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SESSIÓ NÚM. 51.1

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 la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
i els consellers de la Presidència, d’Economia i Conei-
xement, d’Ensenyament, d’Interior, de Territori i Soste-
nibilitat, de Cultura, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de Benestar Social i Família, 
d’Empresa i Ocupació i de Justícia.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-
00039/10). Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 505, 6).

4. Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà 
(tram. 202-00075/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 487, 20).

5. Procediment relatiu al Compte general de la Generali-
tat corresponent al 2012 (tram. 257-00003/10). Comissió 
de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (Dictamen: BOPC 500, 51).

6. Proposta de designació dels diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder 
judicial i altres normes connexes, en matèria de drets 
lingüístics en l’àmbit de la justícia (tram. 271-00004/10). 
Grups parlamentaris. Designació dels diputats.

7. Proposta de designació dels diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 37/1992, del 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el valor afegit, amb relació al sector 
de la cultura (tram. 271-00005/10). Grups parlamentaris. 
Designació dels diputats.

8. Interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajunta-
ments (tram. 300-00289/10). Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la plaga 
del caragol poma (tram. 300-00290/10). Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el sis-
tema educatiu (tram. 300-00285/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars 
(tram. 300-00287/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes 
per a completar el traspàs de competències al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona (tram. 300-00288/10). 
Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el 
Pirineu i Aran (tram. 300-00286/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la inversió en carreteres 
per a millorar-ne la seguretat (tram. 300-00291/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la sanitat (tram. 302-00261/10). Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educa-
tius (tram. 302-00260/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la creació d’estructures d’estat (tram. 302-00263/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la 
dependència (tram. 302-00264/10). Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-
00262/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la línia 9 del metro (tram. 302-00265/10). Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació.

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats, comença la ses-
sió amb les preguntes a respondre oralment en el Ple.

D’acord amb l’article 84 del Reglament, els recordo 
que per aquesta sessió plenària la diputada Begonya 
Montalban, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, ha delegat el seu vot per motius de... (Remor de 
veus.) Ah!, no? Oh, felicitats! (La presidenta riu. Al-
guns aplaudiments i remor de veus.) Disculpin.

Pregunta
al Govern sobre l’acció exterior 
(tram. 310-00485/10)

Iniciem, doncs, les preguntes amb resposta oral al Go-
vern; la primera és sobre l’acció exterior i la formu-
la l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias presidenta. Honorable conseller Homs, des-
pués de sus últimos anuncios y las declaraciones de 
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algunos de los representantes de la acción exterior del 
Govern en lo que respecta a acción exterior, y visto 
que persisten en una política que resulta del más ab-
soluto fracaso, yo le tengo que preguntar varias cosas: 
¿Cuándo van a desistir del envío de cartas victimistas 
a otros países? ¿Cuándo van a cesar al secretario ge-
neral de Diplocat, que ha insultado cobrando un suel-
do de todos los catalanes a una gran parte de los ca-
talanes? De hecho, ¿cuándo van a cerrar de una vez 
Diplocat? Y, por último, ¿cuándo, en fin, van a aban-
donar una acción exterior destinada exclusivamente a 
apelar a los sentimientos para intentar tapar su inefi-
ciencia política, tapar la corrupción y para dividir a 
los catalanes que, afortunadamente, cada vez más les 
dan la espalda?

La presidenta

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

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, amb tota 
la cordialitat, amb la formulació de la seva pregunta 
em demostra que no coneix, ni per aproximació, la po-
lítica exterior que estem fent, fonamentada en la pro-
moció de l’economia catalana, fonamentada en la 
promo ció de la cultura catalana i fonamentada, tam-
bé, òbviament, en els valors i la realitat institucional 
que transmetem arreu a través, doncs, de la nostra ac-
ció exterior.

Òbviament, no ens dediquem a insultar, si té vostè 
aquesta percepció ja em dirà exactament en quin mo-
ment i en quin lloc, i, òbviament, nosaltres continua-
rem fent allò que, a més a més, és voluntat molt majo-
ritària d’aquest Parlament, que és l’expressió del poble 
de Catalunya.

La presidenta

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

José María Espejo-Saavedra Conesa

Mire, señor Homs, todos esos asesores, delegados, se-
cretarios generales y diverso personal que tienen us-
tedes colocados en su estructura de acción exterior y 
que, por cierto, sí insultan en Twitter, la verdad es que 
le asesoran muy mal, porque sus resultados en cuanto 
a lo que es la acción exterior son absolutamente nulos 
en lo que es apoyo internacional a su causa y en lo que 
es la internacionalización de la economía catalana.

Le asesoran mal, además, en cuanto a conceptos, por-
que, mire, usted puede enviar todas las cartas que 
quiera a muchos países criticando la democracia es-
pañola, pero, claro, debería saber –debería saber-
lo, porque además creo que usted es jurista como yo– 
por qué no le hacen ni caso y por qué ni siquiera le 
contestan a esas cartas. Y si le contestan, por favor, le 
rogaría que nos las facilitase porque se lo hemos pedi-
do cincuenta veces.

Y no le contestan porque los estados se relacionan con 
estados, señor Homs –los estados se relacionan con esta-
dos. Y ante esto solo me caben dos opciones, para pen-
sar: que usted y sus asesores no se hayan enterado de es-
to tan básico, lo cual ya sería grave, porque como le digo 
esto se estudia en la carrera, o que lo sepan pero que les 
dé igual, porque su objetivo, como digo, sea envolverse 
con la bandera para excitar los sentimientos de la gen-
te, tapar los escándalos de corrupción y ocultar la mala 
gestión utilizando para ello el dinero de los catalanes y 
gastándolo en delegaciones, Diplocat, y hasta en escue-
las de diplomáticos, que, no sé si tienen claros estos con-
ceptos tan básicos de lo que es el derecho internacional.

Basta ya, por favor, señor Homs –basta ya.

La presidenta

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

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, el nostre 
fracàs en la política exterior consisteix a ser líders en 
exportacions en aquests moments. El nostre fracàs 
en la política exterior consisteix, doncs, a tenir un grau 
d’obertura de la nostra economia i del nostre turisme 
com no ho havia estat fins ara en el nostre país. El nos-
tre fracàs en la política exterior consisteix a tenir una 
presència en les nostres expressions culturals, doncs, 
de primer ordre i de gran reconeixement –poso, per 
exemple, la Biennal de Venècia. El nostre fracàs en la 
política exterior consisteix a tenir una presència conti-
nuada en els mitjans de més repercussió a nivell inter-
nacional on es fa ressò, continuadament també, doncs, 
del que passa a Catalunya, dels anhels de la població de 
Catalunya; i, en aquest sentit, això és, com vostè ho pot 
comprovar, el fracàs de la nostra acció exterior, que diu 
que nosaltres hauríem de deixar de fer, no? Compren-
drà la dosi d’ironia que jo hi poso en la meva resposta 
i, òbviament, la discrepància, en fi, diguem-ne, extraor-
dinària, que hi ha amb relació a la seva apreciació.

Òbviament, jo estic a la seva disposició per si vol que li 
concreti i li doni informació precisa sobre tots aquests 
àmbits, on podrà, vostè, comprovar exactament quin 
és el grau, doncs, de la projecció exterior del nostre 
p aís i a través del que fan les institucions que represen-
ten el nostre país, doncs, arreu del món.

Gràcies, senyora presidenta.

Pregunta
al Govern sobre el transport 
sanitari (tram. 310-00489/10)

La pregunta següent és sobre el transport sanitari; la 
formula l’il·lustre senyor Jordi Roca, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

Jordi Roca Mas

Gracias, presidenta. President, consellers de las pro-
vincias de Barcelona, Lérida y Gerona –de Tarragona 
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no puedo saludar a ninguno porque no tienen–, antes 
dudaba si es que no habían encontrado a nadie sufi-
cientemente bueno en Tarragona para ser conseller 
y ahora dudo si es que no encontraron a nadie sufi-
cientemente malo para ser conseller de este Govern. 
Porque este Govern es malo. Es un mal Govern que 
hace unos años heredó la Generalitat en quiebra, des-
pués de siete años de socialismo, se les acabó el dine-
ro de los demás, pero es un govern que ha sido inca-
paz de hacer reformas: ha sido incapaz de cambiar las 
cosas y se ha dedicado a aumentar la deuda, a aumen-
tar los impuestos, al grito de: «No tenim recursos.» 
No es cierto: la Generalitat de Catalunya es la segunda 
comunidad autónoma de España en presupuesto por 
cápita, aunque dentro de sus prioridades nos castiga 
a los vecinos de Cataluña a la cola en gasto sanitario. 

Pero incluso dentro de sanidad, las prioridades pare-
cen ser bastante arbitrarias a los intereses del Govern, 
particulares o partidistas. Por ejemplo, en el caso del 
transporte sanitario, que ocupa la pregunta, estamos 
–ahí sí– a la cabeza de gasto por cápita en España, un 
contrato, un concurso de 2.000 millones de euros, y 
mi pregunta es bastante sencilla, no hace falta ningún 
tipo de conocimiento técnico, es: ¿Piensa el Govern 
cambiar las condiciones del transporte sanitario des-
pués de haber ejecutado el concurso de ambulancias?

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Sí, bon dia; gràcies, presidenta. Il·lustríssim diputat, no 
sabia ben bé què m’anava a preguntar; però, efectiva-
ment, deixi’m que li posi sobre la taula els objectius 
d’aquest nou model de contracte de transport sanitari, 
perquè segurament el que cal és que en tinguin un co-
neixement prou ampli, no? 

En primer lloc, el que pretén és generalitzar a tot el 
territori, perquè aquí els consellers ens sentim part i 
consellers de tot el territori, no anem segmentant la... 
(per raons tècniques, no han quedat enregistrats al-
guns mots de la intervenció de l’oradora)..., del lloc de 
naixement. Per tant, el que es pretén és generalitzar 
a tot el territori aquests vehicles d’intervenció ràpida. 
Aquests, en definitiva, són turismes molt més àgils, 
que permeten reduir, sobretot, el temps de resposta del 
primer recurs, i, per tant, permeten, també, complir 
una zona més àmplia gràcies a la seva rapidesa de mo-
bilització. També es mantenen els vehicles de suport 
vital avançat, els de suport vital intermedi i els de su-
port vital bàsic.

En segon lloc, aquest model també incrementa l’ús 
de la tecnologia, incorporant aquesta tecnologia cap-
davantera, que permetrà, en primer lloc, millorar el 
registre de dades clíniques assistencials; però també 
aquelles administratives que comportarà avantatges 
no únicament cap al pacient, sinó que també perme-

trà que es treballi d’una manera digital, de manera que 
l’hospital disposarà ja d’informació necessària en el 
moment en què entri el pacient.

I, en tercer lloc, es millora la distribució dels recur-
sos del territori en funció de les necessitats, en fun-
ció de les demandes, de l’organització de cada territori 
i de l’activitat que es registra, també en funció d’un 
perío de horari concret i de la mobilització de les uni-
tats properes per tal de garantir la cobertura territo-
rial. Aquest és, en síntesi, l’objectiu d’aquest nou con-
tracte de transport sanitari.

La presidenta

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

Jordi Roca Mas

Parece que la pregunta no ha sido suficientemente cla-
ra. El concurso ha sufrido cambios de criterio por par-
te del Gobierno, ha pedido cambios legislativos al Go-
bierno de España, que luego no ha utilizado, que luego 
sí que ha utilizado, y, sin duda, es un concurso que 
sufre la sombra alargada de la Comisión de Investiga-
ción sobre la Gestión del Ámbito Sanitario que tuvi-
mos en este Parlament. Y no me ha contestado. Y ade-
más me parece que es una pregunta que no hace falta 
saber lo que es una..., ni siquiera lo que es una ambu-
lancia, es: ¿Va a cambiar el Gobierno... –el Govern–, 
va a cambiar las condiciones del transporte sanitario 
después de haber adjudicado el concurso?

Y ya que estamos y ya que una miembro importante 
del Govern me contesta: ¿Cuando viene el rey de Es-
paña a Tarragona y no sale en TV3 es por manía al rey 
de España o es por manía a Tarragona?

Muchas gracias.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable consellera de 
Governació.

La vicepresidenta del Govern

Miri, el que és lamentable segurament és que el Go-
vern de l’Estat no posi ni un euro –ni un euro– en els 
Jocs del Mediterrani. Per tant, vostès, que van fent 
aquesta apologia que fan vostès i parlant d’aquesta 
manera, doncs, segurament el que cal és anar als fets.

Per altra banda, deixi’m que li digui una cosa: vostè 
no ha vingut avui a buscar cap resposta. Vostè ha vin-
gut aquí a fer una crítica. Vostè sabia que el conseller 
de Salut no hi era i, tot i així, vostè ha volgut fer la 
pregunta i la hi hem respost, cosa que no passa en el 
Senat, perquè ni el president del Govern, ni els minis-
tres van a donar resposta en el Senat.

Per tant, prenguem-ne nota... 

La presidenta

Senyora Ortega... 
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La vicepresidenta del Govern

...i fem el favor de fer les coses... (La presidenta reti-
ra l’ús del micròfon a la vicepresidenta del Govern i 
aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre els objectius de la políti-
ca en matèria d’esport.

Pregunta
al Govern sobre els objectius de la política 
en matèria d’esport (tram. 310-00490/10)

La formula l’il·lustre senyor Sergio García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Sergio García Pérez

Muchas gracias, presidenta. President..., conseller, 
¿cuál será la política a seguir para el deporte catalán 
hasta el final de esta legislatura?

Muchas gracias.

La presidenta

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

El conseller de la Presidència

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, 
doncs, miri, tot allò que estem, de fet, fent, eh?, que he 
tingut l’oportunitat d’explicar en aquest Parlament en 
més d’una ocasió, que va vinculat amb el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius; que va vincu-
lat amb l’actualització del cens d’equipaments espor-
tius; que va vinculat a l’impuls de diversos plans es-
tratègics on hi destacaria el de l’esport escolar, el de 
l’esport universitari, el dels esports d’hivern, el de la 
promoció de l’activitat física, etcètera; que va vincu-
lat, també, al que estem fent amb la possibilitat d’in-
crementar els ajuts i les subvencions del Consell Ca-
talà de l’Esport, i que va vinculat, també, com es va 
posar de manifest aquest dilluns a Tarragona, per 
exemple, que vam estar compromesos amb un esde-
veniment que no és només important per Tarragona, 
sinó per al conjunt del país, que són els Jocs del Me-
diterrani, on, com ara hi feia referència la vicepresi-
denta del Govern de la Generalitat de Catalunya, con-
vindria que a part de venir a les fotos, el Govern de 
l’Estat espanyol, doncs, també contribuís, com de fet 
fem la resta d’administracions públiques, a fer possi-
ble aquests Jocs del Mediterrani.

La presidenta

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

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, en el pleno ante-
rior se realizó una pregunta al Govern sobre los agra-

vios en el deporte catalán. Conseller, ¿usted recuerda 
aquello: «Vamos a contar mentiras?» Es exactamente 
lo que hicieron: contar mentiras. ¿Saben el daño que 
hacen al deporte cada vez que dicen una falsedad co-
mo la que dijeron el otro día? Vamos a desmontar todo 
lo que usted consideró agravios en el deporte.

Una: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No 
hubo ninguna campaña de inspección masiva en el de-
porte catalán; solo se actuó por denuncia del trabaja-
dor, y solo en aquellas que superaban el salario míni-
mo interprofesional. Sobre dietas, nunca se actuó.

Otra: contrato del voluntariado. Aquí lo tengo. Dejen 
de mentir. Cuando termine la sesión de control, se lo 
haré llegar a todas las federaciones, incluida la UFEC. 

Última, porque no dispongo de mucho más tiempo: li-
cencia única. ¿Saben quién pone el precio a la cuota 
de la licencia? Las federaciones territoriales, la catala-
na. Lo único que quieren es justificar la subida de las 
cuotas a los deportistas, como siempre, y que la culpa 
la tiene el Gobierno de España.

Yo les aseguro que no son conscientes del daño que 
hacen, sencillamente por un interés político. Les dan 
igual el deporte y los deportistas. Son el Govern de la 
irresponsabilidad sin límites, que se inventan una ca-
za de brujas del Gobierno de España contra el deporte 
catalán. Ahora mismo lo hemos visto. ¿Creen que las 
setecientas mil personas que practican deporte o vin-
culadas al mismo son independentistas? Yo no lo creo.

Lo que sí creo que tenemos en Cataluña es un depor-
te mal informado y mal dirigido por el Govern de la 
Generalitat, que lo único que les importa es dónde 
pueden rascar un voto, para poder justificar la deri-
va independentista. Les dan igual federaciones, clubs, 
entrenadores, árbitros, deportistas..., incluido el de-
porte escolar. Al Govern lo único que le importa es su 
objetivo, la división de los catalanes. Donde hay una 
foto, una declaración, una manifestación, ahí está el 
señor Tibau. Flaco favor le está haciendo al deporte. 
Nunca en la historia del deporte catalán se ha encon-
trado en un estado de confusión tan grave.

El Grupo Popular solicitó a todos los grupos parla-
mentarios el poder contar con una comisión de es-
tudio del deporte. A día de hoy solo hemos recibido 
negativas de los grupos que dan apoyo al Gobierno. 
¿Qué quieren?, ¿poner un bozal al deporte catalán? Le 
solicito que utilice su influencia para que esta comi-
sión sea una realidad, porque creo que el deporte se 
lo merece.

Muchas gracias, señor presidente.

La presidenta

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

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. No es pot ni arribar ima-
ginar fins a quin punt m’agradaria i ens agradaria, a la 
gent del món de l’esport a Catalunya, que el que es va 
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tenir l’oportunitat d’explicar en el Ple passat, si no ho 
recordo malament, al qual vostè al·ludia, tot allò fossin 
mentides. Ens encantaria que fossin mentides, perquè 
voldria dir que no són fets reals, els que ens passen ca-
da dia en el món de l’esport, no?

Perquè, quan vostè afirma que aquí no hi ha hagut cam-
panyes, diguem-ne, de la inspecció laboral, de la ma-
nera com s’han fet, realment ens demostra que vostè 
no està en contacte amb el món de l’esport del nostre 
país, no? Quan vostè explica el que explica, i com ex-
plica el que passa o el que pot acabar passant amb la 
llicència única i el que això representa per al món fe-
deratiu no només de Catalunya, sinó de moltes altres 
comunitats autònomes, per cert –perquè què deu pas-
sar que tothom hi està en contra, a tot arreu de l’Estat 
espanyol, amb relació a aquesta llicència única, no?–, 
o quan vostè –que òbviament això no ho esmenta–, 
doncs, tingués en compte què ha representat per al 
món de l’esport –no només per al món de la cultura, 
també per al món de l’esport– l’IVA al 21 per cent, 
doncs, es podria adonar de quina és la situació que viu 
aquest sector, i segur que parlaria en uns altres termes.

La presidenta

La pregunta següent és sobre el retard en la posada en 
marxa del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i la 
Secuita.

Pregunta
al Govern sobre el retard en la posada 
en marxa del Corredor Mediterrani entre 
Vandellòs i la Secuita (tram. 310-00482/10)

La formula l’il·lustríssim senyor Josep Andreu, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Josep Andreu Domingo

Presidenta... Conseller, a primers d’any l’Adif ens va 
donar la notícia que a vuit capitals del Regne d’Espa-
nya hi arribaria l’alta velocitat. D’algunes d’aquestes 
línies que ens anuncien que pròximament es posaran 
en marxa, ja veurem quina serà la seva afluència de 
passatgers i la seva rendibilitat. Però ens trobem que 
hi han realitats, com el Valladolid-Lleó, de 195 quilò-
metres, que es va començar el 2010 i que aquest any ja 
s’haurà finalitzat; tenim aquests cinquanta-vuit quilò-
metres entre Vandellòs i la Secuita que vam començar 
el 2000 just, fa quinze anys, i encara no és una reali-
tat. Aquest any hi havia disposició pressupostària, pe-
rò les obres a Cambrils han seguit, a Montbrió s’està 
posant la catenària, però a Vila-seca estan parades per 
una disputa d’un col·lector entre l’ajuntament i l’Adif, 
i no es pot posar la via des de Vila-seca a la Secuita. 

Ens podria dir si hi ha intermediat o quina és la natu-
ralesa d’aquest problema que té aquesta obra tan im-
portant, parada des de fa tants mesos?

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Alcalde 
i diputat, molt bon dia. Bé, vostè coneix i ha descrit 
perfectament la situació. Efectivament, aquestes són 
unes obres que han tingut molts moments dissortats. 
Estem parlant d’unes obres que van començar fa quin-
ze anys, l’any 2000; de fet, que es van planificar amb 
moltes modificacions fa vint anys, i que, com vostè ha 
descrit, doncs, s’han engegat, s’han aturat en reitera-
des ocasions.

Permeti’m, de totes maneres, que subratlli que el dar-
rer any segurament ha estat l’any més profitós, eh?, 
d’aquests últims quinze anys. I, per tant, una sèrie 
d’obres que sovint van quedar interrompudes, o fins 
i tot es va canviar el criteri de fons que les impulsa-
va, doncs, ara, per fi –per fi–, sembla que n’hem con-
sensuat el criteri i sembla que les obres van avançant, 
amb algunes incidències, com les que vostè descriu.

En aquests moments, en l’estat de la qüestió i de la 
nostra informació, al Govern de Catalunya sabem que 
les obres estan en curs durant aquest 2015 i que han de 
poder ser posades en servei a partir del 2016. Això, el 
tram entre Vandellós i Tarragona. El tram entre Tarra-
gona i Castellbisbal té greus dificultats i, de fet, com 
saben, fins i tot els han caducat algunes adjudicacions 
d’alguns concursos que tenien a veure amb implemen-
tació de plataformes de via, de travessa, etcètera, i, 
per tant, aquí em temo, eh?, que tindrem nous retards.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’il·lustríssim senyor di-
putat.

Josep Andreu Domingo

Conseller, jo li preguntava quina era la incidència per 
la qual les obres estan aturades a Vila-seca, i no m’ha 
respost. Hi ha un col·lector, que és el col·lector d’un 
barri de Vila-seca, de la Plana, un col·lector de cin-
quanta centímetres de diàmetre, que en el conjunt de 
l’obra és una nimietat, i que fa dos anys i mig que hi 
ha un conflicte, que no ens en sortim. Jo li he demanat 
a veure si vostè podia intercedir entorn de l’Ajunta-
ment de Vila-seca perquè se solucioni i es pugui con-
tinuar posant la via. I li ho demano: per favor, interce-
deixi, si hi ha cap problema entre l’Adif i l’Ajuntament 
de Vila-seca, que és una de les tasques de la seva con-
selleria.

Esperem que aviat se solucioni aquest tema i puguem 
veure la realitat d’aquest tren. I un prec: miri, avui, al 
cinturó del Litoral, una hora i quart de cua. A veure si 
comencem les obres del port, si us plau.

(Remor de veus.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.
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El conseller de Territori i Sostenibilitat

Bé, senyor diputat, em consta que aquest tema el co-
neix i el preocupa; vostè no és la primera vegada que 
m’ho comenta, m’ho ha comentat en privat. Aquestes 
gestions s’han fet, són incidències que han de ser es-
menables. Hi insisteixo, el 2016 és la data final en què 
confiem que es pugui posar en servei aquest tram, un 
tram que no resoldrà del tot el que ens havíem propo-
sat, perquè del que hem de fer un seguiment real, i ens 
preocupa, és que aquesta duplicació de via, que està 
en obres..., no és segur que la duplicació suposi tres 
fils a banda i banda, eh? I en aquests moments tenim 
la impressió que pot haver-hi ample internacional en 
una de les vies, però que es pot quedar en ample ibèric 
en l’altra. I això és realment greu i preocupant, perquè 
tindríem, en aquest tram entre la segona i la tercera 
ciutats més importants del conjunt de l’Estat, un coll 
d’ampolla.

En aquests moments al Govern estem concentrats a 
evitar aquesta situació, com estem concentrats a ga-
rantir l’ample internacional al port de Tarragona –que 
sé que vostè coneix també aquesta qüestió i el preo-
cupa– i resoldre definitivament els accessos viaris i 
ferroviaris al port de Barcelona. Saben, a més, que al 
Govern estem pressionant perquè s’incorporin en les 
fonts de finançament europeu que en aquests moments 
s’estan discutint.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les actuacions per fo-
mentar l’accés a la cultura.

Pregunta
al Govern sobre les actuacions per a fomentar 
l’accés a la cultura (tram. 310-00483/10)

La formula la il·lustre senyora Teresa Vallverdú, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, presidenta. Conseller, el Departament de 
Cultura té un pressupost baix. Això té a veure amb el 
moment, però també s’explica perquè la cultura no es 
considera de manera efectiva la columna vertebral del 
conjunt de les polítiques socials i no es tracta com el 
quart pilar de l’estat del benestar.

L’element cultural ha de ser un eix transversal en totes 
les polítiques del Govern, i voldríem que ens estigués-
sim preparant de veritat per posar la cultura al centre 
d’aquestes polítiques quan tinguem les eines d’un es-
tat. Perquè aquest nou estat ha de garantir a tothom el 
dret a l’accés als recursos culturals, i per això la cultu-
ra ha de tenir la consideració de servei bàsic.

El Govern ha inclòs la cultura dins dels deu projectes 
estratègics d’acció de govern i per a la transició nacio-
nal, però aquest decàleg centra les propostes en políti-

ques de creació i en polítiques de difusió, i creiem que 
el prioritari són les polítiques d’accés.

Per això volem saber com asseguren la possibilitat de 
la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania i a tot el 
territori, o si hi ha un pla d’acció per impulsar el con-
sum cultural, i també si el carnet cultural que propo-
sen garantirà l’accés universal als serveis i als equipa-
ments culturals.

Però, sobretot, hi trobem a faltar una intenció clara 
d’afavorir l’accés a la cultura d’aquells col·lectius amb 
més dificultats. Perquè la cultura, en un moment de 
crisi i de canvi social profund com l’actual, ha de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats. S’ha de fer que tota la 
població hi arribi. Les polítiques culturals han de ser 
eines de benestar social, però hem d’assegurar que tot-
hom hi estigui en contacte. 

Per això, conseller, també li demano quines accions 
efectives, de les previstes, per exemple, en el Pacte 
contra la pobresa, s’estan portant a terme des del seu 
departament per combatre la dificultat dels col·lectius 
més desafavorits per accedir a la cultura, o si s’han 
previst noves mesures per garantir l’accés a la cultura 
per als col·lectius amb menys recursos.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Fer-
ran Mascarell, conseller de Cultura.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Sí, senyora presidenta. Senyora diputada, bé, moltíssi-
mes gràcies per les consideracions. Bé, com vostè sap, 
justament aquest és l’element central de les polítiques 
que desenvolupem, el de la centralitat de la cultura, i 
per això bàsicament, doncs, aquests últims temps hem 
desenvolupat un conjunt d’iniciatives que són franca-
ment innovadores en el nostre panorama de polítiques 
públiques.

Per exemple, hem creat –i és la primera vegada que 
s’ha fet– una àrea de públics o d’accés, justament per-
què hem canviat una mica la centralitat de tot aquest 
debat. No es tractava només de fer polítiques adreça-
des a la creativitat i als creadors, que també; es tracta-
va de posar en el centre de totes les polítiques l’accés 
del conjunt de la ciutadania. I per això hem desplegat 
iniciatives tan em sembla que innovadores com la cre-
ació d’aquest àmbit d’àrees. 

