en matèria d’activitats marítimes i de pesca marí-
tima i recreativa a aigües interiors, i la competència 
compartida en matèria d’ordenació del sector Pesquer 
(article 119) i sigui esmenat el greuge comparatiu que 
pateixen des de sempre els mariners catalans en les 
èpoques de paralització temporal (veda) i que siguin 
efectuades les ordres, en la mateixa forma en la qual 
es fa per als titulars de vaixells pesquers (Armadors), 
perquè els mariners puguin sol·licitar els ajuts que el 
FEP destina per aquest fi i evitin haver de consumir 
les seves prestacions d’atur.


Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 94432, 94460, 94683 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 26.11.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 94432)


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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de suport al món pesquer (tram. 302-00223/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a desplegar les accions 
i els recursos necessaris per impulsar el Pla de desen-
volupament del litoral català, amb la finalitat de po-
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tenciar i ampliar l’economia vinculada al mar, fomen-
tant les seves empreses i diversificant els seus sectors 
productius.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a impulsar ajuts als 
sector pesquer i aqüícola de Catalunya potenciant la 
diversificació del sector, tal i com es va aprovar durant 
el Debat General sobre el Món Agrari, del passat 11 de 
juliol de 2014, a la Resolució 739/X del Parlament de 
Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a destinar recursos per 
impulsar campanyes de promoció i de consum de pro-
ductes marítims del litoral català, de qualitat i de pro-
ximitat, entre els consumidors catalans.»


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern 
de l’Estat que tingui en compte la realitat de la pesca 
mediterrània i que accepti les conclusions del procés 
de participació dut a terme pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, el qual marca les prioritats de la pesca de Catalu-
nya pel proper Programa Operatiu (PO) 2014-2020 del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt


«El Parlament insta el Govern a impulsar i regular la 
compra de productes de proximitat del litoral català en 
la compra de les administracions públiques, tal i com es 
va aprovar a la Resolució 655/X, de 30 d’Abril de 2014, 
de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya.»


Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
94460)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de suport al món pesquer (tram. 302-00223/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De tot el text de la moció que queda redactada de la 
manera següent


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Establir una línia d’ajuts directes del Fons Europeu 
Marítim i Pesquer 2014-2020 per a pagar els mariners 
forçosament aturats durant els períodes de veda per 
a que no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que 
s’implementen fórmules de diversificació de l’activitat 
o formació durant aquests períodes.


2. Estudiar durant el primer semestre del 2015, en el 
marc del Consell de la Pesca amb les Confraries de 
Pescadors, els sindicats i l’Institut Social de la Marina 
el millor règim contractual per als mariners catalans 
per tal que es puguin complir els requisits necessaris 
per gaudir dels ajuts comunitaris i/o estatals.


3. Prioritzar el finançament de les mesures consensu-
ades durant el procés de participació sobre el reparti-
ment i distribució a Catalunya de la quantitat regiona-
litzada del Fons Europeu Marítim i Pesquer 2014-2020.


4. Comprometre’s a complir i aplicar la normativa exis-
tent en l’àmbit pesquer i concretament la referida a les 
arts de pesca, a la potència dels motors i a les incur-
sions en àrees protegides, fondàries, etc.


5. Iniciar un procés d’informació pública per arribar 
a un acord per poder fer una consulta al poble de Ca-
talunya sobre les noves prospeccions d’hidrocarburs a 
les costes catalanes.


6. Establir un marc de gestió català de la pesca gene-
ralitzant el model que s’ha aplicat al Sonso i la gam-
ba blanca, aprovant durant la legislatura un calendari 
d’elaboració i posada en marxa dels Plans de gestió 
pesquera, per zones o per pesqueries o ambdós, com ele-
ment imprescindible per fer una gestió sostenible ecolò-
gicament i econòmica i què garanteixi el futur del sector.


7. Elaborar un Informe Anual de l’estat de les pesque-
ries de Catalunya per tal de conèixer amb criteris cien-
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tífics com estan els estocs i poder aplicar els indicadors 
als plans de gestió, a l’establiment de vedes, disminu-
ció/eliminació del descarts, etc., per aconseguir un bon 
estat ecològic el 2020 (RMS).