Per això hem discutit, doncs, tan aferrissadament el 
tema de l’IVA, per les dificultats que ha posat a l’ac-
cés, o per això hem desplegat el Consell Social de la 
Cultura, com una iniciativa que justament té la missió 
d’indicar a tothom que és responsabilitat del conjunt 
de la ciutadania fer possible l’accés i la màxima consi-
deració de la cultura.

Bé, aquestes són les iniciatives que hem desplegat, vos-
tè les coneix. I, en termes generals, totes elles el que 
busquen és que l’accés a la cultura, sigui per raons 
d’edat, de renda, de discapacitat o de territori, estigui 
a l’abast de tothom.
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La presidenta

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

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, conseller. Hi ha intenció, és veritat, però en-
cara es pot fer molt més. I els animem a pensar, per 
exemple, a ampliar les vies d’accés a través del sis-
tema educatiu, els mitjans de comunicació, les infra-
estructures culturals; augmentar la col·laboració i les 
accions conjuntes amb altres departaments, com el de 
Benestar o el d’Ensenyament, i amb administracions 
locals i serveis socials; establir un pla global del de-
partament, també, per afavorir l’accés a la cultura, que 
estigui parlat i pactat amb la Taula del Tercer Sector 
Social; aplicar, per exemple, una major tarifació so-
cial a les activitats i als equipaments que depenen del 
Departament de Cultura, perquè les persones, sobretot 
amb menys recursos, tinguin accés a la cultura.

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller de Cultura

Sí, senyora diputada, certament, sempre es pot fer 
més, i és molt correcte que des de l’oposició així es 
plantegi, i és molt correcte que jo li digui que estem 
fent tot allò que és possible, i fins i tot una mica més, 
justament perquè per nosaltres aquest és un element 
central. El consum cultural és clau en un país com el 
nostre, és la peça central de totes les polítiques que es-
tem desenvolupant i tenint en compte, tal com li deia, 
tot el conjunt d’elements que hem de tenir en conside-
ració. 

Estem desplegant, des de tots els equipaments del nos-
tre país, polítiques d’inclusió, d’accessibilitat, polí-
tiques vinculades a les famílies, als joves, polítiques 
vinculades a tots els sectors de la nostra població, jus-
tament, de la nostra ciutadania, justament perquè pen-
sem que l’element central i ben innovador, tot sigui 
dit, de les nostres polítiques, de les polítiques que es-
tem fent a Catalunya, és aconseguir que la major part 
de la ciutadania s’interessi, participi, es vinculi al des-
plegament cultural.

El desplegament cultural té a veure amb la creativitat, 
té a veure amb el benestar, té a veure amb la capacitat 
de les persones de fer front... 

La presidenta

Senyor conseller... 

El conseller de Cultura

...a les realitats del seu temps i, per... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon al conseller de Cultura i aquest 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la reforma de l’Admi-
nistració.

Pregunta
al Govern sobre la reforma de 
l’Administració (tram. 310-00480/10)

La formula l’excel·lentíssim senyor Celestino Corba-
cho, del Grup Parlamentari Socialista.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyora presidenta. Senyora vicepresidenta, 
fa uns quants mesos, vostè va presentar en seu parla-
mentària un powerpoint per a explicar-nos la reforma 
de l’Administració local i altres.

Paral·lelament, vostè ha vingut a fer moltes declaraci-
ons dient que portaria a terme aquesta reforma i al-
tres de l’Administració en general. Per això, nosaltres, 
avui, li formulem la següent pregunta: encara pensa 
vostè portar a terme la reforma de l’Administració? 
O considera que, amb la presentació del powerpoint i 
les declaracions que ha estat realitzant ja ha complert?

Gràcies.

La presidenta

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

La vicepresidenta del Govern

Sí; gràcies, presidenta. No únicament penso portar-la 
a terme, sinó que l’estem portant a terme. En tot cas, 
el powerpoint va voler ser, doncs, un exercici de peda-
gogia per tal de fer-los partícips a tots d’una reforma 
que és una reforma estructural, que, per al Govern, és 
una... (Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada 
part de la intervenció de l’oradora.) ...sota els princi-
pis de transparència i ètica, com a valors transversals, 
està duent a terme una nova manera de relacionar-se 
l’Administració amb el ciutadà, sobretot, basada més 
en la demanda del ciutadà que no pas en l’oferta que 
pot fer l’Administració, i especialment centrada a po-
der donar més força al capital més important que té 
l’Administració, que és el seu capital humà.

Si vol, en la segona part, li detallo més aspectes.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per repreguntar, l’excel·lentíssim senyor 
diputat.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyora presidenta. Señora vicepresidenta, 
desde el respeto y la consideración que le tengo, le he 
de manifestar que la gestión que usted está realizando 



Sèrie P - Núm. 100 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 51.1  10

al frente de su departamento es escasa y pobre. Usted 
hace grandes declaraciones, pero después no lleva a la 
práctica aquello que usted misma identifica como una 
necesidad de reformar o cambiar. Veamos algunos 
ejemplos.

El 24 de abril del año 2013, mi compañera, la señora 
Parlon, le hacía una interpelación sobre el tema de la 
ley de los gobiernos locales y la necesidad de aprobar 
la ley de finançament local. Usted respondía que era 
lógico aprobar las dos leyes, como solicitaba la señora 
Parlon. Han pasado dos años, ¿me podría decir cuándo 
piensa enviar la ley de financiación local al Parlament? 

Señora vicepresidenta, usted y el Govern dijeron, en el 
año 2013, lo siguiente: «Farem una reforma per clari-
ficar i ordenar les competències dels diversos nivells 
administratius i assegurar la sostenibilitat financera i 
l’eficàcia en la prestació de serveis. Aquesta reforma 
representarà un estalvi de fins a 20.000 milions d’euros 
per legislatura.» La pregunta es obvia: ¿A qué legisla-
tura se refiere? ¿A esta? ¿A la siguiente? ¿Al año 2020?

Otro tema expuesto por usted ha sido: «Fomentarem 
la gestió mancomunada de serveis entre els munici-
pis, convertint els consells comarcals en mancomuni-
tat de serveis locals.» ¿Podría usted garantizarnos que 
dichos consells podrán funcionar como mancomuni-
dades de servicios a partir del próximo mes de junio, 
cuando se inicie el nuevo mandato?

Señora vicepresidenta, le reitero la pregunta que le ha-
cía al principio: ¿Piensa usted impulsar la reforma de 
las administraciones en estos cuatro meses que que-
dan de legislatura? ¿O entiende que todo lo que tenía 
que hacer ya lo hizo en la presentación del power-
point que hizo en este Parlamento?

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyora vice-
presidenta del Govern.

La vicepresidenta del Govern

Miri, una petita apreciació: el Govern va entrar la 
Llei de governs locals el 31 de juliol del 2013. Des del 
31 de juliol del 2013 que vostès la tenen per discutir; 
per tant, el Govern va fer la feina que havia de fer i jo 
vaig dir: «Un cop tinguem la llei de governs locals, 
que clarifica competències, entrarem la llei de finan-
ces públiques, que ja vaig entrar la memòria prelimi-
nar al Govern.» Però, escolti, el Govern ha fet els deu-
res, qui no els ha fet són vostès –qui no els ha fet són 
vostès.

Escolti, mancomunaran serveis els consells comar-
cals? Oh, ja els mancomunen ara, però han d’anar cap 
a una administració molt més àgil. Escolti, això és el 
que dibuixa la llei de governs locals, especialment, 
després que hi hagi hagut una altra llei de governs lo-
cals, l’LRSAL, que vulnera competències i que ens 
canvia el model. Però ja li ho reitero, des del 31 de ju-
liol del 2013, tenen vostès la llei aquí. Doncs, escolti, 
jo estic convençuda, i així ho torno a demanar en seu 

parlamentària, que la puguin aprovar abans que acabi 
el mandat.

Mentre, què hem fet el Govern? Doncs, hem continu-
at treballant, i hem continuat treballant en temes de 
transparència, i hem continuat treballant i hem entrat 
lleis, memòries importants en el Govern –la llei d’ocu-
pació pública, la memòria de la llei del directiu pú-
blic professional–, hem fet promocions internes, hem 
fet concursos de trasllats... Bé, i hem fet moltes altres 
coses que veig que, en aquest moment, no són del seu 
màxim interès. Els reitero que tenen a les seves mans 
la voluntat d’aprovar la llei de governs locals.

Gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’estat dels rius.

Pregunta
al Govern sobre l’estat dels 
rius (tram. 310-00481/10

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Un mes llarg, la planta potabilitza-
dora d’aigua de Sant Joan Despí, que fa la captació en 
el Llobregat, ha estat pràcticament aturada. La causa, 
la presència de dioxans; el focus principal provenia de 
la codigestió de subproductes industrials en el tracta-
ment de fangs de les depuradores d’Abrera i Igualada.

Voldríem conèixer com aquests compostos, que són 
subproductes de la fabricació de resines, han arribat a 
l’aigua, i si també s’han produït abocaments similars 
en altres depuradores.

La presidenta

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

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

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Molt bon 
dia, il·lustre diputat. Bé, el que explica és relativament 
cert, eh?, perquè hi ha alguna imprecisió que és prou 
determinant. Efectivament, hi va haver un incident, un 
episodi de contaminació per dioxà en el Llobregat, 
un riu, com el Besòs, absolutament sotmès a pressió 
per la presència de molts nuclis urbans, de moltes de-
puradores en el riu existents, per la presència d’una 
important activitat industrial, i no en el cas del Llo-
bregat, però en el cas del Besòs, sovint, per problemes 
de poc cabal. Aquest és el context, eh?; sense això no 
hi arribaríem.

Dit això, jo crec que, en aquests moments, l’estat de 
les aigües és raonablement bo en el Llobregat, en con-
cret, i recordi vostè que el 2000, l’any 2000, eren no-
més tres les estacions depuradores que hi havia, i el 



Sèrie P - Núm. 100 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 51.1  11

2015 en tenim trenta-set. El punt d’inflexió que va dei-
xar enrere, definitivament, les crítiques a l’estat de les 
aigües del Llobregat va arribar l’any 2002, quan es va 
inaugurar l’estació de tractament depuradora del Prat 
de Llobregat i que va suposar incorporar capacitat per 
depurar aigües a més de 2 milions i mig de ciutadans. 
Aquests són els paràmetres.

Dic que el que vostè explica és relativament veritat, 
perquè, de fet, és un episodi puntual que no ha afec-
tat, en cap moment, l’abastiment d’aigua de la pobla-
ció i que no és clar que les causes siguin atribuïbles, 
com vostè explica i explica una de les parts implica-
des, eh?, en aquest sentit, a les feines de codigestió 
dels fangs de les estacions depuradores.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Bé. De fet, l’Agència Catalana de l’Aigua també ens 
va explicar una teoria similar, no?, que els problemes 
venien d’on venien. I ens preocupa que els objectius 
ambientals dels rius no acabin d’estar regulats del tot.

Vostè sap que l’alquil 1,4-dioxà ha estat inclòs per 
l’Agència Ambiental dels Estats Units a la llista de 
substàncies a ser controlades per ser un possible can-
cerigen per als humans. Aquests abocaments, que 
no només s’han produït a les depuradores d’Abrera i 
Igualada, sinó que també se n’han detectat rastres a 
Terrassa i Rubí, ens assenyalen, des del nostre punt de 
vista, un problema més important, és a dir, el procés 
el precarització que estan patint les infraestructures 
de sanejament del país per la reducció dràstica de les 
despeses d’explotació i reposició de les instal·lacions.

També aquest estalvi pressupostari està portant la re-
ducció del control i la supervisió, fruit d’aquesta po-
lítica d’estalvi, que propicia que es produeixin greus 
impactes ambientals. Miri, l’any 2010, a Catalunya, 
teníem 416 depuradores i destinàvem 237 milions a 
les despeses d’explotació; l’any 2015, en tenim 455 i 
hi destinem 158, i no li parlo de les reposicions, on 
la disminució pressupostària és encara més evident, i 
aquest és un fenomen que pot posar en crisi el sistema 
de sanejament. Vostè sap perfectament que tots els ens 
gestors estan preocupats per aquesta situació.

Conseller, el Govern el que no pot fer, en matèria de 
sanejament i d’abastament d’aigua, és quadrar els nú-
meros a cop de martell, com està fent el seu Govern. 
El pur estalvi de despeses està portant a la precarietat 
i acabarà i pot acabar produint greus impactes ambi-
entals en el conjunt del sistema de sanejament del país.

La presidenta

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, jo el convido a ser extremadament prudent, eh?, 

i, quan vostè fa l’anàlisi, en aquest cas, d’aquesta cri-
si puntual, no perdi de vista que aquí hi ha operadors 
que tenen posicions interessades i que, per tant, és im-
portant que, quan intentem saber què ens passa amb 
una incidència concreta, doncs, això ho tinguem pre-
sent, eh? No se li escapa a ningú, ni a vostè tampoc, 
que la planta, en aquests moments, potabilitzadora de 
Sant Joan Despí, gestionada per Aigües de Barcelo-
na, i que les dues depuradores, segons la seva pròpia 
explicació, senyor Terrades, i que coincideix amb una 
de les parts, les depuradores d’Igualada i d’Abrera es-
tan gestionades, en aquests moments, per Acciona. Per 
tant, jo li dic que sigui vostè especialment prudent, 
perquè estem en un moment especialment delicat i 
sorprèn que vostè sempre es faci seves les tesis i les 
posicions de determinades parts.

Dit això, hi insisteixo: en cap moment s’ha posat en 
risc l’abastiment d’aigua –en cap moment– i en cap 
moment hi ha hagut cap risc per a la població. S’han fet 
trenta inspeccions i no hi ha ni rastre, en aquests mo-
ments, de dioxà que pugui ser nociu per a la població. 
Per tant, normalitat absoluta i restabliment de l’acció 
inspectora que està fent l’Agència Catalana de l’Aigua.

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre l’episodi de contamina-
ció per dioxà al Llobregat.

Pregunta 
al Govern sobre l’episodi de contaminació 
per dioxà al Llobregat (tram. 310-00484/10)

La formula l’honorable senyor Salvador Milà, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller Santi Vila. 
Continuem parlant del Llobregat, d’aquest episodi, pe-
rò, des d’un altre punt de vista. Durant aquest episodi, 
li vull preguntar, quines fonts alternatives s’han utilit-
zat i qui ha pres les decisions sobre com es gestiona-
ven els recursos hídrics en l’àmbit de la regió metro-
politana de Barcelona.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Honorable 
diputat, bé, el contracte, en aquest sentit, d’abastiment 
d’aigua que té a disposició l’estació de tractament de 
Sant Joan Despí té accés a l’aigua provinent del Llo-
bregat i té accés també als pous, en aquests moments, 
existents a Cornellà.
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En aquest cas, quan hi va haver la incidència, es va 
deixar de proveir, d’abastir l’aigua des del riu, però es 
van aprofitar els cabals ja autoritzats i l’aprofitament 
autoritzat en els pous de Cornellà. Per tant, no hi va 
haver cap incidència i, en aquest sentit, la potabilitza-
ció de l’aigua es va dur amb tota normalitat, això sí, no 
fent ús per alguns dies i per algunes setmanes fins que 
es va aclarir la situació, eh?, de l’aigua del Llobregat.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor diputat.

Salvador Milà i Solsona

Aquí anava, conseller. Operadors amb posicions in-
teressades. Li vull recordar que el Decret legislatiu 
3/2003, que regula la matèria d’aigües a Catalunya, 
diu que el sistema Ter-Llobregat, que continua sent pú-
blic, com vostès han dit abundantment, diu que aquest 
és un servei públic d’interès de la Generalitat i que la 
Generalitat és la que té la competència per regular els 
recursos hídrics, l’adopció de determinacions per a la 
millor explotació de quantitat i qualitat, per modificar, 
adaptar i reajustar i ampliar les quantitats dels recur-
sos en el seu origen, la duració temporal i la regulació 
d’aquests recursos. 

I vostè ve aquí i explica: «Però, com que això, l’amo és 
Agbar, ha fet el que ha volgut.» I què ha fet? Ha tirat, 
conseller, ha tirat del pitjor recurs que podia tirar, ha 
afectat els aqüífers del Llobregat quan el que hagués 
sigut lògic és que hagués agafat l’aigua de qualitat i 
que li hagués subministrat Aigües Ter-Llobregat. Pe-
rò què passa? Que dos jugaven i el tercer va perdre, 
és a dir, el joc d’interessos contraposats entre Agbar 
i ATLL ha fet que Agbar hagi tirat dels aqüífers del 
Llobregat, sobrexplotant-los durant aquest temps amb 
menor qualitat, sense importar ni la salubritat ni la 
qualitat ambiental d’aquests aqüífers per als seus in-
teressos econòmics i, si m’ho permet, per fotre ATLL 
en aquesta història de jocs creuats.

I vostès on són? Desfacin el «fenomenal lío» –«el fe-
nomenal lío» que els ha dit el Tribunal Suprem. Fa tres 
mesos que vostès han de prendre una resolució per 
tornar endarrere aquesta concessió. Tirin-la endarrere 
i tornin-la al gestor que defensarà el servei públic d’in-
terès de la Generalitat, que és l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Ni a l’un ni a l’altre, perquè la posició d’Ag-
bar ha demostrat que és absolutament monopolista, 
en aquest tema: ell ha decidit el que feia i vostès han 
omès la seva responsabilitat política de dir a Agbar: 
«Tu tindràs la concessió que vulguis, però aquest és 
un servei públic» –vostès és el que ens han dit– «i, per 
tant, tu has de tirar de l’aigua, la millor en aquest mo-
ment, i protegir l’aqüífer del Llobregat.» No estaven, 
no se’ls esperava, perquè vostès deixen que aquest joc 
dels interessos contraposats de les grans companyies 
vagin jugant.

Ja té aquí, doncs, un altre motiu, un motiu més per ti-
rar endarrere d’una vegada per totes aquest joc, aquest 
«fenomenal lío» de la concessió d’Aigües Ter Llobre-
gat, i tornar-la al domini i el control públic...

La presidenta

Senyor diputat...

Salvador Milà i Solsona

...que mai l’hauria hagut de deixar.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Santi 
Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies. A veure, no ens atabalem més de l’im-
prescindible, senyor diputat. En primer lloc, eh?, 
l’Agència Catalana de l’Aigua com a regulador ha dut 
a terme trenta inspeccions que han garantit que en cap 
moment..., la provisió d’aigua que es feia a l’àrea de 
Barcelona era més que correcta; cap tipus d’incidència 
–en primer lloc.

En segon lloc –a poc a poc, senyor diputat, ja l’he es-
coltat–, l’estació de Sant Joan Despí ha pogut proveir 
l’aigua que s’espera que proveeixi amb tota normali-
tat, perquè en aquests moments el seu contracte con-
cessional li permet estirar aigua del recurs Llobregat 
o d’una sèrie de pous regularitzats i que s’ajusten a 
contracte vigent. Per tant, Aigües de Barcelona ha dut 
a terme la seva activitat amb tota normalitat malgrat 
aquesta incidència, que el Govern ha avaluat, ha iden-
tificat i que, pel que sabem en aquests moments, no 
té res a veure amb la tesi que el senyor Terrades sug-
geria, eh?, i que, hi insisteixo, crec que no és del tot 
exacte. Per tant, aquesta és la situació.

A partir d’aquí, vostè, com sap, la provisió d’aigua a 
l’àrea de Barcelona es resol des de Sant Joan Despí i 
des de Cardedeu. En el sistema Cardedeu s’han fet les 
coses, i es continuen fent, amb tota normalitat; és el 
sistema ATLL i funciona perfectament amb el marc 
concessional que, malgrat que estigui sota judici, 
doncs, no interfereix en res en la prestació del servei. 

Per tant, jo el que els prego a vostès és que s’aproximin 
al tema de l’aigua sense tants apriorismes ideològics, 
perquè tenim un model concessional que és un model 
d’èxit. Hi insisteixo, eh?, i torno al principi que els he 
dit: quan hem aconseguit que hi hagi trenta-set depu-
radores que estan actuant sobre el riu Llobregat i te-
nim un nivell més que notable de la qualitat de les ai-
gües precisament en un sistema com el del Llobregat, 
tan sotmès a pressió i estrès, jo crec que, eh?, les inter-
vencions que es fan, doncs, segurament tenen més de 
prejudici ideològic que no d’anàlisi de la realitat. 

Moltes gràcies.

La presidenta

La pregunta següent és sobre les mesures previstes per 
protegir les persones en situació de vulnerabilitat re-
sidencial. 
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Pregunta
al Govern sobre les mesures previstes 
per a protegir les persones en situació de 
vulnerabilitat residencial (tram. 310-00486/10)

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

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Conseller Vila, hem constatat les 
darreres setmanes diferents anuncis de venda de pa-
quets d’hipoteques i d’habitatges per part d’entitats 
financeres a fons d’inversió internacionals. Aquests 
anuncis generen inquietud, alarma, en moltes famí-
lies, ja que aquestes es van trobar atrapades en hipote-
ques signades al seu moment per a adquirir l’habitatge 
habitual, i ara es troben en una situació de vulnerabili-
tat i una situació d’incertesa i d’alarma. I, per tant, ens 
trobem en aquesta situació que ens preocupa, també, 
com a grup parlamentari.

Segons les dades del Consejo General del Poder Judi-
cial i també de l’Instituto Nacional de Estadística, es 
constata que des de l’any 2007 són moltes les execuci-
ons hipotecàries que es porten a terme al nostre país, 
i, concretament, l’any 2014 coneixem que es van pro-
duir 14.230 execucions hipotecàries d’habitatge, que 
suposen que el 74 per cent d’aquestes responen a per-
sones físiques i, també, la majoria d’elles, a habitatges 
de segona mà.

Aquestes dades posen en relleu la importància del de-
cret aprovat pel Govern l’any passat, que portava a ter-
me tres objectius bàsics: evitar la pèrdua de l’habitatge 
per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en 
condicions assequibles i incentivar l’entrada al mercat 
d’habitatges en lloguer social actualment desocupats.

Tot i això, afortunadament sabem que els ajuts desti-
nats a aquelles famílies que més pateixen per part del 
seu departament creixen any rere any; també coneixem 
que l’any 2014 van beneficiar més de 32.000 llars, un 
25 per cent més que el darrer any 2013, i que cada any 
van pujant i que aquest any esperem que arriben a les 
quaranta mil famílies que puguen rebre aquests ajuts.

També ens van sorprendre, conseller, les xifres que vostè 
va donar sobre l’estat de conservació de molts d’aquests 
immobles, propietats d’entitats financeres, i que no es 
poden utilitzar per aquesta manca de manteniment. 
Precisament la setmana passada el Govern va anunciar 
l’aprovació immediata d’un decret llei de mesures ur-
gents en matèria d’habitatge per tal de poder solucionar 
aquestes situacions que estem patint al nostre país.

I és en aquest sentit, conseller, que des del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió li preguntem si ens 
pot exposar quins objectius persegueix el Govern amb 
aquestes mesures extraordinàries destinades a prote-
gir aquestes persones que es troben en aquesta vulne-
rabilitat pel que fa a la seva residència habitual.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable conseller 
Santi Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre dipu-
tada, bé, vostè també ho ha descrit perfectament: es-
tem davant d’una nova fase, davant d’un nou moment 
a l’hora de garantir l’accés social a l’habitatge. Durant 
molts anys, senzillament, les polítiques es destinaven a 
garantir l’accés a l’habitatge; en aquests moments ens 
hem de preocupar de les persones més vulnerables que 
poden perdre, justament, l’habitatge on viuen.

A més a més, es dóna una altra circumstància espe-
cialment rellevant, i és que, per primera vegada –ja 
l’any passat ho vam poder comprovar i també enguany 
ens està passant–, molts fons d’inversió internacional 
han posat la seva mirada en carteres d’hipoteques que 
existeixen en el nostre país. I, en aquest sentit, són co-
negudes, eh?, les entrades de fons a Catalunya vincu-
lades a Blackstone, Lone Star, J.P. Morgan, etcètera. 
Han vist que hi havien, en aquests moments, carteres 
d’hipoteques importants que podien ser susceptibles 
de ser adquirides i, doncs, comercialitzades novament 
a mitjà termini. 

El Govern –crec que això ha de ser motiu de satisfac-
ció per al conjunt de la ciutadania, espero que tam-
bé per a aquesta cambra– hem estat el primer govern 
de la península, un dels primers governs continen-
tals, que ha donat resposta a aquesta situació, i que, 
per tant, ha volgut garantir, amb aquesta aprovació del 
decret de mesures urgents i extraordinàries, una pos-
sibilitat d’incidir, d’intervenir, pensant en la protecció 
dels ciutadans més vulnerables que es puguin trobar 
en escenaris d’execució hipotecària.

Les mesures que s’han descrit són conegudes, han estat 
explicades públicament: dret de tanteig i retracte davant 
d’aquestes situacions, i amb aquests supòsits hi ha una 
dotació pressupostària de 8 milions d’euros ja ara per 
part de l’Agència Catalana de l’Habitatge; es comple-
mentarà amb les aportacions que generarà, just l’ende-
mà de la seva aprovació, l’impost sobre els pisos buits.

La possibilitat, també, d’obligar les entitats a execu-
tar obres de rehabilitació; hem acreditat com, de to-
tes les inspeccions que es van fer l’any passat, en pi-
sos en propietats d’entitats financeres, més del 65 per 
cent d’aquests habitatges necessiten petites obres d’in-
tervenció que en aquests moments les bloquegen; per 
tant, decisions per mobilitzar-ho, per activar-ho.

Tenen a veure amb sancions, però no només amb san-
cions, també amb la possibilitat d’obligar..., la cessió 
obligatòria de l’usdefruit per un període de deu anys, 
que, en aquest sentit, permetria a l’Administració exe-
cutar subsidiàriament, eh?, les obres que fossin ne-
cessàries per recuperar aquest habitatge; posar-lo a 
disposició del parc social d’habitatge, i, rescabalades 
aquestes actuacions, doncs, retornar l’immoble al seu 
propietari.

També, la possibilitat de tirar endavant un registre d’ha-
bitatges buits. Confio que en el tràmit...

La presidenta

Senyor conseller...
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El conseller de Territori i Sostenibilitat

...parlamentari... (La presidenta retira l’ús del micròfon 
al conseller de Territori i Sostenibilitat i aquest conti-
nua parlant uns moments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre les novetats del procés 
de preinscripció escolar.

Pregunta
al Govern sobre les novetats del procés de 
preinscripció escolar (tram. 310-00487/10)

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

Ramona Barrufet i Santacana

Gràcies, presidenta. Honorable consellera Rigau, la 
setmana passada ens vau presentar el procés de pre-
inscripció per al curs 2015-2016.

En primer lloc, i relacionat amb les dades demogràfi-
ques, es destaca una tendència contínua en els darrers 
anys de caiguda de la natalitat. Per contra, la previsió 
escolar en el primer curs de l’ESO és de seguir aug-
mentant fins al curs 2019-2020. En conseqüència hi 
haurà 3.700 places menys a l’educació infantil, 2.125 
places més a l’educació primària i 5.090 places més a 
l’educació secundària. En total, l’oferta augmenta en 
3.515 places per al proper curs.

En segon lloc, les dades demostren que els percen-
tatges d’alumnes matriculats a P3 segons la titulari-
tat dels centres –és a dir, públic i concertat– no va-
ria significativament; per tant, el percentatge de places 
ofertades en el proper curs segons les titularitats tam-
poc ho farà. Amb relació al nombre de grups dels en-
senyaments tres-setze, també se’n va poder constatar 
un augment: el proper curs començaran amb cent deu 
grups de més.

Més enllà de les dades demogràfiques, del nombre de 
grups i de les places ofertades, el més significatiu, pe-
rò, van ser les novetats anunciades en aquest procés de 
preinscripció.

La primera és el fet que els alumnes de P3 puguin in-
corporar-s’hi amb una edat diferent dels tres anys. Ai-
xò es fa per a aquells infants en què el seu nivell de 
maduresa evolutiva, sobretot els nascuts el darrer tri-
mestre de l’any, ho aconselli.

La segona és la implementació d’un nou instrument 
amb què el Govern facilitarà la detecció i la interven-
ció precoç dels docents a l’entrada a P3 amb relació 
a les necessitats educatives dels alumnes. Es dema-
narà, doncs, un informe pediàtric que inclogui la se-
güent informació: factors biològics de risc, desenvo-
lupament psicomotor i dèficits visuals. Això permetrà 
donar pautes sobre com valorar els informes, i es pro-
posaran actuacions complementàries per a atendre les 
possibles necessitats. Eina que creiem que serà molt 
útil per lluitar precisament contra les desigualtats, no 

per a fer-les créixer ni per a estigmatitzar determinats 
sectors de la població.

També va anunciar el desenvolupament de l’eix nou per 
a aquells pares que no tinguin la titulació correspo-
nent, perquè puguin adquirir-la, ja que el capital cultu-
ral de la família impacta positivament en els nens. Per 
tant, combatem-ho.

Finalment, i aquest és el sentit de la nostra pregunta, 
vàreu anunciar la modificació del mapa escolar.

Voldríem saber, consellera, quines són aquestes nove-
tats derivades del procés de preinscripció.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Ire-
ne Rigau, consellera d’Ensenyament.

La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, tal com 
vostè, doncs, ja ha comentat, ahir va acabar el perío-
de de preinscripció –s’ha desenvolupat amb tota nor-
malitat– per als ensenyaments universals i obligato-
ris, perquè d’aquí a uns dies hi haurà la preinscripció 
postobligatòria; respecte de poder orientar bé tota la 
població, avui hem acabat d’inaugurar, el conseller 
d’Economia i Coneixement i jo mateixa, el Saló de 
l’Ensenyament, que hi té una aportació important.

Per tant, el que sí que podem dir és que, d’acord amb 
el que preveu la LEC, i amb els criteris de programa-
ció establerts, hem treballat amb totes les administra-
cions locals per establir l’oferta. Nosaltres hem pre-
sentat una oferta que és veritat que disminueix a P3, 
que s’incrementa a primària i que incrementa a ESO. 

Això vol dir 1.077.548 places; per tant, estem davant 
d’un volum molt important. Això, en grups, vol dir 
40.060 grups. Per tant, la preinscripció es basa en 
aquesta oferta; ara, recollides les dades que ens oferi-
ran els centres, que a partir d’avui comencen a entrar, 
veurem si la demanda coincideix amb aquesta oferta.

Ara bé, tal com vostè em demana, això ha tingut im-
pacte en el mapa escolar. Per això es creen deu insti-
tuts nous, per l’increment de secundària es creen deu 
instituts nous. Dues poblacions que no havien tingut 
fins ara ensenyaments d’ESO, com són Sant Quintí de 
Mediona i Sant Pol de Mar, en tindran; i d’altres, com 
Cornellà, Badia, Igualada, Viladomat –a l’Eixample 
de Barcelona–, la Seu d’Urgell, Caldes de Montbui, 
Granollers, Tordera, Sant Quirze del Vallès, veuran 
incrementada la seva oferta.

I una novetat: determinats instituts tindran doble seu; 
una seu, per exemple, a Breda, depenent de l’institut 
d’Hostalric, i una altra al Catllar, depenent dels Pa-
llaresos. Això permetrà escolaritzar el primer cicle de 
l’ESO sense moure’s de la població. I d’altres, dins la 
mateixa població, també tindran segona seu, com és a 
Castellar del Vallès i a Viladecans.
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Vostè m’ha fet esment d’aquest debat, fins i tot d’aquesta 
qüestió que ha generat un debat, que només puc enten-
dre perquè jo no em devia saber explicar gens bé, per-
què és que és impossible entendre una mala voluntat...

La presidenta

Senyora consellera...

La consellera d’Ensenyament

...en la petició d’un informe, com és l’informe... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a la consellera d’En-
senyament i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

La següent pregunta al Govern és sobre el valor afegit 
que s’aplica al sector de la cultura.

Pregunta 
al Govern sobre l’impost sobre el 
valor afegit que s’aplica al sector de 
la cultura (tram. 310-00488/10)

La formula l’il·lustre senyora Àngels Ponsa, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Àngels Ponsa i Roca

Gràcies, presidenta. Bon dia, honorable conseller 
Mascarell. De fet, la pregunta que li volem fer avui 
no és gaire original, podríem dir que més aviat és re-
current, en aquesta cambra n’hem parlat de totes les 
formes possibles, de l’IVA de la cultura. I ho hem fet, 
també, amb la unanimitat de pràcticament tots els 
grups parlamentaris; en fi, allò que l’hem combatut 
per terra, mar i aire és del tot cert, en aquest cas, no?

Sabem, també, que aquest no és el lloc, eh?, i que ho 
hauríem de fer al Congrés dels Diputats; és més, avui, 
en l’ordre del dia del Ple, doncs, hi ha un punt que pre-
cisament delega o delegarà alguns diputats perquè 
puguem anar a defensar la proposició que vam apro-
var aquí mateix, en aquesta seu parlamentària. I, de 
fet, també, els nostres grups parlamentaris a Madrid, 
doncs, han fet un munt d’accions entorn del tema. 

Ara bé, doncs, per què insistim avui, un cop més, en 
l’IVA de la cultura? Doncs, bàsicament per dos motius 
que vostè, conseller, coneix sobradament. Un és la in-
sistència del sector cultural en el tema. Dijous passat, 
a la Comissió de Cultura i Llengua, vam tenir vint-i-
tres compareixences per tractar la modificació de l’ar-
ticle 18 de la Llei del cinema, però diríem que tots, i 
tots sense excepció, van exposar-nos, doncs, al marge 
de les seves consideracions pel tema que ens ocupa-
va, la seva preocupació bàsicament per dos temes que 
aquest Govern i aquest Parlament no tenen capacitat 
de resoldre: un és la pirateria, però sobretot –sobretot– 
en el que més insistència van ver i en el que van ma-
nifestar-se més com a problema greu que els està oca-
sionant és en el fort increment de l’IVA cultural que 
suporten aquests darrers anys.

L’altre motiu –i potser és l’única novetat que podríem 
afegir en aquest relat– és que també –si no vaig erra-
da, va ser la setmana passada– ens assabentàvem per 
un mitjà de comunicació espanyol que el Govern d’Es-
panya tenia intenció de rebaixar l’IVA de la cultura; 
el situaven al voltant del 10 per cent. Podríem dir que 
vam tenir goig sense alegria, perquè al cap de poques 
hores, doncs, el president Rajoy des de Guatemala i 
el ministre Montoro varen afanyar-se a desmentir-ho.

Aquesta és la trista realitat on ens trobem. I és per ai-
xò, conseller, que el nostre grup parlamentari voldria 
saber quina opinió li mereixen aquestes darreres no-
tícies sobre la rebaixa de l’IVA de la cultura. I ja li 
agraïm per endavant, doncs, la resposta.

La presidenta

Per respondre, té la paraula l’honorable senyor Ferran 
Mascarell, conseller de Cultura.

El conseller de Cultura

Sí, senyora presidenta. Senyora diputada, bé, la pre-
gunta probablement no és original però sí que és ne-
cessària, certament. Portem dos anys llargs amb una 
política desastrosa respecte a l’IVA, a l’IVA cultu-
ral; un greu error que ha tingut unes repercussions 
molt notables en el món de la cultura. Fa aproxima-
dament tres anys es va notar amb molta precisió i ra-
dicalitat que el consum cultural baixava justament 
com a conseqüència dels derivats de la crisi econòmi-
ca, i l’IVA no va fer altra cosa que incentivar, doncs, 
aquesta dificultat. Es van encarir els preus dels béns 
culturals; es va manifestar un evident menor consum; 
es van descapitalitzar les empreses culturals, i també 
moltes entitats culturals; hi va haver menys feina per 
a la gent, i a més a més, doncs, la recaptació fiscal va 
disminuir. O sigui que, per tant, no n’han encertat, per 
dir-ho d’alguna manera, ni una.

Però el que és pitjor és que perseveren en aquesta idea, 
doncs, amb una obsessió francament difícil de com-
prendre. Han dit i han tornat a dir, han dit repetides 
vegades..., probablement cada dos, tres mesos, van in-
dicant, doncs, que això aviat canviarà, però portem 
dos anys i mig així i. evidentment. el resultat és ne-
fast. Manifesta bàsicament la incapacitat d’escoltar, 
d’escoltar el sector cultural; manifesta, doncs, aquesta 
voluntat de fer mal, per raons difícils de comprendre, 
al sector cultural, i algunes fonts fins i tot parlen en 
termes de voluntat de fer desaparèixer la importància 
que la cultura té per a un país com el nostre i, en ter-
mes generals, per al conjunt de l’Estat.

Bé, nosaltres perseverem, perseverarem en la línia, 
doncs, del que hem anat fent: denunciar-ho de totes to-
tes des d’aquí, des del departament, des del grup par-
lamentari i els grups parlamentaris que vostè esmen-
tava en el Parlament espanyol, mirant de desplegar la 
mateixa iniciativa de sempre. Necessitem un IVA més 
baix, similar al que tenen els països del nostre entorn, 
bàsicament perquè ens convé més consum cultural, ens 
convé que el conjunt de la vida cultural del país creixi 
i es desplegui, i aquesta és una mesura que tothom sap 
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que, si no s’aplica, el que està fent és proposar l’exclu-
sió de molta gent de la vida cultural del nostre país.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre la possible elaboració de 
llistes de treballadors no aptes per a grans esdeveni-
ments per part dels Mossos d’Esquadra i sobre l’actua-
ció de cossos policials d’altres països.

Pregunta
al Govern sobre la possible elaboració 
de llistes de treballadors no aptes per a 
grans esdeveniments per part dels Mossos 
d’Esquadra i sobre l’actuació de cossos 
policials d’altres països (tram. 310-00491/10)

La formula el senyor David Fernàndez, del Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Conseller, rememorant altres 
temps grisos i sinistres, ens pot confirmar o desmentir 
que en el context del Mobile World Congress agents de 
la Divi sió d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra 
van visitar l’àrea de recursos humans d’empreses pro-
veïdores de serveis per dir qui podia treballar i qui no? 
Amb quin criteri? Qui elabora aquestes llistes negres?

Gràcies.

La presidenta

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

El conseller d’Interior (Ramon 
Espadaler i Parcerisas)

Gràcies, senyora presidenta. Ja la hi vaig mig contes-
tar –dic «mig» perquè no la va formular així– la set-
mana passada al darrer Ple, aquesta pregunta, i la res-
posta és «no». El Cos de Mossos d’Esquadra el que 
ha fet, i ho ha fet extraordinàriament bé, és garantir la 
seguretat en un any difícil i complex del Congrés de 
telefonia Mòbil; un any en el qual estàvem subjectes 
a una amenaça més elevada –havíem apujat el nivell 
d’alerta, com s’havia fet al nostre entorn europeu–, al 
qual vam destinar més del doble de recursos dels que 
hi havíem destinat l’any passat i en el qual, gràcies a 
les feines de prevenció, es van fer les coses ben fetes. 
I afortunadament –i això ho celebro, i molt– precisa-
ment el Cos de Mossos d’Esquadra no és, per res, pro-
tagonista del Congrés de telefonia Mòbil; ho és l’èxit 
que va tenir el congrés.

I de llistes no en fem ni en deixarem de fer; no n’hem 
fet mai, ni tampoc és el cas. Les contractacions de les 
persones que treballen en aquests esdeveniments, cor-
respon fer-les a les empreses, doncs, que promocionen 
aquests esdeveniments.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula el senyor diputat.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, conseller, o no. En tot cas, aprofito la sessió 
de control per denunciar com a CUP la sentència pe-
nalment excepcional, processalment anòmala, repres-
sivament embogida i nítidament política i polititzada 
que es va conèixer ahir, un autèntic nyap jurídic. Com 
recorda el vot particular d’aquells fets, els tipus impu-
tats no es corresponen amb els fets succeïts.

Mereixen tota una profunda reflexió sobre la nostra 
societat els fets viscuts el maig i el juny del 2011, i 
també una revisió crítica –també– del que menys s’ha 
parlat, que és d’aquell operatiu, que sempre s’hi ha 
passat de puntetes, sobre una estratègia que nosaltres 
ja en el seu moment vam dir que estava prèviament 
dissenyada, políticament planificada i deliberadament 
ordida. En aquells temps es deia «restablir l’actual sis-
tema», «anar més enllà de la llei» –són frases del con-
seller Puig–, «atonyinar fins Gandhi» –en mans d’un 
comissari de policia–, «perseguir-los com a rates» 
–Dia de les Esquadres– o «generem pànic, o no els 
traiem d’aquí». Ja saben que no ens en van treure.

Però també mereix algunes reflexions sobre cinismes 
i hipocresies. Què fan el Parlament i la Generalitat de 
la maneta de l’extrema dreta? Què fan el Parlament 
i la Generalitat a un tribunal d’excepció com l’Audi-
ència Nacional? Què fan el Parlament i la Generalitat 
per la via repressiva i autoritària? Què fa el Parlament 
en aquesta causa i no es presenta, per exemple, el Go-
vern tampoc en el major forat econòmic, de 15.000 
milions d’euros, de Catalunya Caixa? Càstig per al de 
baix, impunitat per als de dalt: el doble raser perma-
nent.

I ens quedem només amb un aspecte: entre el 27 de 
març i el 15 de juny es van produir fets excepcionals, 
fets greus, fets que tots hem analitzat, però no va ha-
ver-hi cap diputat ferit. Els únics ferits que van anar 
a àrees hospitalàries per policontusions, per hemato-
mes, amb traus al cap, són cent vint manifestants que 
només han conegut la més estricta impunitat. Què ha 
fet aquest Parlament per ells, per evitar la impunitat? 
Res. Quantes mostres de solidaritat? Cap. On que-
da la justícia per a ells? Enlloc, segons aquest Par-
lament.

Mirall i reflexió: aprenem la lliçó. Nosaltres avui es-
tem avergonyits. Avui aquest Parlament, els grups que 
ho van aprovar i els seus diputats envien vuit joves a 
la presó tres anys, 1.095 dies, i, per tant, avui aquest 
Parlament a nosaltres no ens representa. I en senyal de 
protesta, i com que no hi caben preguntes perquè tot 
està dit, abandonem el Ple durant tota la sessió d’avui 
per denunciar-ho i avergonyir-nos-en. Esperem una 
reflexió llarga de quin model volem en l’equilibri en-
tre drets civils i polítics i justícia.

Gràcies.

(Remor de veus.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable conseller d’Interior.
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El conseller d’Interior

No sé si vol esperar la resposta que li donaré a la pre-
gunta o vol abandonar... Abans, jo crec que el que per-
toca en un estat de dret és garantir tots els drets, el 
dret a la reunió, a la manifestació –i aquest està més 
que garantit–, i també, doncs, posar aquells límits 
quan aquests drets ultrapassen aquells límits, com va 
ser el cas dels episodis del 15 de maig. I el que pertoca 
és acatar les sentències, i és evident que el Govern de 
la Generalitat acata les sentències.

Fixi’s si no és paradoxal que vostè em digui que se 
sent més còmode amb una sentència de l’Audiència 
Nacional, perquè resulta que s’apropava més al que 
vostè pensa i que jo respecto molt, i que ara blasmi 
una sentència del Tribunal Suprem. Aquí hi ha una je-
rarquia, doncs, dels tribunals, hi ha una sentència que 
s’ha expressat per part del Tribunal Suprem. El Go-
vern l’acata. I, si em demana la meva opinió com a 
membre d’aquest Govern de la Generalitat respecte 
d’aquesta sentència, em sento molt més proper al que 
ha expressat el Tribunal Suprem que al que en el seu 
dia va expressar l’Audiència Nacional.

Gràcies.

La presidenta

Passem a les preguntes...

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
la situació política i social (tram. 
317-00282/10) (decaiguda)

...al molt honorable president de la Generalitat.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
manca de personació de la Generalitat 
en els casos de corrupció que afecten 
càrrecs públics (tram. 317-00281/10)

La formula, la pregunta, el Grup de Ciutadans, i la 
formula l’il·lustre senyor Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president... Senyor 
president, el setembre de 2014 aquest Parlament va 
aprovar una moció que parlava de transparència i lluita 
contra la corrupció. I aquesta moció aprovada en aquest 
Parlament –potser no li va agradar al seu Govern, però 
es va aprovar per majoria– deia que el G overn havia de 
personar-se, amb el model processal més adequat, en 
els processos judicials oberts per temes de corrupció 
política que afectessin qualsevol càrrec públic i els in-
gressos i el patrimoni de la Generalitat.

Senyor Mas, jo li pregunto per què més de sis mesos 
després el seu Govern no s’ha personat en el cas Inno-
va, en el cas Mercuri, en el cas Pretòria, en el cas Sant 
Pau, en el cas Pujol, en el cas ITV, en el cas Millet, en 
el cas Crespo. Senyor Mas, per què vostès no s’estan 
personant per perseguir la corrupció des de la Gene-

ralitat en els casos en els quals, en molts d’ells, estan 
immersos els seus càrrecs públics?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, em sem-
bla que vostè mateix ho ha llegit, no?: «en el cas que hi 
hagi lesions sobre els interessos patrimonials o econò-
mics de la Generalitat». No és el cas. Allà on hi poden 
haver lesions, els ho vaig dir ja fa bastants dies, l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya està actuant. En casos es-
pecialment rellevants, on hi pot haver una lesió per al 
patrimoni de la Generalitat, l’Agència Tributària està 
actuant. Per tant, estem fent tot allò que toca perquè no 
hi hagi lesió en els interessos de la Generalitat.

La presidenta

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

Albert Rivera Díaz

Miri, senyor president, ja va començar tot quan l’actu-
al conseller de Justícia, llavors al Palau de la Música..., 
quan vostès van arribar al Govern el primer que va 
fer és canviar l’escrit del Consorci del Palau i demanar 
que no s’imputessin el senyor Osàcar, el seu secretari 
de Finances, ni Convergència Democràtica de Catalu-
nya. Vostès van arribar al Govern, i el primer que van 
fer és intentar evitar la imputació dels seus càrrecs pú-
blics, del seu secretari de Finances, en el cas Palau.

Vostè els pot dir avui als catalans que en el cas Palau 
no hi ha hagut pèrdua patrimonial per als catalans? 
Milions d’euros, senyor Mas, milions d’euros encara 
per determinar, fins i tot. Vostès tenen la seu embar-
gada precisament per 5,1 milions d’euros, perquè hi 
ha perjudici patrimonial. Com pot dir que vostè no es 
persona al cas Palau, per exemple? Com pot dir vostè 
que no ho fa, quan hi ha un perjudici patrimonial que 
fins i tot vostès estan avalant amb la seva seu embar-
gada, senyor Mas?

Clar que hi ha perjudici patrimonial; el que passa és 
que perjudica Convergència i Unió. I jo el que vull 
és que no perjudiqui els catalans. Si el seu partit està 
immers en aquests casos, si el seu secretari de Finan-
ces està immers en aquests casos, si el president i ex-
president de la Generalitat i de Convergència i Unió, 
com el senyor Pujol, està immers en aquests casos, no 
és el nostre problema. Però hi ha un perjudici patrimo-
nial per als catalans. I vostès, per una moció del Par-
lament de Catalunya a la qual no fan ni cas, s’han de 
personar i defensar el patrimoni de la Generalitat, els 
interessos dels catalans, i no els interessos dels càrrecs 
de Convergència.

Per tant, senyor Mas, vostè fa moltes cimeres, moltes 
fotos, moltes declaracions, però la realitat és que vostè 
no es persona contra el seu propi partit. Vostè defensa 
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els interessos dels casos de corrupció de Convergència 
i no defensa els interessos dels diners dels catalans.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, el pro-
blema del seu plantejament és que vostè sempre par-
teix de premisses falses. Vostè fa grans afirmacions 
com si fossin veritat, i resulta que a partir d’aquestes 
grans afirmacions després treu grans conclusions que 
es deriven d’afirmacions que d’entrada són falses.

Vostè diu: «La Generalitat no s’ha personat en el cas 
del Palau de la Música.» És mentida, senyor Rivera, hi 
està personada, sí que hi està, perquè hi pot haver una 
lesió sobre els interessos patrimonials de la Generali-
tat. Li diré més: està personada en el cas del Palau de 
la Música en tota la seva extensió. També en el tema 
de l’hotel, perquè allà sí que hi va haver clarament una 
lesió patrimonial, que ja es va demostrar en el seu mo-
ment que existia. I es va personar aquí i a tota la resta.

Per tant, no parteixi d’una premissa falsa per arribar 
a conclusions que són les que a vostè finalment li in-
teressen. I li ho torno a repetir: en el cas rellevant de 
la família Pujol, l’Agència Tributària de Catalunya ha 
actuat. No és que actuarà, no: ja ha actuat; m’entén?

I no digui que no, senyor Rivera, perquè que vostè 
parteixi de premisses falses no vol dir que n’hàgim de 
partir tots els altres, de premisses falses. Alguns in-
tentem partir de premisses reals i de dir la veritat, i 
altres simplement de voler canviar la realitat a base de 
premisses falses. I li parlo de premisses falses amb un 
to de cordialitat i de molta educació.

(Remor de veus.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
mesura d’exigir informes mèdics pediàtrics 
als alumnes que es matriculin en escoles 
d’alta complexitat (tram. 317-00285/10)

I la formula el senyor Joan Herrera, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. En primer lloc, una prèvia, per-
què des d’Iniciativa i Esquerra Unida volem lamentar 
la sentència del Suprem, d’ahir, sobre els fets del Par-
lament. (Remor de veus.) Després del recurs que vam 
presentar i que no vam...

La presidenta

Un moment, senyor... 

Joan Herrera Torres

...perquè la lectura..., la lectura que fa la sentència és 
restrictiva entorn a les llibertats públiques, perquè no 
ajuda al prestigi de les institucions i perquè és total-
ment desproporcionada.

Dit això, president, li vull fer una pregunta, i la pre-
gunta és la següent: està vostè d’acord que en la matri-
culació a les escoles, només a les escoles anomenades 
«d’alta complexitat», aquesta matriculació hagi d’anar 
acompanyada de l’informe mèdic o pediàtric com ara 
l’han anomenat?

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyora presidenta. Com que entenc que so-
bre la sentència no ha fet cap pregunta, simplement 
aprofita el temps per fer una valoració, em sembla que 
no estic obligat a respondre sobre això, no?

La pregunta és sobre aquest informe pediàtric. Jo hi 
estic d’acord, el Govern hi està d’acord. I el Govern 
hi està d’acord perquè, a més a més, és un informe 
que no quedarà només en aquestes escoles, comença 
per aquestes escoles i s’estendrà a tota la resta. Evi-
dentment, vostès ara gesticularan dient que no, però 
aquesta és la pretensió que hi ha: comença per aques-
tes escoles i continuarà per tota la resta. I després li 
ampliaré la resposta.

La presidenta

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

Joan Herrera Torres

President, li demano per aquest informe perquè no és 
un fet puntual en matèria d’educació. Miri, quan pares 
i mares en una iniciativa legislativa popular recollien 
signatures per aconseguir la igualtat d’oportunitats en-
tre escola pública i concertada per aconseguir la sise-
na hora, vostès van negar la recollida de signatures, 
i el Constitucional els ho ha desautoritzat. No és que 
rebutgessin la proposta, és que no permetien la reco-
llida. La democràcia, el dret a decidir sembla que a 
temps parcial.

Segon exemple, avui els estem demanant que es ga-
ranteixin per llei beques menjador en un moment d’ur-
gència social, perquè els menjadors són el principal 
espai de garantia alimentària després de les dades que 
vam conèixer ahir mateix de Càritas. I, malgrat que 
s’augmenten les beques menjador, no arriben, ni de 
bon tros, a les 74.000 que vostès s’havien compromès 
a l’inici de legislatura.
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I ara, per acabar-ho d’adobar, el que fan és demanar 
un informe mèdic. Començant per totes les escoles? 
No, només per les d’alta complexitat. Un informe mè-
dic... –un informe mèdic, que és un estigma–, un in-
forme mèdic que no actua sobre la causa del proble-
ma, sinó que el que fa és descriure la conseqüència; 
un informe que estigmatitza la diferència; un informe 
que etiqueta l’escola; un informe que és un reclam ne-
fast per a les famílies que s’han de matricular; un in-
forme que és una expressió de la segregació escolar.

I per això jo crec, president, que vostè el que hauria, 
avui, d’anunciar és que retiren la mesura fins que no 
es garanteixi a totes les escoles. Perquè, si no, el que 
fan és senyalar determinades escoles; que el que fan 
és lluitar contra la segregació amb més inversió públi-
ca i garantint que recuperen les plantilles del 2010 en 
un context que estan augmentant els alumnes; que el 
que fan és invertir més en l’educació pública, perquè 
aquesta és la millor estructura d’estat, la que té inver-
sió pública. Per això, li demano solemnement que reti-
ri la mesura, que anuncia que la retira mentre... 

La presidenta

Senyor diputat... 

Joan Herrera Torres

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

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, parlem 
de la sisena hora. La sisena hora tal com estava dis-
senyada en aquell moment no es podia sostenir. I què 
es va fer? Es va focalitzar la sisena hora en les esco-
les d’alta complexitat. És a dir, en el moment en què 
no es podia pagar tot es van concentrar els recursos a 
on? Allà on es necessitaven més. Per part de qui? Per 
part de les persones; en aquest cas, per part dels nens 
i de les nenes, dels nois i de les noies. Aquesta va ser 
la realitat.

Segon exemple, les beques menjador? Doncs, miri, no 
n’hi ha hagut mai tantes com ara, u. Però, sobretot, 
una altra cosa –que vostès haurien de retenir bé, i ai-
xò forma parts dels acords, a més a més, pressuposta-
ris de cada any, no?–, han de retenir que per primera 
vegada en aquest país ara, per part d’aquest Govern, 
s’estan pagant beques menjador al cent per cent; és a 
dir, allà on realment es necessita més. Quan hi ha es-
cassedat de recursos, senyor Herrera –encara que vos-
tè probablement aquest és un concepte que se li esca-
pa–, quan hi ha escassedat de recursos o hi ha menys 
diners s’han de concentrar els diners allà on més es 
necessiten. I on es necessiten més? En aquestes esco-
les d’alta complexitat, perquè formen part de la reali-
tat social.