8. Reconèixer que no totes les formes de pescar són 
iguals, ni tenen el mateix impacte sobre el medi i que 
la pesca d’arrossegament té un alt impacte i una bai-
xa selectivitat, i per tant incentivar la pesca costanera 
de baix impacte ambiental, pocs descarts i què no usa 
arts d’arrossegament.


9. Ampliar les Reserves Marines fins arribar el 2020 
al 10 % de la superfície marina tal i com requereix el 
Conveni de les Nacions Unides sobre diversitat Biolò-
gica 2020 i dotar els recursos públics que garanteixin 
el manteniment i l’efectiva protecció.


10. Promoure mesures efectives per garantir la traçabi-
litat i l’etiquetatge de comercialització de cara al con-
sumidor promovent un Codi de bones pràctiques amb 
Mercabarna i altres atès que distribueix el 95 % del 
peix que es comercialitza per tal què faci un etiquetatge 
comercial que garanteixi la informació al consumidor.


11. Prioritzar les instal·lacions d’aqüicultura de baix 
impacte ambiental i aprovar durant aquesta legisla-
tura el procediment administratiu per tal de decidir i 
autoritzar les instal·lacions d’Aqüicultura, què per una 
part simplifiqui els complicats tràmits administratius 
actuals i per altra permeti participar en el procés a 
totes les parts afectades ajuntament, pescadors de la 
zona, confraries, grups ecologistes ateses les conse-
qüències sistèmiques que se’n deriven d’aquest tipus 
d’instal·lacions.» 


Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 94683)


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 interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport al món 
pesquer (tram. 302-00223/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Que vetlli pel compliment de les competències de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria d’ac-
tivitats marítimes i de pesca marítima i recreativa a 
aigües interiors, i la competència compartida en ma-
tèria d’ordenació del sector Pesquer (article 119) i si-
gui esmenat el greuge comparatiu que pateixen des de 
sempre els mariners catalans en les èpoques de pa-
ralització temporal (veda) i que siguin efectuades les 
ordres, en la mateixa forma en la qual es fa per als 
titulars de vaixells pesquers (Armadors), perquè els 
mariners puguin sol·licitar els ajuts que el FEP destina 
per aquest fi i evitin haver de consumir les seves pres-
tacions d’atur.


2. Defensar les singularitats del Mediterrani davant 
del nou Comissari de Pesca, per tal de reduir l’impacte 
de determinats aspectes de la Política Pesquera Comu-
na allunyats de les necessitats del Mediterrani.


3. Reclamar al Ministeri un Pla financer FEMP per a 
Catalunya que permeti assolir els grans reptes als que 
el sector de la pesca, l’aqüicultura i la comercialització 
de Catalunya, s’enfronten en l’escenari Europa 2020, i 
que compensi la manca d’aportació de l’Estat.


4. Garantir el màxim aprofitament dels recursos del 
FEMP tant a armadors com a mariners, amb l’objectiu 
d’assolir la sostenibilitat econòmica, ambiental i soci-
al del sector.


5. Rebutjar les propostes recentralitzadores en matèria 
de pesca, i a defensar les competències de la Genera-
litat de Catalunya, tot apostant per una gestió propera 
al ciutadà.


6. Defensar que el repartiment de l’increment de la quo-
ta adoptat a l’ICCAT, sigui accessible a la flota Cata-
lana i que el repartiment es realitzi atenen a criteris 
territorials, que cada CCAA conjuntament amb el sec-
tor pugui establir els mecanismes d’accés i gaudiment 
de la quota.


El Parlament de Catalunya: 


7. Reconeix les Confraries de Pescadors com a sistema 
organitzatiu del sector pesquer, donat que són institu-
cions arrelades al territori, i entitats col·laboradores 
de l’administració.


8. Dóna suport des del Parlament al Pla de Desenvo-
lupament del litoral elaborat des del DAAM, amb la 
finalitat de potenciar i ampliar l’economia del litoral 
català vinculada al mar mitjançant l’aprofitament de 
les oportunitats existents i la creació de les condicions 
favorables per al desenvolupament de litoral (punt 11 
de la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya so-
bre el Món agrari).


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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