Estic totalment d’acord amb vostè amb una afirmació 
que ha fet: aquesta és la principal estructura del país 
o d’estat, diguin-ne com vulgui, totalment cert, total-
ment d’acord. Si ho és... –perquè darrere hi ha perso-
nes, i, en aquest cas, nens i nenes o nois i noies–, si ho 
és, hem de concentrar el màxim d’atenció en aques-
tes escoles, oi? Doncs, escolti’m, el fet de compaginar 
un informe pediàtric per saber quina és la problemà-
tica de cada una d’aquestes persones que tenen noms 
i cognoms és precisament un ajut per aconseguir què? 
Allò que ens preocupa a nosaltres, que, evidentment, 
senyor Herrera, no és la segregació, és una cosa que 
se’n diu «èxit escolar». I aquest Govern aquesta bata-
lla l’està guanyant.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
un canvi de direcció en el full de ruta 
del Govern (tram. 317-00287/10)

I la formula l’excel·lentíssima senyora Alícia Sánchez-
Camacho. (Remor de veus.) Si us plau, senyors diputats...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
atès el moment d’inflexió que crec que estem vivint 
després d’aquests tres anys de legislatura en què cre-
iem que s’està produint una davallada del procés inde-
pendentista, en què vostès tenen una clara confusió en 
el full de ruta a seguir, li demanem des del Partit Po-
pular: creu vostè que és el moment de reconduir el ve-
ritable full de ruta de Catalunya i dels catalans i cen-
trar-lo en la recuperació econòmica, en les reformes 
importantíssimes, en les baixades d’impostos i en la 
creació d’ocupació, que crec que és el veritable full de 
ruta que estan demanant els catalans i les catalanes?

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies. Senyora Sánchez-Camacho, només una apre-
ciació, que espero que vostè compartirà, i és que això 
de si els processos davallen o no, si els corrents d’opi-
nió davallen o no, etcètera, on es comprova és a les 
urnes, tota la resta és faramalla –on es comprova és a 
les urnes.

Fem una cosa: ja que es convocaran les eleccions aquest 
any, comptem els vots i comptem els diputats, i ales-
hores sabrem el resultat, no a través d’impressions, no 
a través de tertúlies, no a través d’enquestes, que són 
molt fàcils de fer i després aguanten el que aguanten, 
sinó a través de comptar una cosa que després és infal-
lible, els vots. I si els comptem, fins ara, els vots, en 
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aquest Parlament hi ha majoria a favor del que s’està 
fent i, a més a més aclaparadora, en aquest moment. 
Per tant, estem legitimats per fer-ho.

I, segon, respecte als temes que vostè, ho suposo, en 
diu «del dia a dia, que tenen la màxima importància», 
doncs, miri, Catalunya està traient els millors regis-
tres dintre de l’Estat espanyol: en disminució d’atur, 
en creació de contractes indefinits, en rècord d’expor-
tacions, en rècord de captació de turisme estranger, 
amb grans esdeveniments, on aconseguim ser capitals 
mundials per sobre de qualsevol altre ciutat de l’Estat 
espanyol, etcètera.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’excel·lentíssima senyora 
diputada.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyor Mas, tot això que vostè ha dit, des del punt de 
vista de l’avenç en el turisme, l’avenç en les exportaci-
ons, ha estat gràcies a la societat civil i al dinamisme 
del lideratge de les empreses i dels autònoms catalans 
i de l’agenda reformista del Govern d’Espanya, perquè 
vostè no n’ha fet cap, d’aquesta agenda reformista. De 
fet, portem tres anys d’endarreriment d’aquestes re-
formes, per tant, no és gràcies a aquest gran Govern, 
b usiness friendly, que vostè havia d’encetar, perquè 
vostè només ha deixat malbaratament, endeutament i 
apujada d’impostos.

Miri, senyor Mas, jo li ho dic: el dia 27 de setembre, si 
és que vostè fa les eleccions –que molts en tenim dub-
te, i crec que molts a Catalunya i no solament el Partit 
Popular–, no seran unes eleccions plebiscitàries, seran 
unes eleccions autonòmiques. Li demano que segueixi 
no confonent i enganyant els catalans, com va fer amb 
la Llei de consultes, com va fer amb la convocatòria 
del 9-N, perquè no existeixen eleccions plebiscitàries, 
ni referèndums.

Per tant, senyor Mas, jo li proposo que treballem en 
positiu, li proposo una proposta d’abaixar els impostos 
a Catalunya, que reduïm el tram autonòmic per bai-
xar els impostos als catalans en cinc trams, que abai-
xem els tipus impositius, que fem deduccions a les fa-
mílies catalanes per lloguers, per famílies nombroses, 
que millorem la capacitat adquisitiva dels catalans.

I li proposo, senyor Mas, que es posi a reconduir la re-
lació amb el Govern d’Espanya; que es posi a renego-
ciar un nou model de finançament, que es pot fer; que 
es millori la cartera de serveis, que es redueixi; que si-
guem capaços d’una millora de la unitat fiscal perquè 
els catalans tinguem un equilibri fiscal.

Senyor Mas, ha arribat massa lluny en un carreró sen-
se sortida. En aquestes eleccions que vostè vol anar 
resulta que li donen trenta diputats. Vostè creu que ha 
fet el millor negoci de la seva vida? Vostè creu que de-
pendrà d’Esquerra i de la CUP? Pensi-ho millor; pensi 
en positiu, no només per a vostè, sinó per al futur de 
tots els catalans; pensi en la reconciliació 

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...i en la millora del poble... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Cama-
cho, i vostè es pensa que dependre de vostès és mas-
sa millor? (Veus de fons.) Em sembla que no, oi?, (Al-
guns aplaudiments.) Per tant, això de les valoracions 
de qui... (Persisteix la remor de veus.) Això de les va-
loracions de qui es depèn, doncs...

La presidenta

Senyor president, un moment... –president. (Pausa.) 
Senyors diputats i diputades del Partit Popular, ara ja 
no els toca parlar; per tant, escoltin. 

El president de la Generalitat

Deixem-ho per al dia de les eleccions, senyora Sán-
chez-Camacho. Li ho dic també amb tota la clare-
dat, no? Deixem-ho per després de les eleccions. Des-
prés comptarem vots, no comptarem impressions, 
i compta rem vots a tot arreu. Ara, aquest diumenge, 
es comptaran a Andalusia. A veure què passa. A veu-
re el gran èxit de les polítiques del Partit Popular, les 
comprovarem aquest diumenge, a la comunitat més 
poblada de tot l’Estat espanyol. A veure si vostès ho 
fan molt bé tot això, i aleshores comptarem vots.

Respecte a la resta de temes? Doncs, miri, jo recor-
do que a finals de juliol de l’any passat li vaig deixar 
al president del Govern espanyol vint-i-tres punts, no 
tres, no, vint-i-tres, que no tenien res a veure ni amb la 
consulta, ni amb eleccions plebiscitàries, ni amb res 
de tot això; que són aquelles coses que vostès diuen 
que els preocupen.

Sap quantes coses s’han resolt en deu mesos o amb 
vuit mesos o en nou mesos? Una; de vint-i-tres, una. 
Aquest és el gran èxit del Govern espanyol per parlar 
dels temes del dia a dia?

I després ens diu: «Parlin del finançament.» Però, se-
nyora Sánchez-Camacho..., si vostès estan incomplint 
la llei! Que els obligava que aquest finançament existís 
des del geners del 2014! Fa més d’un any que hauríem 
d’haver estat en compliment d’aquesta llei, i se l’han 
passada pel clatell, senyora Sánchez-Camacho.

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política.
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Pregunta
al president des la Generalitat sobre el 
capteniment del Govern en la prevenció i la 
lluita contra el terrorisme (tram. 317-00283/10)

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

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, han 
aparegut recentment en els mitjans de comunicació 
notícies alarmants sobre el risc que implica la presèn-
cia en el nostre país de nuclis gihadistes que podrien 
eventualment cometre atemptats. Les recents detenci-
ons, que demostren l’eficàcia de les forces de seguretat 
i la informació que ens ha traslladat el conseller d’In-
terior, i que agraïm, sobre aquestes qüestions, perme-
ten afrontar aquest tema sense cap alarmisme.

És per això, president, que li preguntem la seva opinió 
al respecte i precisions sobre el capteniment del Go-
vern en el terreny de la lluita contra el terrorisme i la 
seva prevenció.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, crec que el 
conseller d’Interior va fer, en aquest terreny que vos-
tè esmenta, allò que toca fer en un parlament i en un 
govern que es comportem amb serietat i amb respon-
sabilitat, que és informar-los en privat de coses que 
en públic no es poden comentar, i no perquè s’hagin 
d’amagar, simplement és per un tema d’eficàcia en l’es-
tratègia de la lluita en la mesura que ens correspon a 
nosaltres, que és, bàsicament, a nivell de serveis d’in-
formació, perquè, com vostè sap perfectament, la llui-
ta antiterrorista segueix sent encara avui una compe-
tència del Govern central; però, evidentment, nosaltres 
hi hem de col·laborar i hi podem col·laborar. I tenim 
capacitat de saber coses, de seguir persones, de seguir 
moviments, etcètera; però algunes accions que se li 
devien comentar a vostè, com vostè ho comprendrà, 
per raons d’eficàcia, no es poden comentar en públic.

La presidenta

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

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, presidenta. President, agraïm la seva explica-
ció –continguda explicació– i li oferim novament com 
sempre la nostra total col·laboració en l’esforç per llui-
tar i prevenir el terrorisme.

En aquest sentit, volem manifestar la nostra convic-
ció que els episodis d’islamofòbia són absolutament 
rebutjables i contraproduents; que la millor resposta a 
l’amenaça gihadista és l’esforç d’integració que tradi-

cionalment ha desenvolupat la societat catalana i les 
seves institucions, Generalitat i ajuntaments; que cal, 
així mateix, dotar les forces de seguretat dels mitjans i 
del suport necessaris per fer front a aquesta amenaça, 
que les tasques d’intel·ligència, vigilància fronterera i 
cooperació internacional són crucials; que és absolu-
tament necessari assegurar i enfortir la cooperació en-
tre els diversos cossos i forces de seguretat que actu-
en a Catalunya, així com vostè ha dit, amb els serveis 
d’intel·ligència de l’Estat.

En aquest sentit, president, volem manifestar-li la nos-
tra preocupació pel fet que no s’hagi produït cap reu-
nió de la Junta de Seguretat de Catalunya que vostè 
presideix des del 3 de març de 2009. No ho han con-
siderat ni ho consideren ni convenient ni necessari? 
Vostè parlava de seriositat, rigor i responsabilitat. En 
un tema com aquest, creiem que una mostra de serio-
sitat, rigor i responsabilitat seria demanar la convoca-
tòria d’una junta de seguretat de Catalunya per abor-
dar aquesta qüestió.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Certament, la col·laboració 
existeix, entre cossos de seguretat, i jo li vull agrair 
especialment que vostè, doncs, també tingui aquesta 
actitud de col·laboració en temes d’aquesta sensibilitat 
que finalment ens afecten a tots. I voldria fer notar que 
en els temes, doncs, de judici sobre determinades co-
munitats que tenim al país, en funció, per exemple, de 
les seves creences religioses o dels seus orígens, afor-
tunadament estem en un país a on el sentit general i 
el sentiment general i l’actitud general són de respec-
te molt gran. Fins i tot en el camp religiós, doncs, re-
cordo que fa poques setmanes es va celebrar el desè 
aniversari del Grup de Treball Estable de Religions, a 
on conviuen de manera perfectament harmònica mol-
tes d’aquestes religions, i clarament l’islamisme, en 
aquest cas, la religió musulmana, en el sentit de col-
laborar en totes les coses que s’estan fent en aquest pa-
ís i, a més a més, d’una manera molt positiva.

Sobre la Junta de Seguretat, vostè té raó. En circums-
tàncies normals, s’hauria d’haver convocat, i de mane-
ra regular; és exactament així. El problema, senyor Ice-
ta, és que no estem en circumstàncies normals. Perquè, 
malgrat que hi ha aquesta col·laboració entre els cossos 
de seguretat de la Generalitat i de l’Estat, quan s’ha 
contactat amb els ministres de l’Interior per saber quina 
eficàcia podrien tenir, en termes de resolucions concre-
tes i de resultats concrets, aquestes juntes de seguretat, 
hem arribat a la conclusió que no haurien tingut abso-
lutament cap resultat. I això, certament –vostè està sor-
près–, és dramàtic, però desgraciadament és la realitat.

La presidenta

La pregunta següent és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.
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Pregunta
al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la continuïtat del 
procés d’independència (tram. 317-00284/10)

I la formula la il·lustre senyora Marta Rovira, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marta Rovira i Vergés

Gràcies, presidenta. President, és evident que el que 
hem anomenat entre tots «procés», doncs, continua 
endavant, malgrat algunes dificultats les darreres set-
manes, malgrat que la major part –i ho veiem aquí– de 
formacions polítiques espanyoles voldrien exactament 
el contrari del que vol una majoria de ciutadans del 
nostre país, malgrat que hi han interessos de vegades 
variats, d’origen incert, que el que fan és dubtar que el 
procés continuï endavant i malgrat una certa gastro-
nomia demoscòpica que el que fa és, també, intentar 
obstaculitzar el que aquí vam dir clar el 9 de novem-
bre, que és que existeix una majoria a favor d’aquest 
procés, a favor de votar, a favor del dret a decidir, a 
favor de la independència del nostre país.

El procés continua endavant, diguem-ho clar. (Remor 
de veus.) Clar subratllar-ho...

La presidenta

Senyora Rovira, esperi un moment, si us plau.

Marta Rovira i Vergés

Sí.

La presidenta

Ja pot continuar.

Marta Rovira i Vergés

És precisament d’això del que parlava, de molt de so-
roll. I és per això que nosaltres ho hem de subratllar: 
el procés continua endavant.

La prova d’això la tenim els últims dies: tenim una da-
ta, que és el 27 de setembre, per votar definitivament 
sobre la independència; tenim tres experts; tenim la col-
laboració d’Esquerra Republicana cap al Govern per 
ajudar a enfortir aquest procés perquè tiri endavant, i 
tenim des de divendres passat un preacord ampli, que 
encara volem que sigui més ampli, sobre l’anomenat 
també «full de ruta». Malgrat les diferències ideològi-
ques de les diferents formacions polítiques, és evident 
que cal, i que ens hem de posar d’acord i que ens hem 
posat d’acord sobre com farem la independència.

La meva pregunta inicial, president, és: oi que el pro-
cés segueix endavant?

(Remor de veus.)

La presidenta

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

El president de la Generalitat

Gràcies...

La presidenta

Però esperi, esperi un moment, perquè avui em sem-
bla que està tot una mica revolucionat.

(Pausa.)

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, oi que 
no en té cap dubte?

(Remor de veus. Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula la diputada senyora Marta Rovira.

Marta Rovira i Vergés

Sí...

(Pausa.)

La presidenta

Si algun diputat no vol sentir la resposta, és molt lliure 
de sortir de l’hemicicle. I, si no, callin, si us plau, i es-
coltin. Senyora Rovira...

Marta Rovira i Vergés

I és que en això estem absolutament d’acord: el pro-
cés ha de seguir endavant, perquè no hi ha cap motiu, 
no n’hi ha ni un, perquè no segueixi així. Els ciuta-
dans de Catalunya tenim dret a decidir democràtica-
ment què volem fer com a poble. I la nostra feina és 
treballar, treballar i treballar, i, en aquests mesos que 
fan falta fins al 27 de setembre, convèncer, convèncer 
i convèncer.

I ho hem de fer per molts motius; jo avui en porto un 
a dintre de molt especial. Hi ha molta gent en aquest 
país que ens deixa un llegat extraordinari, de vides, de 
lluita per la llibertat d’aquest país, com el Joan Frei-
xanet, de Vic, que ens ha deixat recentment. I ho hem 
de fer també perquè creiem, com aquesta gent, que la 
independència és l’oportunitat per posar fi als oligopo-
lis, a la casta (remor de veus), a tot allò que impedeix 
construir la igualtat d’oportunitats, a tot allò que impe-
deix que la distribució de la riquesa sigui un fet a to-
tes les capes de la societat. Volem ser com un país del 
nord d’Europa que té aquestes oportunitats de lluitar 
contra les desigualtats i de generar més oportunitats.

I això es fa amb estructures d’estat. I també es fa dis-
senyant estructures d’estat que realment s’inspirin en 
igualtat d’oportunitats, a posar aquestes estructures 
d’estat al servei dels ciutadans.

La presidenta

Senyora diputada...
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Marta Rovira i Vergés

President, la pregunta és... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a la diputada i aquesta continua parlant 
uns moments. Remor de veus.)

La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Rovira, en tots 
els terrenys que vostè ha esmentat, en tots, s’hi està 
treballant intensament. I no d’ara, sinó des del comen-
çament que es va constituir aquest Parlament, novem-
bre del 2012, després de les eleccions, desembre del 
2012, fa més de dos anys. No hi ha hagut ni un sol 
moment en què des del Govern, i entenc que també 
des del Parlament, no hi hagi hagut una feina d’alta in-
tensitat, i crec que a més a més d’alta eficàcia, per anar 
construint tot aquest procés polític, o no construint, 
sinó acompanyant tot aquest procés polític que sor-
geix d’una gran part de la societat catalana, que s’ha 
expressat de diferents formes, també aquests darrers 
dos, tres anys.

Per tant, crec que poden estar tots tranquils en aquest 
sentit. El Govern no ha dubtat mai que aquest era el 
full de ruta, que aquest era el procés, que això és 
el que convé a Catalunya; que sobretot el que cal, 
comptant vots, és saber quina majoria hi ha i quina 
amplitud té aquesta majoria, per saber el grau de so-
lidesa i de possibilitats reals de tirar endavant, com 
molts desitgem, i, evidentment, per preparar-nos en tot 
allò que es requereixi per donar el pas endavant, en 
funció de l’opinió i de la decisió que prengui la ciuta-
dania de Catalunya a les urnes.

Entre d’altres coses, per això es convoquen les elec cions 
aquest any. Jo vull recordar que aquestes eleccions, en 
circumstàncies normals, no tocaven; tocaven l’any que 
ve, i a finals de l’any que ve. Si s’han tornat a avançar 
durant un any és perquè des del Govern, i en aquest 
cas des de la meva pròpia responsabilitat, tenim clar 
que l’objectiu és que el poble de Catalunya es pronun-
ciï a les urnes d’una manera definitiva i d’una mane-
ra decisiva, cosa que se’ns ha impedit fins ara fer en 
circumstàncies i per procediments normals, o norma-
litzats, com a altres parts de la mateixa Unió Europea; 
per exemple, el cas d’Escòcia.

Estem aquí. Per tant, fixin-se que, fins al punt de con-
vocar eleccions quan no toquen per calendari, aquest 
Govern està prenent totes les decisions. No hi ha gai-
res governs que se l’hagin jugat tant en aquest terreny; 
aquest se l’està jugant. I jo agraeixo que en aquest ca-
mí, que és un camí difícil, i dolorós en molts sentits 
també, perquè està ple d’entrebancs, hi hagi prou su-
ports explícits perquè puguem seguir endavant.

La presidenta

La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveni-
ments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
la recentralització que porta a terme 
l’Estat (tram. 317-00286/10)

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 pre-
sident, compartim totalment la necessitat de dedicar 
tots els esforços a la creació de les estructures d’es-
tat i deixar el país a punt per al 27 de setembre per 
a la decisió que pugui prendre el poble de Catalunya. 
I hi ha una cosa que seria allò que el llegir no es faci 
perdre l’escriure, en el sentit que també hem d’estar 
molt amatents a una cosa que pel fet de ser habitual no 
l’hauríem de donar per normal, i és el cada cop més 
exagerat i desacomplexat procés de recentralització 
per part de l’Estat. Setmana darrere setmana hi ha un 
anunci, hi ha una norma, hi ha una decisió que retalla 
o que escapça el nostre autogovern, ja siguin normes, 
anuncis, decisions que suposen la pèrdua de capaci-
tat de decisió legislativa, ja siguin decisions, anuncis 
o normes que suposen una disminució de la nostra 
autonomia financera o ja siguin decisions, anuncis o 
normes que ens treuen facultats executives en molts 
àmbits, no? En aquesta escalada i espiral tan desa-
complexada per part de l’Estat, nosaltres veiem que, 
allà on ni s’atreveix a arribar el Tribunal Constituci-
onal, hi arriba l’Estat per la via dels fets, d’escapçar, 
doncs, el nostre autogovern.

La darrera novetat..., cada ple n’hem de parlar, no? Al 
darrer Ple parlàvem de la impugnació de la Llei d’exte-
riors, però aquesta vegada hi ha un tema que per nos-
altres no és gens menor, no?, i és tot el que es vol fer 
respecte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, que es treure-li l’efectivitat jurídica total. Aquells 
que, com la cançó enfadosa –i abans vostè s’hi refe-
ria, president–, diuen «hay que cumplir la ley, hay que 
cumplir la ley», doncs, aquí, en aquest cas, l’article 
68.5 de l’Estatut d’autonomia, se’l passen, com també 
molt bé ha dit, pel clatell, no?

Aquest, hi insisteixo, no és un assumpte menor, per-
què permet, doncs, manllevar el temps i el control de 
l’efectivitat jurídica de les normes que aprova aquest 
Parlament o que aprova aquest Govern, no? És rele-
gar la institució de la Generalitat, doncs, a un paper 
merament poc transcendent, no? A l’estratègia habitu-
al a què veníem acostumats, doncs, de retallar l’auto-
govern per dalt, ara s’hi suma la voluntat de desfalcar 
per baix les seves institucions. I tots sabem a què ens 
porta la suma d’ofec competencial, ofec econòmic i 
ofec institucional, no?

És per tot això, president, que nosaltres li volem pre-
guntar quin és el capteniment del seu Govern davant 
d’aquesta espiral en tots els àmbits, en tots els sec-
tors, en tots els fronts, de recentralització per part de 
l’Estat.

Moltes gràcies, presidenta.
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La presidenta

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, hi ha en 
aquest moment una autèntica operació, jo crec que 
perfectament calculada, de buidatge del concepte de 
l’autogovern, una perfecta operació dissenyada per re-
centralitzar el poder en l’Estat central, oblidant-se de 
l’essència de la mateixa Constitució espanyola, que 
en els primers títols ja estipula que l’autonomia és un 
concepte perfectament definit. Aquesta autonomia 
s’està buidant. Però no només a Catalunya: s’està bui-
dant a tot arreu; també a Catalunya. No hi ha deci-
sió a les Corts espanyoles, amb la majoria absoluta del 
Partit Popular, i per part del Govern espanyol –moltes 
vegades, per cert, a través de decrets llei–, que no va-
gi a desmuntar el concepte de l’autonomia o de l’auto-
govern.

I alguns es sorprenen que després a Catalunya hi ha-
gi les reaccions que hi han. I alguns es sorprenen que 
després, doncs, a diferència del que passava cinc, o 
sis, o set anys enrere, hi hagi moltes més persones 
amb sentiment independentista a Catalunya. I una 
part d’això és com a conseqüència d’aquesta falta de 
respecte al concepte de l’autogovern i de l’autono-
mia, i que per la via dels fets hi ha aquest desmun-
tatge.

Vostè n’ha citat un exemple: arriben al punt que volen 
deixar els diaris oficials propis com paper mullat o 
paper secundari. Només compta el BOE! Només vo-
len que compti el BOE, només volen que compti el 
Parlament espanyol, no aquest Parlament. Només vo-
len que compti el Govern espanyol, no aquest Govern. 
Només volen que comptin les polítiques lingüístiques 
que es fan a nivell espanyol, no les que es facin en 
un parlament com aquest o per part d’un govern com 
aquest. Només volen recentralitzar tota la política 
econòmica, amb l’excusa de la crisi. Tot va en aques-
ta línia.

I aleshores, evidentment, la reacció a Catalunya, 
doncs, és la que és. Entre d’altres coses, perquè pot-
ser en altres territoris de l’Estat espanyol assisteixen 
de manera més impassible a aquest buidatge de l’au-
tonomia, però a Catalunya no. I això qualsevol gover-
nant espanyol ho hauria de tenir après com una lliçó 
històrica.

Hi ha hagut dues constants del catalanisme, durant 
més de cent anys, per part de diferents partits polítics 
catalanistes: col·laborar amb l’Estat espanyol per euro-
peïtzar-lo, modernitzar-lo i democratitzar-lo, i al ma-
teix temps treballar per al més alt grau possible d’au-
togovern a Catalunya.

La primera part s’ha complert; nosaltres hem com-
plert. I quan dic «nosaltres» vull dir diferents forma-
cions catalanistes. Però l’Estat espanyol, en aquest 
moment, incompleix greument un d’aquests dos vec-
tors, perquè ha decidit buidar l’autogovern.

La presidenta

Acabada la sessió de control, passem al següent punt 
de l’ordre del dia, que és la comunicació al Ple de la 
composició de les meses de les comissions.

Comunicació
al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament)

De conformitat amb l’article 41.2 del Reglament, la 
composició de les meses de les comissions ha de ser 
comunicada al Ple. Atès que la tenen inclosa en el dos-
sier del Ple que ha estat distribuït als il·lustres dipu-
tats i diputades, els prego que se’ns eximeixi de la se-
va lectura.

(Pausa.)

Projecte de llei
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes 
(debat de totalitat) (tram. 200-00039/10)

Complimentat així el que estableix l’article 41.2 del 
Reglament, passem al següent punt de l’ordre del dia, 
que és el debat de totalitat sobre el Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes. 

D’acord amb el Reglament, té la paraula, per presentar 
aquesta iniciativa legislativa, en nom del Govern, l’ho-
norable senyor Germà Gordó, conseller de Justícia. 

(Remor de veus.) Senyores diputades i senyors dipu-
tats, si han de sortir de l’hemicicle, els demano que ho 
facin ara ja. 

(Pausa.)

Senyor conseller, ja pot començar.

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, mem-
bres del Govern, senyores i senyors diputats, compa-
rec davant de tots vostès per presentar el Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i contractes, i que culmina el procés de 
codificació civil catalana.

D’acord amb l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de dret civil, excep-
te en les matèries de l’article 149.1.8, que la Consti-
tució atribueix a l’Estat. El projecte de llei regula les 
obligacions i els contractes dins del nostre ordena-
ment, sens perjudici que en el futur, i en atenció a les 
noves necessitats normatives, es pugui legislar sobre 
altres institucions jurídiques que pertanyen a la com-
petència legislativa de la Generalitat de Catalunya en 
matèria civil, i en particular, en matèria d’obligacions 
i contractes. 

Es regula el contracte de compravenda. Per fer-ho, 
s’han tingut en compte els treballs del dret europeu 
més avançat, en concret, el dret europeu de contrac-
tes. Per primer cop es fa una regulació completa de 
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l’esmentat contracte de compravenda, que es consi-
dera el més utilitzat dels contractes d’intercanvi de 
béns, o sigui, el contracte per excel·lència en el nos-
tre ordenament jurídic. Aquesta regulació és innova-
dora i moderna, perquè en ella es preveu, per exem-
ple, la conformitat mitjançant la qual podem afirmar 
que s’articulen els recursos per tal que el comprador 
de béns de consum que siguin defectuosos pugui res-
cabalar-se o, si vol, retornar-los. La finalitat de con-
formitat és protegir la part contractual més feble, des-
tinatària final del producte o servei, davant la part 
venedora. Es tracta de la regulació d’una compraven-
da integrada, béns mobles, immobles i de consum, i 
s’incorporen les normes establertes per les directives 
comunitàries en la matèria. 

Es contemplen també unes especialitats de la compra-
venda immobiliària que la pràctica notarial i registral 
catalana ja havia prefigurat. Dintre d’aquestes especia-
litats o innovacions més destacades, cal assenyalar la 
compravenda d’immobles amb pacte de finançament 
per un tercer, que permet al comprador deslligar-se 
del contracte i recuperar les arres si no obté una hipo-
teca. També és rellevant l’opció de compra d’un habi-
tatge en construcció o bé en rehabilitació, que possi-
bilitarà que el comprador pugui signar l’escriptura del 
seu pis i inscriure’l en el registre molt abans que el 
promotor atorgui la divisió horitzontal i l’edifici esti-
gui ja acabat.

Una altra proposta important és la nova regulació de 
la figura de la condició resolutòria. Tots recordem les 
lletres de canvi que havíem signat molts compradors. 
Ara aquesta esdevé una alternativa vàlida a la hipote-
ca, perquè, d’una part, s’alliberen les traves legals que 
impedeixen que el venedor pugui executar de forma 
eficaç la seva garantia i, d’una altra part, es millora la 
posició del comprador, amb mesures més justes. Així, 
tan sols es podrà executar si s’han impagat quantitats 
superiors al 15 per cent del preu aplaçat i, en qualsevol 
cas, el venedor només es pot quedar un màxim del 50 
per cent del preu pagat. Per descomptat, la quantitat 
pendent de pagament no s’ha de satisfer si es resol el 
contracte. En definitiva, l’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa, pel que fa a la compravenda, és reforçar els 
drets dels compradors d’habitatges i donar-los més al-
ternatives, entre les quals escollir i exercir la seva lli-
bertat contractual.

Quant a la rescissió per lesió, especialitat tradicional i 
històrica en el nostre dret pel que fa a la compravenda, 
i com a necessitat de conservació de les institucions 
pròpies, s’ha previst una lesió en més de la meitat del 
valor com a supòsit estrictament objectiu. La rescis-
sió per lesió és la possibilitat que té el venedor, o fins 
i tot el seus hereus, d’exercitar una acció quan un bé 
immoble ha estat venut per un preu inferior a la mei-
tat del valor del mercat. Els requisits per poder exercir 
aquest dret són: que sigui un bé immoble, que estigui 
a Catalunya i que el preu de la venda hagi estat infe-
rior a la meitat del valor que el bé tingui com a preu 
de venda. El termini per poder exercitar-lo és de qua-
tre anys des de la data de la venda, i el comprador pot 
evitar-ho pagant la diferència entre el que va pagar i el 
valor del mercat. 

També es regula la permuta com a contracte indepen-
dent i, per tant, diferent de la compravenda i de la ces-
sió de finca o edificabilitat a canvi de construcció fu-
tura. Aquest contracte actualment es denomina, per 
imperatiu tècnic, «de cessió de finca», o «d’aprofita-
ment urbanístic a canvi de construcció futura». Com 
el seu nom indica, la permuta és un contracte pel qual 
cadascuna de les parts s’obliga a donar el dret de pro-
pietat, domini d’un bé, per rebre a canvi el dret de 
propietat d’un altre bé. La permuta es pot fer tenint 
per objecte qualsevol tipus de béns, ja sigui mobles o 
immobles. El que nosaltres regulem és la permuta de 
béns immobles, que és el contracte que pot tenir cons-
tància registral, ja que la de béns mobles, llevat que 
siguin béns inscriptibles en el registre de béns mobles, 
ja sigui pel seu valor o característiques, no tenen cons-
tància registral, i, per tant, es poden confondre o assi-
milar al contracte de compravenda o de donació.

Així mateix, es regula el contracte de custòdia del ter-
ritori, que té per finalitat la conservació de la biodi-
versitat, del patrimoni natural, del paisatge, i la gestió 
sostenible dels recursos naturals. Entenem la custòdia 
del territori com una estratègia àmplia per tal d’impli-
car la societat en la conservació del nostre patrimo-
ni natural i la biodiversitat. Mitjançant aquest tipus de 
contractes, les anomenades entitats de custòdia pacten 
i acorden amb els propietaris de finques per protegir 
les seves terres de forma sostenible i, a més, poder fer 
que siguin rendibles sense fer-les malbé ni esgotar els 
seus recursos naturals, mantenint els seus valors na-
turals i paisatgístics, i fins i tot culturals. I s’han in-
corporat els contractes continguts en les lleis especials 
vigents. 

Aquests són diversos: la cessió de solar o d’aprofita-
ment urbanístic a canvi de construcció futura; els con-
tractes de conreu, que són l’arrendament rústic, la par-
ceria, la masoveria i els arrendaments de pastures; 
també el violari, que consisteix en el dret de crèdit a 
percebre i la conseqüent obligació de pagar una pres-
tació periòdica amb diners durant el temps de vida 
d’una persona, o més d’una, que visquin en el moment 
de la constitució; i el contracte d’aliments, mitjançant 
el qual una de les parts s’obliga a prestar allotjament, 
manutenció i tot tipus d’assistència i cura a una per-
sona durant la seva vida, llevat que s’hagi pactat al-
tre contingut, a canvi de la transmissió d’un capital en 
béns o en drets. Fins ara aquest contracte està regu-
lat per la Llei d’acolliment de persones grans, que se 
substitueix per aquesta nova proposta. Té com a fina-
litat un contracte per tal que persones grans que no 
volen abandonar el seu domicili puguin pactar amb al-
tres persones un tipus de contracte per relacionar-se, 
acompanyar-se i cuidar-se mútuament. 

I els contractes d’integració, que tenen per objecte fi-
xar les condicions en què s’ha de dur a terme la col-
laboració entre les dues parts que pacten: una propor-
ciona els animals i els mitjans de producció i els altres 
serveis que es pactin en el contracte, i l’altra aporta 
les instal·lacions i la resta de béns i serveis necessaris 
i es compromet a la cura i al manteniment del bes-
tiar. Finalment, el censal, amb l’objectiu de redactar 
aquesta institució en la seva finalitat de finançament a 
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llarg termini, com a alternativa al préstec actual. Ac-
tualment és un dret de crèdit que consisteix a percebre 
una quantitat de diners i l’obligació consegüent de pa-
gar indefinidament una pensió a una persona i els seus 
successors, en virtut del capital rebut. S’ha considerat 
que era bo actualitzar la seva regulació, de forma que 
la finalitat que es persegueix és que sigui una forma 
de finançament a llarg termini, a canvi del pagament 
d’una pensió que sempre serà més minsa degut a la 
seva durada i, per tant, podria ser perfectament una 
alternativa al préstec tal com el coneixem. Per tant, 
podem afirmar que aquest projecte integra tota la le-
gislació fins ara vigent en matèria de contractes i subs-
titueix el Decret legislatiu 1/84, de 19 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Compilació de dret ci-
vil de Catalunya. 

També voldria fer esment a una de les particulari-
tats que ha regit en gairebé totes les lleis del nostre 
dret civil: la substitució de la Compilació del dret ci-
vil de Catalunya. A què em vull referir? En l’elabora-
ció de l’avantprojecte de llei del llibre sisè s’ha utilitzat 
la fórmula de la substitució, amb una idea de conti-
nuïtat i atesa la seva gran significació en la conserva-
ció de l’ordenament jurídic civil de Catalunya. I qui-
nes són les lleis especials que es veuran afectades per 
l’entrada en vigor d’aquesta llei? Doncs, es tracta de 
les següents: la Llei 6/2000, de pensions periòdiques; 
la Llei 22/2000, d’acollida de persones majors; la Llei 
23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de 
construcció futura; la Llei 2/2005, de contractes d’in-
tegració, i la Llei 1/2008, de contractes de conreu. El 
sistema de dret transitori que s’estableix en aquesta 
iniciativa és la no aplicació immediata de la llei als 
contractes que s’havien conclòs abans de la seva entra-
da en vigor. Per això, aquest projecte regula el fet que 
cada contracte regeixi per les disposicions vigents en 
el moment de la seva celebració o bé conclusió. 

Finalment, es pot considerar que amb l’aprovació d’a-
quest llibre sisè arribem a la completesa del nostre or-
denament jurídic civil, eina necessària per poder dis-
posar de la normativa que reguli les relacions de dret 
privat, que són les que de forma més habitual i comu-
na fem servir totes les persones al llarg de la nostra 
vida. I, a la vegada, oferim als operadors econòmics 
i jurídics una eina que els serveixi per agilitar el trà-
fic econòmic i jurídic en les seves actuacions quotidi-
anes. D’altra banda, vull agrair la bona predisposició 
d’aquells grups parlamentaris que permetran tirar en-
davant aquesta iniciativa legislativa, sempre comptant 
amb les millores que es puguin incorporar durant el 
debat parlamentari posterior. Finalment, vull insistir 
en el fet que, amb el llibre sisè del Codi civil de Ca-
talunya, el país disposarà d’un codi modern, del se-
gle XXI, a l’alçada dels millors i més innovadors d’Eu-
ropa, pel seu esperit anomenat «a l’holandesa», és a 
dir, obert i dotat d’eines àgils i actuals, tant en benefici 
dels ciutadans com dels operadors jurídics. 

I no voldria cloure la meva intervenció sense agrair 
a tots els membres, passats i actuals, de la Comissió 
de Codificació que dirigeix el degà del Col·legi de No-
taris, Joan Carles Ollé, i especialment, pel que fa a 
aquest llibre, a la Secció d’Obligacions i Contractes, 

que presideix el doctor Mirambell, els treballs realit-
zats, i que ens han permès arribar on som ara.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, per a la defensa de l’esmena a la totali-
tat presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio 
Santamaría. 

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Conseller, diputadas, diputados, 
veo que el desarrollo del Código civil catalán, tan im-
portante, no suscita mucho interés ni mucha pasión en 
el hemiciclo. Es más, los consellers han salido en es-
tampida y, lógicamente, el de Justicia sí que conser-
va el puesto. Pero bueno, en cualquier caso... (Veus de 
fons.) Sí, pero esto es muy importante, eh? (Veus 
de fons.) Pues yo creo que es bueno, es bueno no per-
dérselo. Pero, bueno, no haremos debate –no haremos 
debate–, voy a exponerlo. 

Vamos a hablar, efectivamente, del porqué de la en-
mienda a la totalidad que hemos presentado, que el 
Grupo del Partido Popular de Catalunya ha presenta-
do a este libro sexto del Código civil, porque hay po-
derosas razones jurídicas y políticas que lo avalan. 
Eso es cosa suya, señor conseller, es evidente: más de 
lo mismo. Estamos en presencia de otra desgraciada 
estructura de estado. Pretenden erigir un corpus nor-
mativo que, como legislación básica en la materia, 
siente las bases de un nuevo derecho civil propio. No 
pueden crearlo, porque no tienen competencias, señor 
conseller, y lo sabe.

Mire, las prisas, las urgencias, el efectismo, la preci-
pitación, nunca son buenas consejeras, y el proyecto 
de ley que nos presenta destaca por todas ellas. Pe-
ro, claro, como lo que les mueve es la desconexión, la 
ruptura, el separatismo, todo esto, de lo que ya esta-
mos bastante cansados, en esta cámara, lo que pone de 
manifiesto, todas estas circunstancias, o pretenden en-
cubrir, mejor dicho, es que están presentando un pro-
yecto claramente deslavazado; adolece de falta de pre-
cisión jurídica, y rompe con la armonía que el tráfico 
jurídico impone en toda España.

Cabe destacar, en primer lugar, el carácter de extraor-
dinaria urgencia que se le quiere dar, a este proyecto. 
Sorprende, señor conseller, que, después de práctica-
mente más de cinco años en que se ha estado traba-
jando en este proyecto, se pretenda ahora tramitar el 
proyecto como de urgencia extraordinaria. Claro: una 
anunciada disolución anticipada, debo decirle, señor 
conseller, que no justifica una legislación atropellada.

Mire, la enmienda a la totalidad está totalmente jus-
tificada; porque, afectando el libro en cuestión a las 
bases de la legislación civil y mercantil del Estado, la 
vulneración del artículo 149 de la Constitución es fla-
grante, es palmaria.

El artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña 
no atribuye a la Generalitat una competencia legislati-
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va civil ilimitada, por razón de la materia, sino única-
mente –y esto es bueno que lo retengan–, únicamen-
te, para la conservación, modificación y desarrollo del 
derecho civil catalán, en los términos definidos por la 
jurisprudencia.

Cabe, pues, lógicamente, que las comunidades au-
tónomas dotadas de derecho civil especial, como es 
el caso, regulen instituciones conexas con las ya re-
guladas en la compilación, dentro de un proceso de 
actualización, incluso de innovación de contenidos, 
pero siempre respetando los principios informadores 
peculiares del derecho oral o especial de que se tra-
te. Ahora bien, es evidente –es evidente–, y esto tam-
bién quiero dejarlo meridianamente establecido, que 
el contrato de compraventa no lo es. Y no lo es porque 
está regulado en el artículo 1445 y siguientes del Có-
digo civil. Y, en cualquier caso, como a lo largo de la 
exposición podré exponer, verá que las disfunciones, 
que los errores, que la falta de rigor son patentes en el 
redactado de ese contrato de compraventa que se in-
cluye en este libro sexto.

Miren, en el ámbito de la legislación civil, la compe-
tencia, como decía anteriormente, es la que tiene por 
objeto conservar, modificar y desarrollar el derecho 
civil de Cataluña. Por tanto, debe entenderse que es 
competencia exclusiva en materia civil, pero única y 
exclusivamente para ese objeto, porque el resto de la 
materia está atribuida al Estado. Señor Milà, hay una 
sentencia del Tribunal Constitucional, que usted co-
noce, seguro que con detalle, que, efectivamente, deja 
claramente establecida esta cuestión.

En cualquier caso, tampoco pretendo hacer un debate 
jurídico prolijo, profuso y profundo, porque entiendo 
que los que nos puedan estar oyendo, pues, a lo me-
jor desconectan, y no se trata de eso. Pero, en cual-
quier caso, quiero dejar claramente establecido que es 
fundamental ese respeto al marco competencial esta-
blecido en la Constitución española, porque la propia 
Constitución lo dice y porque la propia jurisprudencia 
y doctrina que ha desarrollado ese precepto lo deja, 
como digo, meridianamente establecido.

Y aquí podría concluir mi intervención; pero, para 
justificar que me he estudiado y que he analizado el 
proyecto de ley que el Govern trae a la cámara, haré 
otro catálogo de consideraciones.

El texto parte de la idea de haberse inspirado en el de-
recho europeo –le hemos, o le he escuchado muy aten-
tamente, señor conseller–; y, por ello, pretende prote-
ger más al consumidor. Pero eso no es cierto. No es 
cierto, porque hay que establecer una regulación de 
mínimos, y lo que están haciendo ustedes en este libro 
es privar de derechos al consumidor. Deben respetar y 
deben salvaguardar que esos mismos derechos de los 
que disfrutan ciudadanos del resto del territorio espa-
ñol..., esté sometido, como digo, a ese derecho común 
y también al derecho europeo. Por tanto, hay que in-
tentar que la legislación en la materia sea homogénea, 
y no innovar en una cuestión que, como digo, afecta 
a todos los ciudadanos españoles. Y esa circunstancia 
se hace más evidente en la regulación del contrato de 

compraventa, del que a continuación haré una exposi-
ción más pormenorizada.

Si las únicas especialidades del derecho de Cataluña 
en materia de compraventa son la venta a carta de gra-
cia y la rescisión por lesión, no tiene adecuado encaje 
constitucional toda la restante regulación que se intro-
duce. A lo que hay que añadir que la regulación de la 
rescisión por lesión y de la venta a carta de gracia es 
muy deficiente en este nuevo texto, porque limita la 
que ya existía en la actualidad. Además, se hace refe-
rencia a la regulación en materia de consumidores y 
usuarios, y a la compraventa mercantil, que son, como 
digo, materia de competencia exclusiva del Estado.

Del examen del articulado, además, resulta eviden-
te que se renuncia a principios de la tradición jurídi-
ca catalana, que necesariamente han de informar todo 
el derecho autonómico, para, por otra parte, copiar –y 
lo digo también con toda claridad: copiar– claramen-
te el Código civil del derecho común e incluso el de-
recho anglosajón, alejándose de lo que pueda ser el 
derecho continental, el derecho europeo, que es más 
próximo, en este caso, a nuestra legislación, porque se 
imponen nuevas maneras de entender instituciones ju-
rídicas que se regulan, y, como digo, además, se ale-
jan, y de qué manera, de la tradición jurídica de esta 
tierra y de su derecho civil especial.

Por ello, en resumen, resulta un ejemplo más de la ma-
la técnica legislativa que suele utilizar este Gobierno 
autonómico en la elaboración de sus proyectos de ley. 
Para ello, también, hago mención a lo que ya pudimos 
comprobar con el proyecto de ley que regula la propie-
dad temporal.

Como decía anteriormente, es un texto ajeno a la tra-
dición jurídica catalana. El artículo 111, apartado 2, 
punto 1, del Código civil catalán, dispone que, en su 
aplicación, el derecho civil de Cataluña debe interpre-
tarse e integrarse de acuerdo con los principios gene-
rales que lo informan, tomando en consideración la 
tradición jurídica catalana. Quizá por ello no deja de 
llamarnos la atención que un gobierno inmerso en un 
proceso secesionista del Estado español se haya aplica-
do en copiar burdamente la regulación de los contratos 
que hace el Código civil de 1889, renunciando a esas 
instituciones propias de la tradición jurídica catalana.

También se modifica la regulación de la venta a carta 
de gracia, que es tradicional, como decía anteriormen-
te, en el derecho catalán, y las especialidades que se 
introducen claramente la desnaturalizan.

Por otro lado, uno de los hitos normativos del derecho 
catalán en materia de personas y familias, y también 
de obligaciones y contratos en materia familiar, fue la 
regulación del pacto de acogimiento de la ley del año 
2000. Si bien es cierto que esta ley ha tenido poco éxi-
to, como se reconoce en la propia exposición de mo-
tivos del libro sexto, ello es debido, más que nada, a 
la situación de grave crisis económica que atraviesa 
Cataluña y el resto de Europa. Sin embargo, se adopta 
directamente, y solo por esta razón, la eliminación del 
mismo, aunque es, paradójicamente, una creación le-
gislativa específicamente catalana, y además supone, 
en definitiva, un atraso en materia social de nuestro 
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derecho, perjudicando a personas mayores y personas 
con pocos recursos.

Lo que debería haberse hecho, por contra, señor con-
seller, es promocionarlo adecuadamente, con ventajas 
fiscales, por ejemplo; con ventajas fiscales considera-
bles para quienes lo suscriben. Pero, claro, estamos 
en la única comunidad autónoma española que no so-
lo sube impuestos sino que además crea nuevas figu-
ras impositivas. ¿Y todo ello, para qué? Pues, para fi-
nanciar sus devaneos separatistas, con los que distraer 
al personal, y, en definitiva, tapar la corrupción de su 
partido, que no deja de ser la clave programática –no 
deja de ser la clave programática– que está rigiendo la 
actuación política del Govern de la Generalitat.

El texto, además, no respeta suficientemente, como 
decía anteriormente, a los consumidores. En el texto 
se abordan especiales referencias, con el fin de pro-
tegerlos más, según el mismo, en el desarrollo de los 
contratos civiles; sin embargo, se encuentra una y otra 
vez la repetición de los mismos errores que se produ-
jeron en otros proyectos anteriores, como el de propie-
dad temporal.

La compraventa de consumo, novedad de este proyec-
to, entra directamente en conflicto con la regulación 
estatal de la materia, a pesar de que los derechos esta-
blecidos por ella no pueden ser conculcados por la le-
gislación autonómica; asimismo, presenta problemas 
de encaje con la regulación de créditos al consumo. 
Esta última institución, que es de capital importancia 
para la recuperación económica de la población, se 
verá entorpecida por esta supuesta innovación, que no 
dará como resultado nada más que dificultar el tráfico 
y la concesión del crédito. La indeterminación legal 
del precio en la compraventa de consumo es un peli-
gro evidente para el consumidor. También se estable-
ce un deber de información a los consumidores que, a 
nuestro juicio, ofrece menos garantías que el regulado 
en la legislación estatal sobre la materia.

Por otra parte, la falta de conformidad del comprador 
en la compraventa de consumo, dentro de seis meses y 
por manifestación de un tercero, permite en realidad 
el fraude, ya que podría amparar –podría amparar– la 
mala fe contractual.

Además, se establecen determinados plazos que en-
tran en colisión con la legislación estatal, de mayor es-
pectro y protección en dicha materia. Así ocurre, por 
ejemplo, con el plazo de dos años del artículo 621-28, 
y que generará problemas a la hora del cómputo de los 
plazos de garantía, incluso –incluso– en sede judicial.

Por último, en el artículo 621-49 y siguientes, se esta-
blecen una serie de medidas destinadas mayormente a 
favorecer a la corporación notarial –usted se ha referi-
do a quién preside estos trabajos– e, indirectamente, a 
la registral, en perjuicio del deudor hipotecario, al que 
el banco deja, por así decirlo, lisa y llanamente, tirado, 
con el consiguiente perjuicio que esto puede crear en 
materia inmobiliaria, a pesar de que es público y noto-
rio que hemos recibido admoniciones por parte de, en 
este caso, instituciones europeas en lo que afecta a la 
materia hipotecaria. Y, desde luego, en cualquier caso, 
supone una losa mayor a levantar para el consumidor 

de productos inmobiliarios, que, como digo, dificulta-
rá la recuperación de dicho mercado.

También lo decía anteriormente: mala técnica legisla-
tiva. El texto está lleno de incongruencias y errores. 
Se confunde la naturaleza y el objeto del contrato de 
compraventa, y esto es muy importante, ya que no ter-
mina de resultar claro si el mismo se configura como 
un contrato transmisor de obligaciones exclusivamen-
te o también supone un modo de adquirir la propie-
dad. Se acuerdan, los juristas del hemiciclo; aquello, 
¿eh?, la teoría del título y del modo. Esto es: o es un 
contrato que transmite la obligación de entregar la co-
sa, o bien transmite directamente la propiedad. Eso 
está deficientemente redactado en el texto. No hay cla-
ridad, por tanto, en la regulación de la compraventa. 
Se mezclan conceptos. Y nos impiden distinguir si el 
contrato es obligacional o real.

También, el artículo 621-2, que se refiere a la venta de 
consumo, y nos quiere decir cuándo se considerará 
consumidor el comprador, siendo que queda dicho en 
ese concepto de consumidor que no depende de una 
regulación autonómica, sino que es, como digo, esta-
tal y acorde en cualquier caso con las directivas co-
munitarias.

Queremos destacar, además, la extraña regulación que 
se pretende introducir en relación a la compraventa 
con condición resolutoria. En ella se pretende introdu-
cir un procedimiento notarial mediante el cual, en ca-
so de impago, el precio aplazado de las compraventas 
estará, en definitiva, a disposición de un acta de no-
tificación que hiciera el notario. Creemos que, como 
digo, eso puede contravenir el artículo 24 de la Cons-
titución, en cuanto al derecho a la tutela judicial efec-
tiva.

En cualquier caso, y para ir acabando, son muchas 
materias las que contiene el Código civil que merecen 
un análisis más profundo, pero yo, evidentemente, si-
go entendiendo que la enmienda a la totalidad es total-
mente procedente.

Y quiero decirle, conseller: hay un dicho del común 
que reza: «Vísteme despacio que tengo prisa.» Segu-
ro que lo han escuchado, aunque creo que ni por esas. 
Tienen tanta prisa por la desconexión, que van a fun-
dir los plomos del sistema, provocando un apagón de-
mocrático nunca visto en la Europa moderna.

Su proyecto separatista, señor conseller, está cadu-
co. Las encuestas así lo dicen. Así que, cuanto antes, 
cuanto antes pasemos página y cerremos el libro, este 
que nos traen y el de la secesión, mejor será para todos 
los catalanes.

Nada más.

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta primera

Per defensar l’esmena a la totalitat, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la dipu-
tada Carmen de Rivera.
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Carmen de Rivera i Pla

Señora presidenta... Conseller, señoras y señores dipu-
tados, comparezco en este faristol para defender una 
enmienda a la totalidad de la ley que regula el libro 
sexto del Código civil, solicitando que se devuelva al 
Gobierno, y lo hago desde mi doble condición de di-
putada del Grupo Parlamentario de Ciutadans y de 
abogada con más de treinta años de ejercicio profesio-
nal en Barcelona.

Tres son los motivos que justifican y, más, diría, obli-
gan a devolver al Gobierno este proyecto de ley. En 
primer lugar, debemos partir de la idea de que el dere-
cho especial catalán ha sido muy limitado, ya que se 
han regulado aspectos muy puntuales, como pueden 
ser la rescisión ultra dimidium, la compraventa con 
carta de gracia o los contratos de cultivo o de conreo. 
En definitiva, si analizamos la Compilación catalana 
de 1960, elaborada por Ramón María Roca Sastre, ve-
remos que el número de artículos dedicado al régimen 
de obligaciones y contratos es limitadísimo, y del que 
no puede deducirse un sistema general de obligacio-
nes y contratos distintos del derecho común.

En definitiva, no podemos afirmar que Cataluña tenga 
un derecho propio de obligaciones y contratos. Y ello 
hace que la regulación que se ofrece de nuevos contra-
tos, como la compraventa y la permuta, que nunca ha-
bían sido regulados con carácter general en el derecho 
especial, es una regulación ex novo que no responde a 
nuestra tradición jurídica.

Pues bien, esta regulación ex novo es básicamente una 
regulación de puesta al día del Código civil de 1889 y 
la jurisprudencia que lo complementa. Por consiguien-
te, esta regulación no nos reencuentra con nuestro de-
recho histórico, aunque, eso sí, con un gravísimo in-
conveniente, y es que a partir de ahora la casación en 
base a estos preceptos, será vista o conocida en casa-
ción por el Tribunal Superior de Justicia en exclusivi-
dad, lo cual supondrá una dualidad de jurisprudencia 
cuando, en el fondo, no hay diferencia en el derecho 
material regulado. Y este inconveniente es especial-
mente grave en el ámbito de las obligaciones y con-
tratos, habida cuenta de que se trata de un derecho 
dinámico, de intercambio de bienes y servicios. Por 
consiguiente, cuanto más heterogénea sea la regula-
ción en todo el territorio español, más inseguridad ju-
rídica y más fragmentación del mercado. 

Como segundo motivo de oposición y de la enmienda 
a la totalidad, entendemos que estamos ante un pro-
yecto que es un acto fallido, fiel reflejo de la situa-
ción de una mayoría parlamentaria que no sabe si es-
tá conduciendo el país hacia la independencia o hacia 
la perfección del modelo constitucional vigente. El li-
bro quinto de nuestro Código civil acaba en el artículo 
569. El libro sexto, la ley que ahora se pretende apro-
bar, empieza en el artículo 621. Han desaparecido, han 
escamoteado ustedes, cincuenta artículos del Código 
civil que se supone corresponden al título primero de 
este libro, dedicado a obligaciones y contratos. 

Y la ausencia de estos cincuenta artículos no es ca-
sualidad, ni responde al carácter de código abierto y 
de formación sucesiva, como se dice en la exposición 

de motivos. La razón por la que faltan es el artículo 
149.1.8 de la Constitución española, que reserva al Es-
tado las bases de las obligaciones. Un mandato cons-
titucional que el Gobierno de la Generalitat no infrin-
ge de momento, pero que tampoco respeta, al incluir 
el enunciado de un título primero dedicado a disposi-
ciones generales, que, de momento –pero solo de mo-
mento–, no se contempla, pero al que se reservan nada 
menos que cincuenta artículos.

En términos jurídicos, esta conducta implica dolo 
eventual; en términos políticos es propia de alguien 
que no es de fiar. No se puede aprobar una ley que 
tiene la vocación declarada de ser anticonstitucional, 
aunque el Gobierno que la propone no se atreva a ac-
tuar contra la Constitución, todavía. 

Por último, el tercer motivo para devolver el proyecto 
es que tiene el alma partida, al igual que el Gobierno 
que lo propone. Vean ustedes la regulación del con-
trato de compraventa contenida en el extenso artículo 
621; una regulación que pretende ser completa, inte-
gradora y fundamentada en las directivas de la Unión 
Europea, en la protección de los consumidores y en la 
más moderna doctrina y jurisprudencia sobre el deber 
de información, la formación de los precios y la con-
formidad del producto vendido.

Vean cómo se incorpora a la ley la riqueza de la prác-
tica notarial y registral desarrollada en Cataluña, al 
amparo de una legislación antigua, pero no anticuada. 
Comparen, después, esa regulación, que merece nues-
tro más profundo respeto, con el contenido del artícu-
lo 624, dedicado a la regulación del violari, y con el 
artículo 626, dedicado a la regulación del censal, una 
regulación con todo el tufo al Ancien Régime.

Y es que, de verdad, conseller, ¿de verdad piensa el 
Gobierno de la Generalitat que es necesaria una re-
gulación de cargas personales o reales, con vocación 
de eternidad, a las que hay que limitar para que no 
vuelvan los privilegios feudales y las manos muertas? 
¿Piensa el Gobierno que el censal se convertirá en un 
mecanismo de financiación bajo la fórmula de deuda 
perpetua?

Pues, mire, Cataluña y sus ciudadanos no necesita-
mos obligaciones de pago por tiempo indefinido, co-
mo contempla el artículo 626.1, y no estamos ante una 
norma que pueda mejorarse en el trámite parlamenta-
rio. Es un problema de concepto. Y el Gobierno debe 
decidir si legisla mirando al futuro o al pasado, y de-
jar de jugar con la justicia a las estructuras de estado, 
como se ha calificado al Código civil catalán, en una 
absoluta falta de respeto por la justicia y por el propio 
Código civil.

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

A continuació, per fixar el seu posicionament, té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Aragonès.
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Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tothom, 
honorable conseller, senyores i senyors diputats, repre-
sentants de la Comissió de Codificació, que avui tam-
bé ens acompanyen. 

Deixin-me dir que estic una mica sorprès, d’entrada, 
estic sorprès que la regulació de la compravenda, del 
censal, del violari, de la venda amb carta de gràcia, 
de cop i volta formi part d’una conspiració separatis-
ta, d’un procés d’enfrontament amb l’Estat espanyol i 
d’una voluntat clara d’enfrontar-se amb l’ordre cons-
titucional. De fet, m’han sorprès les intervencions del 
Partit Popular i, també, de Ciutadans, no?

En primer lloc, perquè vostès assimilen qualsevol co-
sa, no tant pel contingut, sinó per l’autoria, ho assimi-
len amb el procés d’independència. Després, perquè 
contraposen això a una visió absolutament tancada del 
tràfic jurídic, perquè el seu marc de referència és l’es-
panyol, quan, precisament, el projecte de llei –i des-
prés ho comentaré– intenta integrar el dret contractual 
europeu proposat per l’Acadèmia de Pavia. Després, 
perquè fan una defensa de la Constitució, però s’obli-
den d’algunes paraules, i la Constitució parla de ba-
ses de les obligacions contractuals, no de regulació de 
les obligacions contractuals. Per tant, és més ampli, és 
més àmplia la capacitat de regular el dret civil. 

I després, vostès, en aquella idea que el dret, sí, 
la competència que tenim sobre el dret civil ha de 
ser la conservació, la modificació, el desenvolupament 
del dret propi, vostès es queden amb la primera parau-
la, que és la conservació, fins i tot la congelació, i si 
fos per això ni regularíem la propietat horitzontal, per 
exemple –que ho estem treballant en ponència, i vostè 
és molt actiu, vostès són molt actius–, ni regularíem 
algunes de les altres institucions que estan regulades 
en el Codi civil, no?

I després, ja, la sorpresa màxima és quan ho vinculen 
amb la creació d’impostos per finançar no sé quines 
campanyes, quan, de moment, aquí el que hem vist és 
que quan s’han finançat campanyes en el nostre en-
torn no ha estat amb la creació d’impostos, sinó que ha 
estat amb donacions de Càritas. Oi que ens entenem? 
Doncs, crec que a partir d’aquí, i superada aquesta 
sorpresa, deixin-me entrar en el que seria la interven-
ció del projecte de llei.

I la primera idea és que un parlament d’una societat 
que es considera major d’edat, doncs, si aquesta socie-
tat es considera major d’edat, la funció d’aquest Parla-
ment ha de ser pactar, acordar les normes de la nostra 
vida quotidiana, i aquestes són les normes del dret ci-
vil. I a Catalunya hi ha una tradició jurídica, que és el 
dret civil, el dret propi; una tradició jurídica que sem-
pre ha estat defensada, des de fa molts anys, pel cata-
lanisme polític, a dreta i a esquerra. I, de fet, des del 
naixement del catalanisme polític la defensa del dret 
civil català va ser un element fonamental. 

Ara farà prop d’un segle, la Mancomunitat de Catalu-
nya, la primera institució de recuperació del que en po-
dríem dir «l’autogovern», tot i que d’una manera molt 
limitada, el 1918 ja va crear l’Oficina d’Estudis Jurí-

dics, precisament per fer una feina que no feia la Co-
misión del Apéndice del Derecho Civil, que era la 
d’anar aprofundint a compilar el dret civil, amb tota 
una sèrie d’estudis previs i que després es va acabar re-
coneixent i integrant en l’ordenament jurídic, no?

El conseller ha presentat el projecte de llei que avui 
estem discutint com la culminació de l’últim llibre del 
Codi civil català. Nosaltres voldríem fer dues conside-
racions, que són entre consideracions/matís.

En primer lloc, és cert, avui es presenta el llibre sisè, 
d’obligacions i contractes, del Codi civil. Anterior-
ment, n’hem anat aprovant, el llibre primer, de «Dis-
posicions generals»; el llibre segon, de «Persona i fa-
mília»; el llibre tercer, de les «Persones jurídiques», on 
regulem les associacions, per exemple; el llibre quart, 
de «Successions», o el llibre cinquè, de «Drets reals».

Avui, el llibre que se’ns presenta, el projecte de llei 
que se’ns presenta, preveu l’estructura del que s’hauria 
de regular, la teoria general dels contractes, uns con-
tractes en concret, i, finalment, el que són les fonts ex-
tracontractuals. És a dir, allò que no està previst en 
els contractes, per exemple, la responsabilitat extra-
contractual. Per tant, tenim un llibre, avui, un projecte 
que contempla tota l’estructura del que serien les obli-
gacions i contractes, però que no l’acaba d’omplir. Per 
tant, tenim el títol primer, que no es desenvolupa, la 
teoria general del contracte i les obligacions contrac-
tuals, ni el títol tercer, que són, com deia, les fonts no 
contractuals.

Per tant, podríem dir que si ja diem que de cada llei 
del Codi civil, cada projecte de llei, en diem un llibre, 
no?, tenim totes les estanteries, però que falten parts 
o pàgines o capítols del llibre per omplir, i, per tant, 
tenim l’estructura però no hem esgotat les matèries. 
I aquesta és una idea que hem de tenir ben present.

La segona idea que per part d’Esquerra Republicana 
volem traslladar, i és que la història de com s’ha anat 
configurant i normativitzant el dret civil català és una 
història que expressa la subsidiarietat de les instituci-
ons del nostre país respecte de l’Estat espanyol, i el ca-
ràcter depenent respecte de l’Estat espanyol. Perquè..., 
és a dir, la idea de recuperar, preservar el dret civil ca-
talà, es va fer en el procés d’unificació del dret comú, 
que es produeix a tot Europa quan, doncs, es van cre-
ant aquests estats nació, que, a més, intenten perviure 
avui, i, per tant, va ser important la defensa de les ins-
titucions de dret civil.

Precisament, perquè no hem tingut sobirania política, 
quan hem discutit sobre dret civil parlàvem d’apèndix, 
de conservació del dret propi, i hem hagut de batallar 
moltes vegades davant d’aquest caràcter subsidiari que 
la pràctica política i les institucions han imposat a la 
pràctica jurídica. I un exemple molt clar el tenim en el 
fet que als tribunals avui encara hi ha jutges i magis-
trats que no coneixen prou el dret civil català i que no 
s’aplica prou en els nostres tribunals. 

I, en aquest sentit, a vegades, en el debat en el qual 
estem, que és un debat molt intens, el debat ampli del 
futur del país, a vegades hi ha independentistes que 
veuen estructures d’estat per tot arreu. Això és veritat. 
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També és veritat que hi ha partits espanyolistes que 
veuen secessions per tot arreu. Probablement, en el 
punt mitjà, hi ha la mesura justa.

Precisament, el consell de justícia de Catalunya, que 
estava previst a l’Estatut, que es va retallar, que va ser 
objecte de discussió en la sentència del Tribunal Cons-
titucional, ens deixa marge per actuar. I, per tant, aquí 
voldria recordar les dues mocions d’Esquerra, les dues 
iniciatives parlamentàries d’Esquerra Republicana so-
bre el consell de justícia de Catalunya. Hi insistim, vo-
lem que es creï, i per les notícies de la darrera setmana 
sembla que hi ha un compromís del Govern definitiu 
en aquest àmbit. I volem recordar que una de les fun-
cions del consell de justícia ha de ser el foment i l’apli-
cació del dret civil català.

Per tant, amb aquesta segona idea, que els debats que 
tenim constantment sobre el dret civil expressen cla-
rament quina és la situació de dependència política del 
nostre país, també volem explicar la vocació que nos-
altres creiem que ha de tenir el Codi civil català.

Nosaltres esperem que superem aviat aquesta situació 
de dependència política i que, per tant, properament, 
haurem d’ampliar el Codi civil català, el que li corres-
pondria, a les normes civils d’un estat, que hauria de 
ser un estat modern, eficaç i adaptat als canvis socials 
i econòmics del nostre temps.

I, amb això, enllaço amb algun dels comentaris sobre 
el contingut. En primer lloc, el projecte de llei incor-
pora els principis del que s’ha dit el dret contractu-
al europeu, que hi han propostes... El dret civil és un 
dret molt dens; quan es produeixen processos d’inten-
tar harmonitzar o trobar les bases comunes, doncs, no 
es fan d’un dia per l’altre. Per tant, al dret contractual 
europeu hi han unes directives que s’han aprovat; pe-
rò una codificació completa, doncs, és un treball que 
fa més de vint anys que hi treballen els acadèmics en 
l’àmbit del dret de diferents universitats europees. Pe-
rò sí que és veritat que aquest projecte de llei incor-
pora, doncs, el que serien les directives comunitàries 
sobre vendes de consum i la normativa que s’ha anat 
aprovant, integrant els drets dels consumidors en el 
Codi de consum de Catalunya. I incorpora, més en-
llà de la compravenda com a contracte paradigmàtic, 
tota una altra sèrie de contractes que han estat comen-
tats: la permuta, el contracte de cessió, els contractes 
de conreu, contracte d’aliments, contractes d’integra-
ció ramadera, el censal, entès com a contracte de fi-
nançament.

Per tant, què farem Esquerra Republicana? En primer 
lloc, assegurar que el llibre sisè té una clara vocació 
de codificació completa de les matèries del dret civil 
català. En segon lloc, aprofundir en la integració dels 
principis del dret contractual europeu en la regulació 
dels contractes en l’àmbit civil; la protecció dels con-
sumidors és una part essencial del que hem de regular 
en l’àmbit del dret civil. I, en tercer lloc, com que in-
tegrem normativa que ja s’havia aprovat –i amb això, 
amb aquesta frase acabo–, vetllarem per la coherència 
i la integració de les modalitats de contractes ja regu-
lades, com els contractes de conreus, per diverses nor-

mes que en aquest Parlament s’havien anat aprovant i 
que ara s’integren en el llibre sisè.

Se’ns gira feina. A vegades, la feina s’ha de fer més 
de pressa; esperem tenir-ho aprovat aquesta legislatu-
ra, però a nosaltres, a Esquerra Republicana, no ens fa 
por la feina i la farem.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, 
aprofito també l’ocasió per saludar els membres de la 
Comissió de Codificació que ens acompanyen. El cert 
és que ha estat un llarg camí, eh?, que no podem dir 
que s’hagi esgotat –ja ho assenyalava també en la seva 
intervenció el senyor Aragonès–, però ha estat un llarg 
camí des de la Compilació de dret civil de Catalunya 
de 1960, passant per la Llei 13/84, de 20 de març, so-
bre la Compilació de dret civil de Catalunya, passant 
per aquesta etapa, diguem-ne, intermèdia de codifica-
cions parcials, amb el Codi de successions per causa 
de mort del 91, el Codi de família del 98, i les jorna-
des que es van organitzar que anaven, diguem-ne, ti-
tulades «Cap a un codi civil català» i que van acabar, 
d’alguna manera, desembocant en la creació de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya i la construc-
ció, llibre per llibre, també se n’ha fet el repàs, d’a-
quest Codi civil de Catalunya, que té aquesta vocació, 
aquest caràcter de ser un codi obert i que, certament, 
ha estat de formació successiva.

Dèiem que, efectivament, encara caldrà recórrer una 
part del camí, perquè és ben cert el que senyalava el 
diputat Aragonès respecte a la qüestió que el projecte 
de llei que se’ns planteja –ja ho diu, a més, la matei-
xa exposició de motius– planteja quina és l’estructura 
del llibre sisè, però no acaba d’omplir de continguts 
aquest llibre, no? I és cert que el que primer destaca 
és l’absència de continguts del títol primer. Jo crec, 
discrepant potser d’alguna de les consideracions que 
lateralment feia la diputada De Rivera, que potser si-
gui certa la intuïció que no hi és en part per les difi-
cultats que pot tenir una regulació de les disposicions 
generals a la llum del repartiment competencial que 
existeix en matèria de legislació civil, perquè, tot i que 
siguin salvables, certament, hi ha algunes qüestions 
que poden ser obstacle a una regulació completa de les 
disposicions generals.

De tota manera, com sap el conseller i com sap la cam-
bra, que, en el seu conjunt, guarda memòria de les ac-
tuacions dels grups parlamentaris, el Grup Parlamen-
tari Socialista ha estat sempre un actiu col·laborador 
en el desenvolupament del dret civil català, amb una 
actitud que crec que només es pot titllar de lleial i de 
voluntat de cooperació, i aquesta ocasió no en serà una 
excepció; és a dir, el Grup Parlamentari Socialista do-
narà suport a la tramitació del projecte de llei del lli-
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bre sisè del Codi civil i, per tant, rebutjarà les esmenes 
a la totalitat presentades.

Tot i així, cal assenyalar que crec que és encertada la 
crítica a la tramitació per la via d’extraordinària ur-
gència d’aquest projecte de llei, perquè és evident que, 
per altres circumstàncies, la legislatura sembla que ha 
d’arribar al seu final abans del termini, diguem-ne, le-
galment previst, però això no hauria d’obstar perquè 
les tasques parlamentàries de la ponència i de la co-
missió es puguin dur a terme amb uns terminis rao-
nables que permetin la qualitat del treball legisla-
tiu de la cambra i que, en el fons, quan estem parlant 
d’unes matèries tan absolutament transcendents com 
són aquestes, doncs, és quelcom que cal tenir molt en 
compte.

I, bé, si hagués de seguir l’argumentació respecte a ai-
xò diria que, malgrat que la legislatura acabés i el pro-
jecte acabés al calaix, com ha passat moltes vegades 
amb molts projectes i proposicions de llei, res del que 
es fa es perd i tota la tasca que s’hagués fet, d’algu-
na manera, segur que quedaria en el bagatge de cada 
grup parlamentari i del Govern, encara que fos d’un 
altre color. I, per tant, crec que val la pena que es fa-
cin bé els treballs, molt abans que assegurar purament 
i simplement l’aprovació del llibre sisè com a finalitat 
en si mateixa, perquè estem parlant, hi insisteixo, de 
matèries que són molt rellevants pel que fa a la vida 
diària de les persones, al tràfic econòmic del país, i, 
per tant, doncs, cal assegurar la qualitat del text que 
finalment vegi la llum.

Bé. Deia que aquest Codi civil de Catalunya té caràc-
ter obert i de formació successiva, la qual cosa, evi-
dentment, no obsta per aspirar a la seva completesa. 
I aquest llibre sisè que arriba al Parlament és molt re-
llevant, no? D’alguna manera, el conseller també ja 
ha exposat quines són les lleis actualment vigents que 
s’incorporen a la sistemàtica del Codi civil. I crec que 
la seva simple enumeració ja dóna una idea de quina 
és la rellevància d’aquest llibre del Codi civil.

I és rellevant també el projecte que se’ns presenta pel 
fet que completa l’estructura prevista del Codi civil. 
Per tant, encara no és el moment aquest de posar-nos 
solemnes; ho serà si, al final, la tramitació, doncs, ar-
riba al punt en què s’hagi d’aprovar finalment el text, 
ja ens posarem solemnes en aquell moment, perquè 
aquell moment sí que serà un moment en què puguem 
dir que, malgrat que algunes matèries manquin, l’es-
tructura del Codi civil català estarà completa, però és 
molt rellevant.

Per tant, com és rellevant, en elaborar aquest Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil, caldrà parar aten-
ció, entre les múltiples qüestions que ens la requeri-
ran, bàsicament a dos aspectes que poden ser els as-
pectes més discutits, però..., algun ja ha estat discutit.

En primer lloc, cal parar atenció a l’estat actual i la 
tendència en l’evolució de les disposicions europe-
es en matèria d’obligacions i contractes, és a dir, del 
dret contractual europeu. És veritat que, com expo-
sa el conseller i com es diu a la mateixa exposició de 
motius, i, de fet, és cert també que es nota en el text, 
s’ha tingut en compte, com no podia ser d’altra mane-

ra, l’estat actual del dret contractual europeu, però és 
veritat també que haurem de veure, en el treball en la 
ponència, quines són les tendències, quina ha de ser 
l’evolució d’aquest dret contractual europeu, no? Sóc 
relativament escèptic respecte a la possibilitat de tenir 
una codificació completa, i, per tant, haurem de veure 
si això serà un soft law o com anirà evolucionant.

I, d’altra banda, l’altre gran motiu, diguem-ne, de pre-
ocupació, si es vol dir així, o el que requerirà la nostra 
atenció és un debat, que, de fet, és antic, que és vell, 
diguem-ne, que és el debat sobre les competències es-
tatals en matèria de legislació civil en contrast amb les 
competències autonòmiques, en aquest cas específica-
ment catalanes, en matèria de legislació civil.

I jo crec que cal fer esment aquí que l’article 149.1.8 de 
la Constitució espanyola, quan atribueix la competèn-
cia sobre la legislació civil a l’Estat, diu específicament 
que és sense perjudici de la conservació, modificació 
i desenvolupament del dret civil català, i que aquí hi 
ha hagut un debat doctrinal, hi ha hagut, diguem-ne, 
jurisprudència a bastament sobre què vol dir aquesta 
conservació, modificació i desenvolupament. I jo crec 
que aquesta cambra –i és veritat que ha estat la tradició 
del catalanisme polític– ha de mantenir una interpre-
tació, diguem-ne, àmplia o autonomista de les compe-
tències catalanes en matèria de legislació civil, evi-
dentment, respectant les que són atribuïdes a l’Estat.

I, per tant, en aquest debat doctrinal que també apun-
tava el senyor Aragonès al voltant de què hem d’en-
tendre per bases de les obligacions contractuals, en 
aquesta ocasió nosaltres seguirem Gete-Alonso, entre 
altres, respecte a les possibilitats de la legislació ci-
vil catalana d’entrar a regular aspectes de les obligaci-
ons i contractes que, amb una interpretació restrictiva, 
doncs, possiblement, es consideraria que no s’hi pot 
entrar.

Vull assenyalar, també, que aquesta interpretació res-
trictiva de les competències catalanes en matèria de 
legislació civil, portada, diguem-ne, a l’extrem, ens 
portaria a una fossilització del nostre dret civil, que el 
faria perfectament inútil per regular les relacions entre 
privats i per regular el tràfic econòmic del nostre país. 
Ja s’ha dit també, però, clar, en regular matèries com 
obligacions i contractes, s’ha de tenir molt en compte 
el caràcter dinàmic d’aquestes i la introducció de nous 
usos que es van fent comuns, a vegades, sí, certament, 
a vegades provinents de la cultura jurídica anglosaxo-
na, però és, diguem-ne, una tendència pràcticament 
imparable, no?

Dit això, jo crec que hi ha diverses escales de mer-
cats interiors que s’han de tenir en compte per garantir 
als operadors jurídics una adequada seguretat jurídi-
ca i previsibilitat. I la bondat de la regulació s’haurà 
de mesurar tenint en compte si es produeix una millor 
adequació de les respostes jurídiques que es donin als 
problemes existents, més que no pas l’aspiració per se 
a la completesa del nostre Codi civil.

En aquest sentit, la sistematització de normes secto-
rials i disperses que s’està intentant i que incorpori la 
normativa europea és una bona notícia. És cert tam-
bé que aquest és un llibre bàsicament sobre la com-
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pravenda i alguns contractes de caràcter agrari, enca-
ra que s’hi contemplin altres aspectes i que es prevegi 
també, en la seva estructura, altres aspectes que han 
de ser matèria d’aquest llibre del Codi civil.

I, tot i els nostres dubtes respecte a alguns aspectes de 
l’articulat, entre ells, la rescissió per lesió, i, malgrat 
que, efectivament, hem detectat algunes deficiències 
en el redactat, segons la nostra modesta opinió –i aca-
bo amb aquesta reflexió–, nosaltres creiem que sí que 
són aspectes que es poden millorar en el tràmit par-
lamentari i que val la pena que puguem tenir aquest 
debat, perquè val la pena que s’impulsi, diguem-ne, la 
completesa del Codi civil català i que es reguli una 
matèria tan important com són les obligacions i con-
tractes.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula l’honorable senyor Sal-
vador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, senyores i 
senyors diputats, una salutació molt especial als repre-
sentants de la Comissió de Codificació, i, si m’ho per-
meten, especialment al company Antoni Mirambell. 
Abans, la senyora representant de Ciutadans deia: 
«Trenta anys d’exercici jurídic.» Celebrarem els qua-
ranta enguany, ben aviat, i és un gran mestre en el dret 
civil.

Si fos aquest un país normal, realment aquest debat 
seria molt tècnic i molt avorrit: vindríem aquí i dirí-
em, doncs, intervindríem sobre les diferents figures, 
sobre la integració del dret contractual europeu, mi-
raríem aquelles coses que s’han de millorar, assenya-
laríem alguns defectes..., no renuncio a fer-ho, però 
aquest no és un país normal, com han posat en evidèn-
cia les dues esmenes a la totalitat, i aquestes esmenes 
a la totalitat haurien de fer que aquest plenari estigués 
ple i que la ciutadania estigués amb els pèls de punta. 
Per què?

Senyors, hem tornat a les Cortes de Cádiz, 1812, quan 
deia que el derecho civil..., ara els ho diré, ja m’ho es-
perava eh?..., «el Código Civil y criminal y de comer-
cio seran unos mismos para toda la monarquía, sin 
perjuicio de las variaciones que por particulares cir-
cunstancias puedan hacer las Cortes.» Particularismo, 
ho recorden? Particularismo. Surt aquí, el senyor San-
tamaría, diu: «Porque a lo que hay que ir es al derecho 
común.»

No tenim dret civil comú..., el dret civil..., li explico 
què diu el títol primer del Codi Civil de Catalunya, que 
està vigent i ningú ha impugnat? Doncs que les fonts 
del dret civil de Catalunya estan constituïdes per les 
disposicions d’aquest codi, per les altres lleis del Par-
lament de Catalunya en matèria civil, pels costums, els 
principals generals del dret propi, i el 11.2 ens diu que 
«en l’aplicació del dret civil de Catalunya s’ha d’inter-

pretar i s’ha d’integrar d’acord amb els principis gene-
rals que l’informen, prenent en consideració la tradició 
jurídica catalana», que, com molt bé sap l’il·lustre ju-
rista senyor Santamaría, és d’una arrel totalment dife-
rent del dret germànic que va inspirar el Codi civil es-
panyol. I aquí invocaríem encara el doctor Font Rius, 
que encara crec que gaudeix de bona salut i que va ser 
un magnífic professor d’història del dret.

Però no estem parlant d’història, estem parlant de po-
lítica: «Volvemos por donde solíamos.» S’han oblidat 
la Constitució del 78, el Pacte constitucional i estan 
provocant allò que diu que no volen, perquè diuen que 
hay separatistas, pero hay separadores.

Si aquí s’ataca la complexitat, la complexió del Codi ci-
vil de Catalunya, cosa que no ha fet l’Aznar, que no ha 
fet en Felipe González, que no ha fet en Calvo Sote-
lo..., perdó, el Sotelo –el Calvo Sotelo no sé què hauria 
fet...–, o que no ha fet..., és que anem malament –anem 
malament–, perquè si quelcom caracteritza una nació 
–i Catalunya és una nació– és una cultura, una llengua, 
unes institucions polítiques pròpies i, sobretot, un codi 
civil, que ni Felipe V, no li diré «Felip cinquè», ni Feli-
pe V se les va carregar. Ho van intentar els jacobins al 
segle XIX –ho van intentar els jacobins al segle XIX–, i 
per això va fracassar el Codi civil de 1851, perquè no va 
poder integrar aquesta tradició. I és cert, curiosament, 
històricament, en aquell moment eren els reaccio naris 
carlins els que defensaven aquesta singularitat.

Avui, una visió progressista i descentralitzada a la 
nostra societat diu que la societat civil s’ha d’autoor-
ganitzar i regular les seves relacions en la forma que 
més convingui als interessos de la seva població. Ja ho 
he dit alguna altra vegada en aquesta tribuna: el dret 
civil va ser tradicionalment, com el dret de successi-
ons, propi de les classes benestants, dels propietaris. 
Perquè, per desgràcia, els proletaris, o abans els pa-
gesos sense terra, no havien de fer servir el Codi civil 
mai. Ara sí, ara les relacions contractuals, la compra-
venda, etcètera, està present.., el crèdit, l’adquisició de 
l’habitatge, l’arrendament està present en la vida quo-
tidiana de milions de ciutadans, tots, des del més po-
bre fins al més ric.

Per tant, parlar de Codi civil és parlar de drets del con-
sumidor i usuari, de protecció de la part més feble, es-
tablir aquelles mesures que impedeixin que se li pu-
guin imposar determinades condicions, i, si hem de 
parlar amb derecho común, sap quin seria, senyor San-
tamaría? Ja ho hem dit: les bases contractuals del dret 
europeu, que és aquest marc comú en què estem tots. 
Per tant, per descomptat, no el Código civil espanyol, 
que està més obsolet que María Castaña.

Per tant, parlem de la necessitat i, no de la necessitat, 
de l’obligació d’aquest Parlament de donar resposta a 
les inquietuds de la seva ciutadania, protegint els seus 
drets. I com ho hem de fer? I, en tot cas, ara entra-
rem en aquells aspectes, diríem, del debat normal, pri-
mer, completar un sistema de Codi civil. Això, ni en 
Franco ho va lograr. Ni en Franco va lograr que això 
desaparegués, i en van dir: «Compilación del derecho 
especial de Cataluña.» Però miri, és allò que diem, 
com que això venia d’una arrel molt profunda, els que 
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van fer aquest treball, en Roca Sastre i també, per què 
no?, el denostat Porcioles en altres aspectes, però, en 
aquests aspectes, van saber molt bé mantenir la flama 
i tenir en compte que aquest país no podia renunciar al 
seu dret civil, com no podia renunciar a la seva llen-
gua, com no podia renunciar a la seva cultura.

Qui ataqui qualsevol d’aquests elements s’està carre-
gant aquest país i està trencant definitivament la unitat 
civil. (Alguns aplaudiments.) La unitat civil d’aquest 
país és el nostre Codi civil. No trobarà ni una perso-
na immigrant en aquest país que no et digui: «Soy de 
Jaén, pero casado con separación de bienes, eh? Mi 
sucesión por el derecho catalán.» Perquè la gent ho 
ha fet propi, això, des del Besòs fins a Cantonigròs, a 
tot arreu ho han fet. No trenquem això. Perquè la gent 
sap... (Veus de fons.) Rima amb Besòs, eh? Perquè la 
gent sap que aquest és un tema que té molt a veure 
amb la seva vida quotidiana, i la nostra obligació com 
a legisladors és atendre aquestes respostes i donar-hi 
solucions més modernes, més integradores, que ajudin 
més la gent.

I aquí hi han aspectes molt positius, però també és ve-
ritat..., i per això haurem de treballar amb la ponèn-
cia i lamentem molt les presses –lamentem molt les 
presses–, en això sí que coincidim en la crítica, que 
això no es pot fer a corre-cuita, malgrat que tots tenim 
ganes d’acabar amb el Codi civil de Catalunya, però 
s’ha de treballar bé, perquè continuem tenint una certa 
complexitat en moltes regulacions.

I mira, aquest Codi civil ha de ser una mica el referent 
marc sobre el qual vinguin les legislacions diferents, 
per exemple, de consumidors i usuaris. Podem trobar 
moltes contradiccions entre el que diem aquí i amb les 
modificacions de la Llei de consumidors i usuaris que 
hem fet recentment, precisament al voltant dels drets 
en l’adquisició hipotecària, etcètera. Mirem-nos-ho bé 
i, sobretot, fem un codi civil amb voluntat de perma-
nència: ha de ser el referent, la pedra miliar sobre la 
qual es vagin aixecant les altres variacions, les altres 
adaptacions que el temps faci necessàries.

Per tant, traguem-li complexitat, traguem-li aspectes 
administratius... Això, els pagesos, per exemple, Unió 
de Pagesos i altres sindicats ens han fet notar que a 
l’hora d’integrar els contractes de conreus, els contrac-
tes d’integració, el contracte mateix de custòdia del 
territori, hauríem de tenir molt clar amb una dispo-
sició addicional que no ens carreguem totes aquelles 
mesures de tipus administratiu, registres i altres as-
pectes que han de perviure i que s’haurien de mante-
nir en un altre àmbit. I aquí deixar una mica l’essència 
pròpiament civilista d’aquests contractes, i creiem que 
això s’ha de fer. O hauríem de trobar la regulació..., 
aquí també és cert, amb tot el «carinyo» ho dic, eh?, 
que sí que s’hi nota molt la mà dels notaris, cada u cui-
da la seva parcel·la, i és cert que aquí s’estableixen tota 
una sèrie de mecanismes notarials d’una certa com-
plexitat, eh? I això s’hauria de regular millor, hauríem 
de veure de simplificar-ho, perquè en alguns casos es 
poden produir situacions contradictòries.

També podríem parlar, per exemple, del tema de la 
condició resolutòria. El conseller, en la presentació ho 

ha dit molt bé: «Hem de trobar fórmules de contrac-
tes d’adquisició que no ens deixin només en mans dels 
bancs.» I s’ha referit allà a les famoses lletres, no?, 
quan el qui et finançava la compra era el mateix pro-
motor, el mateix constructor. Bé. Aquí la clàusula re-
solutòria ha de tenir unes garanties que permetin que 
realment aquesta figura funcioni.

I aquí, doncs, caldria establir una sèrie de condicions 
–que ara no diré, però que ja ho farem amb les es-
menes– per permetre, en definitiva, acreditar molt 
clarament si s’han donat o no les condicions per acre-
ditar l’incompliment o el compliment i que permeti, 
per tant, l’accés ràpid a aquesta resolució, encara que 
compartim tots els aspectes de les devolucions, de les 
garanties, de tot el que es preveu a favor del consumi-
dor, d’aquesta part més dèbil.

No ens agraden..., i creiem que aquest codi sí que ha de 
ser-ho, el mitjà per acabar amb els censos emfitèutics 
històrics. Una cosa és que es vulgui regular una nova 
figura censal, que la Generalitat ha experimentat, per 
finançar determinades obres, però... –i crec que en ai-
xò coincidim amb Esquerra Republicana–, però hem 
d’aconseguir, amb una disposició final, d’aquesta llei, 
derogar aquests censos històrics, aquest sí, feudalisme 
pur que grava... Bé, això ho hem de fer, però això no 
ens autoritza a carregar-nos el dret civil de Catalunya, 
com si fos tot una obsolescència o posar-lo al Museu 
de Paleontologia, no; en tot cas, ha d’estar a l’antropo-
logia, però no a la paleontologia. I aquest codi, aquest 
projecte no té res –no en té res– de paleontològic. És 
un projecte que pensa en el futur, que ens permet unes 
bases per poder millorar-lo extraordinària ment. La-
mentem, ho repetim, les presses, no serà per culpa 
nostra, no serà perquè nosaltres ens hi posem en con-
tra, però sí que creiem que cal fer una crida a la soci-
etat civil catalana i a totes les entitats perquè agafin el 
Codi civil com quelcom propi.

No hi ha país sense cultura, sense llengua ni sense dret 
civil propi. I aquest dret civil propi ha d’estar fet pen-
sant en les persones i en els sectors socials més fe-
bles, més desafavorits, perquè, si no, estaríem traint 
una tradició històrica que ha fet seva l’esquerra catala-
na, el catalanisme popular, que ho va fer seu, superant 
aquells reaccionaris carlins que a les Cortes de Cádiz 
defensaven aquest dret i que després si ha pogut per-
viure en el segle XXI, és perquè l’hem adaptat a les ne-
cessitats de les classes populars.

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

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari... (Veus de fons.) Un 
moment, un moment... Sí..., l’honorable senyora Mari-
na Geli, per al temps d’un minut, un minut i mig.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, doctor Mirambell 
i la Comissió de codificació, argumentar la meva po-
sició favorable al tràmit del llibre sisè del Codi civil, 



Sèrie P - Núm. 100 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 51.1  35

relatiu a les obligacions i els contractes; i, per tant, en 
contra de les esmenes a la totalitat. 

La proposta s’ajusta, clarament –i ho han vist, vostès, 
els diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula–, 
al marc estatutari del 2006, i ni tan sols esmenat per la 
sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, tenim 
l’obligació d’acabar el compendi del dret civil català i 
l’actualització i la seva modernització. Per tant, no es-
tem davant d’un conflicte de competències; s’ha estat 
acurat i, probablement, si en el futur els catalans deci-
dissin que fóssim un estat propi acabarem de comple-
tar-lo amb els articles que han estat, no?, fets perquè 
l’Estatut vigent encara diu que una part del tema del 
Codi civil és competència estatal.

Però massa sovint la justícia, i ho deia ara el senyor Mi-
là, es veu com una simple Administració, quan curiosa-
ment és un braç bàsic dels ciments de la democràcia, i 
curiosament Catalunya sempre ha reclamat la sobirania 
judicial. Això forma part de la nostra història, i a més 
és veritat que hem intentat democratitzar-la i, si no, per 
què nosaltres no vam acabar amb latifundis? O no té a 
veure amb la Llei de contractes de conreu? I, per tant, 
què fem ara? Què farem en el tràmit? Ajustar al dret ci-
vil la necessitat d’adequar-lo a la normativa europea del 
dret contractual europeu; modernitzar, revisar i refor-
mular qüestions que em semblen importants, innovado-
res. Com fem contractes..., aquests he dit «de conreu», 
però ara en diem «de custòdia del paisatge», en llen-
guatge, perquè, a vegades, no pots viure, però la qües-
tió del paisatge formarà part d’aquesta contractació.

O com podem fer que, més enllà de les entitats finan-
ceres, uns contractes civils molt propis, eh?, de la nos-
tra cultura, com tu compres a canvi de qüestions que 
no són en l’àmbit bancari i financer. Aquesta és una 
necessitat de regulació. O com el substitut de les hipo-
teques inverses per la cura de les persones grans que 
no tenen potser diners, però tenen patrimoni; però un 
patrimoni que no té un valor en el mercat. I, per tant, 
estem davant d’una defensa curiosament altament de-
mocràtica del consumidor i de la part contractual més 
feble, que és innovador. I aquest és un element molt 
important.

I també hauríem de fer esforços en el tràmit parlamen-
tari –ho deia el senyor Milà, que ho comparteixo– de 
simplificació: no més burocratització. Hem de treballar 
amb la claredat i en la transparència dels models con-
tractuals. I aquest és un element molt important, es di-
gui «cens emfitèutics» o tot el tema del violari o altres 
qüestions que haurem de, en el tràmit d’esmenes, fer.

Però em sembla que estem fent bé, perquè tenim res-
ponsabilitat en l’adequació a l’àmbit europeu i Catalu-
nya no hi renuncia i, fins i tot, ningú ens ha tret quel-
com que va molt més enllà, eh?, d’un tema identitari, 
sinó que té a veure amb la nostra concepció del dret 
com a servei bàsic de ciutadania.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. Benvolgut conseller, benvolguts 
diputats, membres de la Comissió de Codificació que 
avui tenim l’honor que ens acompanyeu, moltíssimes 
gràcies, en primer lloc, a vosaltres per la feina que heu 
fet durant tots els períodes, també als que us van pre-
cedir, per poder portar-nos avui, amb una data amb 
una fita històrica, com han assenyalat els meus com-
panys, com ha assenyalat l’honorable conseller, com 
és la culminació en el Codi civil de Catalunya del nos-
tre dret civil català.

I aquest «nostre», el dic amb «carinyo», el dic amb 
amor, el dic amb passió, perquè és l’esforç del treball, 
d’una manera de ser de molta gent que ens ha prece-
dit. S’ha parlat de la Compilació de 1960; els que ens 
posen esmena a la totalitat com si vingués el nostre 
dret civil d’allí; els que l’estimen més, com el senyor 
Milà, fent un repàs històric més ajustat, com ha so-
breviscut les èpoques més fosques de les dictadures i 
del franquisme, perquè els catalans sempre hem tin-
gut una manera de veure el món, ni millor ni pitjor, 
sí nostra, de la qual estem orgullosos, que volem con-
servar, que volem modificar i que volem desenvolupar. 
Els sonen aquests tres verbs, no? Són verbs utilitzats 
en la Constitució, en els tribunals constitucionals, en 
la doctrina, quan han discutit si el dret català s’havia 
de només conservar i modificar o si es podia desenvo-
lupar també. I no van tenir por a uns altres, que eren 
més dictadors. Però ara sembla que sí. O hi ha més por 
o hi ha més dictadura, no ho sé, deixem-ho a la inter-
pretació de cadascú.

El que sí que està clar és que la sentència del Tribunal 
Constitucional que va posar contra la paret el nostre 
Estatut d’autonomia, de fa dos dies, del 2006, aquesta 
sentència que ens el va retallar tantíssim, diu..., en el 
fonament jurídic 76 analitza l’article 129 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, que no ha quedat derogat 
i que diu que la competència exclusiva en matèria de 
dret civil li correspon a Catalunya, sense perjudici del 
que digui el 149.1.18 de la Constitució, que parla de les 
bases de les obligacions contractuals.

Doncs, aquesta mateixa sentència, i la llegiré en caste-
llà, perquè als que estimem Catalunya no ens importa 
quina és la llengua, sinó quina és la voluntat que inspi-
ra els actes, diu claríssim, en el punt del fonament jurí-
dic 76, que és doctrina reiterada i assumida que aquest 
article 149 de la Constitució no és cap problema, que 
«además de atribuir al Estado una competencia exclu-
siva sobre la legislación civil, también introduce una 
garantía de la foralidad civil a través de la autonomía 
política», autonomia que encara tenim, senyors del 
PP, malgrat que vostès ens vulguen reduir a una en-
titat administrativa d’enganxar i segellar. Doncs, no. 
No poden contra aquesta autonomia, perquè la farien 
massa gran, perquè haurien d’eliminar totes les auto-
nomies d’Espanya, tot el que ha costat tant de cons-
truir democràticament durant tot aquest temps.

I aleshores es fan..., vostè ha utilitzat un verb d’aquests 
castellans que acostuma a utilitzar: deslavazados. 
Molt bé, que està perfecte, perquè m’obliga a anar al 
diccionari a veure què vol dir exactament. Això no vol 
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dir, eh?, que aquesta... (Remor de veus.) No vol dir que 
el que estigui fent en aquest moment el Govern, que és 
completar una feina de la qual estem molt satisfets tots 
els catalans, de dretes i d’esquerres, com és la conser-
vació del nostre dret, vagi atemptant contra ningú. Es-
tem buscant com a catalans, des del principi, com a 
bons catalans, una entesa amb aquest Govern d’Espa-
nya. Així, nosaltres ens vam aplegar després de la dic-
tadura a buscar una constitució en què poguéssim es-
tar aixoplugats tots, en què, sin perjuicio dels drets que 
nosaltres tenim, no suposés que haguéssim de quedar 
amputats en un residu històric, sinó que des de la nos-
tra catalanitat poguéssim aportar a Espanya el millor 
del que som i del que tenim, també el nostre dret civil 
–també el nostre dret civil. 

Ahir es va fer, o fa pocs dies –ahir en concret–, un 
homenatge a unes diputades, a les primeres diputades 
d’aquest Parlament, i van recordar, elles, que ho van 
viure en primera persona, com es va construir aquest 
estat democràtic després de la dictadura, com en els 
temes més importants tots van buscar la unanimitat 
per adequar-se a una constitució que fos de tots. Però, 
clar, aquest esforç és impossible quan aquesta Consti-
tució no es vol que sigui de tots, sinó només d’alguns.

Però des de Catalunya construïm, sí, perquè s’ha uti-
litzat... (Pausa.) Vostè fa així, senyor Santamaría. Així 
és com faríem tots cada vegada que vostè parla. Vostè 
ha parlat del dret civil com una estructura d’estat i ai-
xò és el que els cou i per això fan esmena a la totalitat. 
No, senyor, no –no, senyor, no. És una llei estructural, 
no una estructura d’estat; una llei estructural. No ter-
giversi els conceptes aprofitant la grandiloqüència del 
llenguatge jurídic utilitzat de vegades. No, senyor –no, 
senyor.

Aquí estem molt satisfets del que se’ns presenta, estem 
molt agraïts als grups polítics, a tots, que no han pre-
sentat esmena a la totalitat, amb els diferents matisos, 
perquè no busquem la unanimitat, tant de bo, la una-
nimitat en la defensa del que és propi, tant de bo. Però 
sí que busquem un consens per tirar cap endavant el 
que aquest país necessita per ser millor, per conservar 
el que ha tingut de bo del passat, es digui «censals» 
o es digui «violaris», adaptant-ho a les noves reali-
tats, agafant la legislació europea, que ens marca les 
pautes i que ens està estirant de les orelles, a l’Estat, 
al Govern espanyol, perquè quan estableix directives 
en quantitat de lleis no hi senten. I ho hem de fer des 
d’aquí. Després diuen: «Ah, estan laminant competèn-
cies estatals.» Però si no es posen les piles. Posin-se-
les, si us plau, i deixin treballar els que sempre, de tota 
la vida, hem treballat i hem anat un pas per davant, 
que això no va en detriment de ningú, que quan hi ha 
algú que tira els altres poden seguir. Però si matem la 
màquina els vagons descarrilen. Això és el que passa i 
aquest és el problema, i no n’hi ha un altre. 

Perquè, si no han tingut problemes unes altres vega-
des amb el dret civil català, per què el tenen ara, ho-
mes de Déu i dones de Déu? Per què el tenen ara? Per-
què diuen: «Oh, urgència extraordinària.» Perquè són 
circumstàncies excepcionals. I aleshores, tot el que fa 
olor a català, pam, fora, es digui «el català com a llen-
gua» –llei Wert–, es digui «com ens organitzem els 

mercats» –Llei d’unitat de mercat. Tot són conflictes 
de competència. Mai n’havíem tingut tants. Mai! Por-
ten el rècord des que estan en el Govern, senyors del 
PP, el rècord, però un rècord negatiu, un rècord de no 
trobar solucions, un rècord de fer de la confrontació..., 
la manera de què?, d’avançar des de la confrontació. 
Des de la confrontació s’avança? Cap a quins objec-
tius? Cap a objectius de pau, de prosperitat i de desen-
volupament? No. Facin-s’ho mirar. Ajuden, ajudin-nos 
que puguem avançar, perquè la nostra mà estesa des 
del Govern continuarà estant sempre en les negociaci-
ons. Avui ho ha dit el president Mas: vam anar a Ma-
drid amb vint-i-tres punts, dels quals no n’hi havien 
de procés autonòmic, i quants se n’han respost en tot 
aquest temps? Doncs, ja està la resposta –ja està la res-
posta. És una pena –és una pena. Però nosaltres con-
tinuarem tirant cap endavant perquè aquest Codi civil 
incorpora coses boníssimes.

La urgència, que han dit tots, doncs, jo ho compar-
teixo; no és una bona manera legislar «apretats» per 
la urgència, però tampoc és una bona manera que 
ens entretinguem en els terminis quan els podem es-
curçar. És evident que estem en unes circumstàncies 
excepcio nals i és evident que aquest llibre sisè fa tant 
de mal perquè ens presentin –quina casualitat– Ciu-
tadans i PP esmena a la totalitat. Doncs, és perquè fi-
quem el focus que no ens adormim, que com a país es-
tem amenaçats, que ens volen convertir en una unitat 
administrativa, que no entenen que el Codi civil nos-
tre pugui incorporar avantatges a tots els nivells.

Vostè ha parlat de la condició resolutòria, senyor Milà, 
també del dret d’aliments entre parents. Catalunya van 
ser els primers que van reconèixer en la seva legisla-
ció civil no només el dret d’aliments que tenen els fills 
respecte dels pares, sinó que els fills als pares estan 
obligats a prestar els aliments. Introduïm una nova fi-
gura. N’hi han moltes, i les deixaré perquè vostès ho 
han fet molt bé i seria molt tècnic. Però em vull pa-
rar aquí, em vull parar en aquesta, en l’obligació d’ali-
ments per a les persones grans. Es recull tot el que hi 
havia en el llibre segon, es recull el que hi ha en la llei 
de l’acolliment de les persones. I es busca la mane-
ra que aquells avis que no volen sortir de casa seva, 
que ho entenc, perquè és on es troben segurs, perquè 
se senten vulnerables, doncs, puguin pactar, i els es-
tableix el codi la possibilitat i ho regula expressament 
dintre del codi, de quedar-se allí a canvi d’uns béns 
que ells transmetran o d’una quantitat que pagaran. 
Això és dolent? Això és bo. Ho té el Codi civil espa-
nyol? No. Pica que no ho tingui? Ah, amigo, no diré el 
que es diu després a darrere en castellà quan passa una 
cosa que pica, no? Doncs, això mateix.

Només els vull dir una cosa, que aquest és un bon co-
di, que el Govern ha fet una bona feina que han si-
gut capaços de portar al final; que aquests cinquan-
ta articles que deien abans que si s’havien perdut no 
s’han perdut. El que passa, que, quan es veuen fantas-
mes, es veuen fantasmes arreu. La mateixa que ho ha 
dit ha dit: «Ah, però és que és un codi obert», i, per 
tant, això genera que els articles no vagin correlatius 
de vegades, perquè vénen d’unes altres lleis especi-
als que s’han anat integrant, com s’integren aquí, com 
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s’hi continuaran integrant. Perquè el dret civil català 
no està mort, que està molt viu; perquè aquesta cam-
bra està molt viva, amb una majoria de diputats nacio-
nalistes que estimen Catalunya –que estimen Catalu-
nya–, que estimen el català, que estimen el dret civil 
català, que estimen tots els catalans i els espanyols, 
també, si es deixen.

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Sergio Santamaría Santigosa demana 
per parlar.) Senyor Santamaría...

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, presidenta, por alusiones múltiples.

La presidenta

Encara que siguin múltiples, té trenta segons.

Sergio Santamaría Santigosa

Seré breve. Bueno, estoy todavía anonadado, ¿eh? 
Señora Ribera, menuda arenga. De verdad que lo au-
ténticamente casposo es tener que oír este discurso 
en la cámara. Me ha recordado a su discurso sobre el 
pastor y el rebaño. Yo sé que usted lo recuerda bien. 
Menudo discurso, señora Ribera, menudo discurso. 
Eso sí que es caspa pura.

La misma que la suya, además, señor Milà. Usted, su 
ideología es auténticamente casposa. Esa es la ideolo-
gía que usted representa hoy en día, y viene aquí dán-
donos lecciones de historia cuando usted realmente es 
el símbolo puro y duro de la caspa, ideológicamente 
hablando.

Por último... (Remor de veus.) Por último... Sí, sí, y 
tanto que sí...

La presidenta

Ja se li ha acabat el temps.

Sergio Santamaría Santigosa

Acabo... –acabo. Señor Aragonès..., señor Aragonès, 
resulta increíble que se atropellen ustedes con las pri-
sas por entrar en el Govern, tanto que tiene que salir 
usted...

La presidenta

Senyor diputat...

Sergio Santamaría Santigosa

...a defender –acabo– a Convergencia Democrática 
de la corrupción. Que se defiendan solitos. Usted sale 
aquí a defender a Convergencia...

La presidenta

Senyor diputat!

Sergio Santamaría Santigosa

Quiere entrar en el Govern, también, ya le veo, que 
tie ne muchas prisas por hacerlo.

La presidenta

Ja ha acabat. 

(Elena Ribera i Garijo demana per parlar.) Senyora 
Ribera... (Pausa.) Trenta segons, senyora Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Sí, només una cosa. Sí, gràcies. Senyor Sergio San-
tamaría, moltíssimes gràcies per totes les seves des-
qualificacions. Moltíssimes gràcies. En la mesura que 
vostè intenta desqualificar-nos està generant un movi-
ment, allò que es diu en física, al revés del que inten-
ten fer. La seva por, les seves males maneres no atu-
raran a tots els catalans que volen fer avançar el dret 
civil català i que volen fer avançar el país. Al contrari. 
Si vostès estimen Catalunya plantegin-se les maneres, 
obrin-se al diàleg, que no ho han fet mai, deixin d’en-
fonsar i de perseguir, deixin d’enfonsar i de perseguir 
a tots els nivells, d’ofegar. Els sona millor? Ofegar a 
nivell econòmic, institucional, econòmic. No ens re-
signarem, no ens resignarem a ser una unitat adminis-
trativa d’Espanya. Tinguin-ho clar...

La presidenta

Senyora diputada...

Elena Ribera i Garijo

...això, no ho serem.

Gràcies.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Milà... (Pausa.) Trenta segons.

Salvador Milà i Solsona

Sí, no... Senyor Santamaría, sap la caspa que porto? 
La caspa que porto és la dels que es van quedar a les 
trinxeres defensant la República i l’Estatut. (Aplau-
diments.) La caspa que porto..., la caspa que porto... 
(Veus de fons.) Sí, senyor! No m’ha dit caspós? La me-
va ideologia és la que ha lluitat per la democràcia a 
Espanya mentre vostès estaven als bancs del ministeri, 
amb en Franco. Aquesta és la caspa que...

(Aplaudiments. Pere Aragonès i Garcia demana per 
parlar.)
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La presidenta

Senyor Aragonès... (Pausa.) Hem començat una mica 
nerviosos, i no sé com acabarem, eh? (Rialles.) Estem 
parlant del llibre sisè, que jo sàpiga. (Rialles.) Senyor 
Aragonès, té trenta segons.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Santamaría, nos-
altres al que hem vingut aquí és a defensar que aquest 
país s’ha de dotar de les normes que considerin els 
seus ciutadans. Això és el dret civil català. I vostè, 
com sempre, ho barreja, perquè vostè, davant de ca-
da pas endavant en el dret civil, voldria tirar endavant 
una Nova Planta, un decret de Nova Planta. (Remor 
de veus.)

Per tant, escolti’m, no faci elucubracions. Aquí el que 
queda molt clar és que, a l’hora de la defensa de la cor-
rupció, vostès van molt i molt coixos. Les nostres seus 
estan pagades, ben pagades, amb les nostres quotes. 
Les seves, amb les quotes d’alguns que els han afavorit.

(Veus de «Molt bé!» Aplaudiments.)

La presidenta

Passem a la votació de les dues esmenes a la totalitat. 
Votació conjunta.

Comença la votació.

Atès que les esmenes a la totalitat, de retorn del pro-
jecte de llei, han estat rebutjades per 26 vots a favor i 
102 en contra, aquesta iniciativa legislativa continua la 
seva tramitació.

Interpel·lació
al Govern sobre el deute amb els 
ajuntaments (tram. 300-00289/10)

Procedirem ara al vuitè punt de l’ordre del dia, que és 
la interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajun-
taments, que ja estava prevista; però ja els anuncio que 
a continuació faríem una altra interpel·lació, perquè 
ens ho permeten els horaris. Aquesta interpel·lació és 
la del número 9, que és la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la plaga del caragol poma, tant el 
grup proposant com el Govern hi estan d’acord.

Passem, doncs, a la presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i té la paraula la il·lustre senyora Carina 
Mejías.

(Remor de veus. Pausa.)

Senyora Mejías, ja pot començar.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Honorable vicepresiden-
ta, li faig aquesta interpel·lació, relativa al deute amb 
els ajuntaments, amb un triple objectiu. Una interpel-
lació que el que vol és exigir al Govern de Catalunya 
un compromís econòmic amb els ajuntaments cata-
lans, un compromís amb la transparència, vicepresi-
denta, transparència, una responsabilitat que té atri-

buïda vostè directament i que a més a més n’ha sigut 
la impulsora, d’aquesta Llei de transparència, o com 
a mínim té la competència d’aplicar-la; un compro-
mís també amb el model de gestió dels diners públics 
i com es gestiona el diner públic entre la Generalitat i 
els ajuntaments, i sobretot un compromís amb un sis-
tema d’administració a diferents nivells, del qual vos-
tè també ha dit aquest matí..., s’ha compromès a dur a 
terme aquesta reforma. I, per tant, creiem que ha ar-
ribat el moment que aquesta transparència que hem 
d’exigir-li, doncs, es posi de manifest, sabent quin és 
el deute pendent que té la Generalitat amb els ajunta-
ments de Catalunya, i especialment amb l’Ajuntament 
de Barcelona.

Des de fa mesos, els diferents grups parlamentaris i 
els diferents ajuntaments exigeixen o reclamen al Go-
vern de Catalunya una actitud transparent a l’hora de 
definir la quantia total del deute que té la Generalitat 
de Catalunya amb els ajuntaments, i el ball de xifres, 
doncs, la veritat és que no ens ajuda, vicepresidenta, 
no ens ajuda, i és això el que volem aclarir. S’ha par-
lat de 713 milions de deute, que després vostè va dir 
que s’havia reduït, perquè s’havien pagat 200 milions, 
segons es va reconèixer. Però amb els nous pressupos-
tos, senyora vicepresidenta, s’han generat nous deutes 
amb els ajuntaments, que se sumen als ja pendents de 
pagament. I el que volem preguntar-li és, en primer 
lloc, que vostè ens reconegui d’on surt aquest deute 
en general i quin és el component d’aquest deute, quin 
n’és el component, perquè jo crec que tothom ha de 
saber que quan la Generalitat no paga s’estan afectant 
serveis bàsics que donen els ajuntaments de Catalu-
nya. I, per tant, creiem que és molt important que se 
sàpiga quin és el deute, d’on surt i quin és el compo-
nent d’aquest deute.

Per exemple, els pagaments relatius a les escoles bres-
sol que li han reclamat trenta-sis ajuntaments de Ca-
talunya. Vostès reconeixen 8 milions, ells diuen que 
són més d’11 milions. Però el cert és que els ajunta-
ments catalans s’han reunit i li han reclamat a vos-
tè que els pagui una quantitat que no sabem quina és 
exactament ni com es concreta. Uns diuen que són re-
latius als cursos 2010 i 2011, més 2011-2012, i això es 
va sumant també als anys comptables següents. Ho-
me, la situació es tan greu, vicepresidenta, que li han 
acabat posant a la Generalitat una reclamació conten-
ciosa administrativa per tal de reclamar el pagament 
d’uns diners que jo crec que s’haurien d’haver recone-
gut i haver fet efectius per tal de no perjudicar un ser-
vei que està molt demandat, no?, a més a més tenint en 
compte que vostès han sol·licitat del Fons de liquidi-
tat autonòmic gairebé 9.460 milions per pagar deute, 
que una part també ha d’anar destinada a pagar deute 
dels ajuntaments, i a més a més quan aquest fons de 
liquiditat estableix també una quota que va referida..., 
o anomenada «FLA social», que el que fa és destinar 
específicament aquests diners a serveis socials.

Volem saber, vicepresidenta, respecte a la resta d’ajun-
taments, com quantifiquen vostès el deute, per tal 
que no hi hagi aquesta diferència entre el que diuen 
els ajuntaments i el que diu el Govern de Catalunya; 
quines dates de venciment tenen els interessos que ge-
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neren aquests deutes, i quina part d’interessos és im-
moble, que aquesta és la gran trampa comptable que 
utilitza la Generalitat per emmascarar el veritable 
deute que té amb els ajuntaments.

Volem saber també si aquest deute es reconeix com a 
conseqüència d’auditories o de peritatges fets per tal 
de garantir quin és el deute reconegut, quin és el deute 
pagat i el calendari previst de pagament. Jo crec que 
tots agrairíem que aquest portal de transparència 
que ha estat adjudicat amb una certa sospita sobre la 
seva concessió a l’hora d’executar-lo..., doncs, faria bé 
d’incorporar mesures que diguessin exactament quin 
és el deute reconegut, quin és el deute pagat i quin és 
el calendari previst.

I, miri, hi ha una especial situació que es dóna amb 
l’Ajuntament de Barcelona, que vostès han convertit 
en la banca privada de la Generalitat. És l’únic fons 
de finançament que la Generalitat té per finançar al-
gunes de les seves aventures. Tan greu és la situació 
amb l’Ajuntament de Barcelona, vicepresidenta, que 
s’ha creat l’any 2013 una comissió per tal de saber 
exactament quin és el deute que manté la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta comissió 
s’han fet dotze sessions –dotze sessions–, i l’opacitat 
és tanta, que no tenim coneixement de quines són les 
conclusions d’aquesta comissió. No sabem exactament 
quin és el deute reconegut i com va variant la situació 
respecte a les notícies que es treuen i les notícies que 
es corresponen amb la realitat.

Miri, li’n posaré un exemple. A data de fa un any: «La 
Generalitat torna a elevar el deute amb Barcelona a 
214 milions d’euros.» Notícia de fa dos dies: «La Ge-
neralitat disminueix a 90 milions d’euros el deute amb 
Barcelona.» En un any han pagat a Barcelona tots 
aquests diners? Perquè a nosaltres ens sembla que no.

I, a més a més, això abunda en el fet que els diferents 
grups municipals han demanat un ple extraordinari a 
l’alcalde per tal de definir quin és realment el deute 
que té la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, i 
tots els grups municipals n’han fet una valoració dife-
rent. El Partit Socialista diu que el deute que té la Ge-
neralitat és de 215 milions; el Partit Popular diu que 
és de 317; Iniciativa per Catalunya diu que és de 300 
milions d’euros... Escolti’m, podem saber quin és el 
deute real que manté la Generalitat de Catalunya amb 
l’ajuntament? Perquè vostès cada dia reconeixen una 
xifra diferent.

I en què consisteix, exactament, aquest deute? Perquè 
vostès tenen també un curiós sistema de gestionar o 
d’alienació de béns públics, no? El conseller diu que, 
doncs, executarà bona part del seu pressupost a base 
de la venda d’immobles. Sí; la venda d’immobles, sí. 
Però després es queden a dintre amb lloguers de llar-
ga durada, que, al cap i a la fi dels anys d’aquests con-
tractes llarguíssims, el que fa és perjudicar les finan-
ces municipals, les finances públiques, perquè aquests 
lloguers acaben costant molt més cars del que costava 
en realitat l’edifici. O, per exemple, sistemes de finan-
çament absolutament estranys, com ha passat també 
amb la línia 9 o amb la gestió de l’aigua.

Escolti’m, digui’ns exactament quin és el deute que 
vostès reconeixen que tenen amb l’Ajuntament de 
Barcelona. Són de transferències no realitzades? Són 
d’infraestructures referides a serveis de salut o ense-
nyament? Perquè estem parlant de serveis públics bà-
sics, de serveis fonamentals: l’ensenyament, la sani-
tat. Deute tributari o no recaptat, despesa supletòria 
que ha assumit l’ajuntament, aportacions que vostès 
han de fer i no fan, com per exemple a ens culturals, o 
el que fan amb l’Autoritat del Transport Metropolità, 
on la Generalitat no posa els diners que ha de posar i 
l’ajuntament es veu obligat a fer de banc, a finançar-lo, 
i, per tant, mantenir un deute de 250 milions, doncs, 
home, no és precisament el més adequat, no?

Dir-los que dintre d’aquestes trampes comptables a 
les quals vostès han instat l’Ajuntament de Barcelo-
na, obliguen l’Ajuntament de Barcelona a fer de banc, 
doncs, hem trobat coses molt curioses, no? Com, per 
exemple, per què l’Ajuntament de Barcelona ha de fi-
nançar l’Hospital del Mar amb 30 milions, quan és 
una competència que té la Generalitat? Per què ha de 
finançar l’Ajuntament de Barcelona amb 4 milions el 
Circuit de Catalunya, quan és competència de la Ge-
neralitat? Per què ha de construir l’Ajuntament de Bar-
celona l’Escola Mediterrània, que li ha costat 4,6 mi-
lions d’euros, quan és competència de la Generalitat? 
O per què ha de mantenir el Centre Cultural del Born, 
amb 2 milions d’euros, si també és competència de la 
Generalitat?

Però és que hi han casos encara més greus, com és, 
per exemple, el cas Spanair, quan hem tingut notícia 
que bona part dels ingressos que es recapten amb la 
taxa turística van a pagar el deute generat amb el nyap 
de Spanair, amb la fallida de Spanair; 25 milions, ens 
costa la broma de Spanair. O també, per exemple, per 
què hem de finançar coses com els tricentenaris, que 
són idea seva i que després es fan pagar a l’ajunta-
ment? O quin és el finançament que s’aporta realment 
per part de la Generalitat al Liceu, que en aquests mo-
ments està en una situació molt delicada des del punt 
de vista de les seves finances?

Si vostè realment, vicepresidenta, vol tenir aquest 
compromís amb la transparència, si realment vol evi-
tar que s’afectin els serveis bàsics que han de donar els 
ajuntaments, si vol garantir que els arribi el pagament 
d’aquests serveis bàsics que han de prestar en condici-
ons de sostenibilitat econòmica, d’eficàcia i, sobretot, 
de qualitat, perquè són serveis que afecten directa-
ment la vida quotidiana dels veïns dels diferents ajun-
taments, i si vol, a més a més, garantir aquesta trans-
parència –i, sobretot, nosaltres el que volem és evitar 
que l’Ajuntament de Barcelona sigui el banc privat 
d’algunes aventures embogides del Govern de la Ge-
neralitat–, faci el favor de donar amb criteris de trans-
parència, garantir que sabrem exactament quins són 
aquests deutes, com s’han generat i quin calendari te-
nen previst per al pagament d’aquests deutes. Jo crec 
que això ajudarà a aclarir..., i sobretot que els nous 
equips de govern que arribaran als diferents ajunta-
ments puguin tenir clar quina és la despesa que tenen 
pendent i puguin establir un sistema de pagament o 
una manera de fer front a com pagaran els seus deutes, 
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per tal de garantir els serveis que han de prestar du-
rant els propers quatre anys.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per a la resposta, té la paraula l’honorable senyora 
Joa na Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, en primer lloc, 
m’agradaria destacar, si em permet, l’interès que ha 
mostrat sempre sobre aquest tema la diputada Núria 
Parlon, perquè ella reiteradament, doncs, s’ha inte-
ressat per aquest tema, no? Ho dic perquè, en aquest 
sentit, avui el que faré és dir-li el mateix que li he dit 
a ella en nombroses ocasions. El que no sé és si dir-
li diputada o candidata, no?, perquè ja sap que jo li 
tinc molt respecte, li tinc molta estima, ho sap perfec-
tament, però em sembla que fer campanya municipal 
des del faristol del Parlament és equivocar-se d’esce-
nari. Per tant, deixi’m que li respongui com a diputada 
i deixi’m que li posi de manifest que el Govern de la 
Generalitat és molt conscient de la situació en què es 
troben els ajuntaments. Li parlaré de tots, no única-
ment del de Barcelona.

Des del primer dia en què em vaig incorporar com a 
responsable, ens hem reunit i hem mantingut un dià-
leg constant i permanent amb els ajuntaments i amb 
les entitats municipalistes i hem intentat trobar el mà-
xim possible de solucions conjuntes. I, per tant, i en 
aquest sentit, des de la Secretaria de Cooperació i Co-
ordinació de les Administracions Públiques Locals 
–m’acompanya aquí el seu secretari general, i jo ma-
teixa–, hem estat treballant i treballem al costat dels 
ens locals, i sempre ho hem fet amb aquesta voluntat 
de fer front a les obligacions, ja que el primer interes-
sat a fer front, a pagar ordenadament, no és altre que 
el Govern de la Generalitat, i hem treballat en aquest 
sentit per tal que això sigui una realitat. 

I agafant aquests tres principis que vostè em deia, es-
colti, transparència, administració pública, doncs, li 
aniré detallant totes aquelles qüestions que vostè em 
posa sobre la taula. Ara, vostè em diu: «I d’on vénen?» 
Doncs, miri, també vostè suposo que és conscient que 
ens vàrem trobar una situació econòmica molt com-
plicada en el si del Govern de la Generalitat, amb un 
dèficit molt elevat. També ens hem trobat incompli-
ments continus per part de l’Estat espanyol envers Ca-
talunya, i no obstant aquesta conjuntura, el Govern ha 
afrontat aquesta complicada situació i ha fet front a la 
despesa que venia demorada. 

I ho seguim fent –i ho seguim fent– i seguim escol-
tant, donant solucions en la mesura del possible als 
ajuntaments, i ho hem fet des del rigor i des de la res-
ponsabilitat, valors que creiem que avui en dia en po-
lítica són més necessaris que mai. I durant aquesta 
legislatura hem assistit i hem assessorat diversos ajun-
taments per tal que poguessin accedir a plans de fi-
nançament i sanejament. Hem iniciat treballs per tal 

d’optimitzar i millorar processos, per ser més efici-
ents, sobretot també per incrementar la qualitat dels 
serveis socials oberts. i amb aquesta optimització es 
contribuirà també a la millora financera dels ens lo-
cals. Per tant, com li deia, mantenim un diàleg cons-
tant i fluid amb el món local, amb les entitats munici-
palistes, i ho fem des de la voluntat de diàleg, des de 
la voluntat de cercar conjuntament solucions, des de la 
voluntat de donar respostes, però, sobretot, com li de-
ia, des de la responsabilitat i la transparència, l’absolu-
ta transparència de les nostres accions. 

I com sap, i hi feia esment fa un moment, la situació 
i els problemes econòmics de la Generalitat vénen 
agreujats per un mal finançament. Un finançament que 
no és conjuntural, sinó que és històric, que magnifica 
encara més el problema. Vostè sap, a més a més, que 
el Govern central ha portat a terme un repartiment es-
biaixat dels objectius de dèficit entre administracions 
alhora que ha potenciat mecanismes de liquiditat, la 
qual cosa li permet controlar, per dir-ho d’alguna ma-
nera, l’autonomia financera de les comunitats, i alho-
ra aquest exercici continu que tenim, de recentralitzar. 
I és per aquest motiu que, lamentablement, en aquests 
moments estem sotmesos a l’arbitrarietat del Govern 
central. I mentre no s’aprovi un nou model de finan-
çament i l’Estat no activi els mecanismes de liquidi-
tat, les prioritats assignades de pagaments de deutes i 
dels seus interessos impedeixen atendre amb completa 
normalitat les obligacions pressupostades. 

No obstant, encara que la conjuntura, com ja li he dit, 
no és gens beneficiosa, el Govern ha tutelat les situaci-
ons crítiques que s’han pogut crear en el si dels muni-
cipis com a conseqüència de l’actual crisi econòmica i 
financera, i en cap cas –en cap cas– ha deixat d’aten-
dre cap petició de cap ens local. I en tot moment hem 
donat resposta a les necessitats més directes que han 
tingut els ajuntaments per tal de garantir que es po-
guessin prestar aquells serveis bàsics des de la proxi-
mitat. I em vaig comprometre que cap ajuntament en-
traria en col·lapse econòmic, i així va ser. I el Govern 
ha estat al costat de tots els ajuntaments, i a diferència 
del que alguns insinuaven, o fins i tot del que alguns 
desitjaven, cap ajuntament català està en perill de fer 
fallida. I això no és cap casualitat, sinó que és el fruit 
d’una feina feta per tots, gràcies a l’esforç del món lo-
cal, però també de la Generalitat de Catalunya.

Com vostès saben, des de l’anterior legislatura, al-
guns alcaldes d’aquest hemicicle, amb alguns alcal-
des hem estat analitzant mensualment la situació dels 
ens locals a Catalunya, i hem incidit especialment en 
aquells que tenien un major índex de risc. I des del 
Departament de Governació, juntament amb el De-
partament d’Economia, vam impulsar un equip de tre-
ball conjunt, i seguidament, com dèiem, la presència 
del Departament d’Economia, per tal de fer un segui-
ment acurat i que en cap cas el món local es trobés 
sol. Fruit d’aquesta tasca i de la clara implicació dels 
mateixos ajuntaments, avui, com deia, cap d’ells està 
intervingut, s’ha complert el compromís expressat pel 
Govern durant l’anterior legislatura i no s’ha permès 
ni permetrem que cap ajuntament faci fallida.
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Dins d’aquesta cerca continuada de solucions pràcti-
ques per als nostres ajuntaments, i tenint en compte 
que no podem obviar el context econòmic, m’agrada-
ria destacar que en els darrers vuits mesos el Govern 
de la Generalitat ha realitzat pagaments per un total de 
55,5 milions d’euros a les entitats locals que presenta-
ven un alt risc de liquiditat, i amb una clara intenció, 
que és garantir la prestació dels serveis bàsics que ofe-
reixen. I tot i les dificultats econòmiques que traves-
sa la Generalitat, hem pagat en els darrers sis mesos 
un total de 310,5 milions d’euros als ens locals, 163,5 
milions d’euros als ajuntaments, 89,4 milions als con-
sells comarcals i 57,6 a les diputacions provincials. 

I, d’altra banda, i no per això menys important, tam-
bé m’agradaria destacar que durant els darrers temps 
s’han anat impulsant, com mai s’han impulsat, els me-
canismes de col·laboració institucional entre admi-
nistracions per tal de pal·liar els deutes amb els ens 
locals. I en els moments com els actuals, les adminis-
tracions públiques supramunicipals, que ja de per si 
tenen entre les seves funcions les d’assistència i coo-
peració econòmica, han col·laborat i han cooperat per 
tal que es minimitzessin els problemes de liquiditat 
dels ajuntaments i dels ens locals més fràgils finance-
rament parlant. 

I a vostès sembla que els sap greu. A vegades, a vos-
tès sembla que el fet que les administracions cooperin 
i es coordinin els sap greu. Però deixi’m que li digui 
que el Departament de Governació va impulsar l’any 
2012 el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona, per desenvolupar un pla extraordinari 
d’assistència financera local per subvenir les necessi-
tats financeres dels ens locals. L’any passat, el depar-
tament va forjar novament un acord amb les quatre di-
putacions catalanes i les entitats municipalistes, amb 
un clar objectiu, amb una clara aposta de prioritzar les 
persones i la despesa social. En aquest sentit, concre-
tament, es va decidir que el PUOSC per als anys 2014 
i 2015 tindria dues línies: una línia de reparacions, de 
manteniment, allò que ens demanaven els alcaldes, de 
conservació, per la qual es destinarien 25 milions i es-
caig, i una altra línia, la línia d’inversió en obra nova, 
que es va acordar assignar aquests recursos a les es-
coles bressol. D’aquesta manera, el cost de les escoles 
bressol quedava cobert. Per tant, aquesta era una prio-
ritat que també ens demanaven des del món local. 

I ho vaig dir el dia que ho presentaven, i ho torno a 
repetir: el Govern de la Generalitat no invertirà en pe-
dres mentre tinguem necessitats de caràcter bàsic per 
cobrir. I en aquest any 2015 hem recuperat novament 
l’acord amb les diputacions catalanes, que permetrà 
que els ens locals catalans rebin un total de 83,5 mi-
lions d’euros en concepte de fons de cooperació local, 
els ajuntaments i els consells comarcals. I vull posar 
en valor tots aquests acords institucionals entre Go-
vern de la Generalitat i diputacions. I ho poso en valor 
perquè mai en aquest país s’havia treballat d’una ma-
nera tan coordinada, i els temps en aquests moments 
ens ho demanen. Per tant, en aquesta cerca –i acabo– 
contínua de solucions pràctiques per als nostres ajun-
taments i per a la resta dels ens locals que ha fet el 

Departament de Governació d’una manera molt cons-
tant aquests darrers anys, juntament amb l’esforç, amb 
l’excel·lent gestió dels nostres alcaldes, ha permès uns 
magnífics resultats econòmics del món local, com li 
deia, en un context econòmic molt i molt complex. 

Per tant, ja pot veure, li he parlat no únicament de 
l’Ajuntament de Barcelona, que vostè hi té un interès 
especial, sinó de la sensibilitat del Govern cap a la re-
alitat local catalana, sensibilitat que ha estat absolu-
ta. I som conscients que a més a més els ajuntaments 
presten uns serveis indispensables, som conscients 
que al darrere d’aquests serveis hi ha persones, i és 
sempre pensant en les persones que duem a terme la 
nostra tasca de govern. Abans, a la sessió de control, 
el president feia esment que quan hi ha escassedat de 
recursos, el que s’ha de fer és gestionar les prioritats. 
En aquest cas, les prioritats sempre han estat atendre 
les necessitats bàsiques de les persones.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula la il·lustre senyora dipu-
tada. 

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Honorable vicepresidenta, tinc de 
vegades la impressió que el que vostè ha fet aquí ha 
sigut un «copia y pega» del que en alguna ocasió li ha 
respost a la senyora Parlon. Per tant, jo li agrairia que 
la propera vegada es prepari la resposta per a la senyo-
ra Mejías, que, a més a més, li fa aquesta interpel·lació 
amb la idea que res del que passa al Parlament de Ca-
talunya, vicepresidenta, és aliè a la ciutat de Barcelo-
na. Perquè a Barcelona viuen també ciutadans i veïns 
que formen part de Catalunya, i tot el que es decideix 
aquí a ells els afecta. I molt més si, a més a més, el 
Govern de la Generalitat al que es dedica és a utilitzar 
les finances municipals com a banc de les seves aven-
tures, no? Per tant, res del que passa al Parlament és 
aliè a Barcelona, i el que passa potser és que a vostès 
els interessa poc que aquí es parli de Barcelona. Aquí 
es parla molt poc del que passa a Barcelona, i a mi 
sí que m’interessa que es parli, i molt més en aquests 
moments. Sobretot per tal d’aclarir... (Remor de veus.) 
Sí, sí, és clar que sí..., a mi m’interessa molt aclarir, 
com li interessarà, a la senyora Parlon, saber què pas-
sa al seu municipi, a mi també m’interessa molt sa-
ber quins són els deutes que la Generalitat manté amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 

I tinc la impressió també que vostè, quan se li fa una 
interpel·lació d’aquestes característiques, quan se li de-
mana que concreti, doncs, no acostuma a respondre a 
res. Jo li he fet unes preguntes molt concretes: com es 
quantifica el deute, les dates de venciment dels interes-
sos d’aquest deute, quina part del deute són immobles, 
quin és el deute reconegut, el deute pagat, quin és el 
calendari. Com que no contesta, vicepresidenta, li tor-
narem a demanar que ho clarifiqui a través de la moció.

I miri, no ens doni lliçons precisament de bona ges-
tió econòmica, perquè, és clar, vostès, des que estan 

Fascicle segon
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al Govern, han triplicat el deute. Sí, sí..., es van trobar 
amb una situació econòmica molt dolenta, però vos-
tès, des que estan al Govern, l’han agreujat enorme-
ment, han triplicat el deute. I és clar, no donin sempre 
l’excusa que qui no paga és el Govern de l’Estat, per-
què, és clar, de segons quines coses, el Govern de l’Es-
tat tampoc en té sempre la culpa. Per exemple, de les 
aventures de Spanair, que ens costen a tots els catalans 
una milionada, no en té la culpa el Govern de l’Estat. 
O que vostès hagin decidit fer el Born i que els cata-
lans i els barcelonins hagin de pagar 2 milions d’euros 
per mantenir-lo, no en té la culpa el Govern de l’Estat. 
Segurament a Barcelona hauria estar molt millor fer 
allà la biblioteca provincial, que és el que estava pro-
gramat i que, a més a més, hauria estat un equipament 
adequat a les necessitats de la ciutat. 

I miri, rigor i transparència. Doncs, home, pengi les 
dades en aquest portal de la transparència perquè tot-
hom tingui coneixement de la traçabilitat del diner pú-
blic, que jo crec que és una de les primeres qüestions 
que s’han de garantir a través de la transparència. És 
a dir, d’on surt i on va a parar, vicepresidenta. I això 
fa molt de temps que li ho reclamem, aquesta transpa-
rència, per tal de veure que, realment, vostès tenen un 
compromís amb la bona gestió del diner públic. Però 
és que no hi ha cap manera que vostès això ho facin 
efectiu.

És clar, diu: «Repartiment esbiaixat dels dèficits.» Sí, 
sí..., preguntin a tota la resta de comunitats autònomes, 
quan saben quina és la quantitat que demana Catalunya 
i que se li atorga a Catalunya, a través del Fons de li-
quiditat autonòmic. Això són diners de tots, i el que vo-
lem és que faci una bona gestió d’aquest diner públic, 
que s’inverteixi en el que s’ha d’invertir; per exemple, a 
garantir els pagaments als ajuntaments perquè puguin 
pagar a proveïdors, per garantir la reactivació de l’eco-
nomia i per garantir serveis de qualitat, que és el que 
necessiten els ciutadans arreu de Catalunya, també a 
la ciutat de Barcelona –també a la ciutat de Barcelona. 

I no em digui que vostè ha estat l’«adalid» de la bona 
gestió i la col·laboració entre els diferents ajuntaments, 
perquè, és clar, si fos així, trenta-sis ajuntaments ca-
talans no li haurien posat una demanda a la Generali-
tat per impagament d’un dels serveis bàsics que estan 
obligats a donar. I que, any rere any, a través dels pres-
supostos, vostès van agreujant el deute i els obliguen a 
acudir als tribunals perquè es paguin aquests deutes.

Escolti’m, faci un exercici de transparència, expliqui 
exactament quan i com el pagaran i arribi a un acord. 
Si realment vostè hagués estat aquesta persona dia-
logant i col·laboradora amb els ajuntaments i els me-
canismes de cooperació haguessin estat tan ben fets, 
doncs, potser els ajuntaments no es veurien obligats a 
posar demandes a la Generalitat perquè compleixi les 
seves obligacions.

I, és clar, jo, sincerament, crec que vostès això de la 
transparència no ho acaben d’entendre: no ho acaben 
d’entendre quan no responen a les preguntes que li 
fem els diputats; no ho acaben d’entendre quan són in-
capaços de reconèixer exactament quins són els deu-
tes i explicar-los; no ho acaben d’entendre quan els ex-

pliquem d’on sortiran els diners que s’incorporen als 
pressupostos i no ho diuen. 

Jo crec que vostès el que tenen és molt de cara enfo-
ra, molts compromisos de cara a la galeria, però poc 
compromís a l’hora de complir allò que prometen. Tot 
buit, consellera –tot buit.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyora Joa-
na Ortega.

La vicepresidenta del Govern

Sí, gràcies. En tot cas, una precisió. Clar que li res-
ponc el mateix que a la senyora Parlon, oh, clar, per-
què, entre altres coses, és un exercici de coherència. 
Què es pensa que li respondré diferentment? Doncs, 
no, li responc el mateix, clar que sí; només faltaria.

Ara, vostè diu: «Escolti, és que no els interessa Bar-
celona.» Clar, vostè més que a ningú, perquè n’és 
candidata. Vostè, si em permet, aquí no m’ha vingut 
a fer una interpel·lació, ha vingut a fer un míting. Per 
tant, ha vingut aquí perquè, doncs, escolti, aquest és 
un escenari prou important, que té prou projecció per 
ini ciar la seva campanya a Barcelona, de la mateixa 
manera que el seu candidat al Govern espanyol cada 
sessió de control, doncs, també utilitza aquesta plata-
forma per fer-ho. Però jo li respondre el que li he de 
respondre. El seu interès per Barcelona és fruit..., de 
cara que es prepara per a una campanya electoral, pe-
rò l’interès d’aquesta cambra i del Govern per Barce-
lona ha estat sempre el mateix, no?

I, per tant, deixi’m que li digui, per respondre ja al que 
més la preocupa com a candidata, que l’Ajuntament 
de Barcelona està ben tractat, que el deute... (Veus de 
fons.) Sí, no, clar, vostès han de fer campanya i han de 
dir que no i han de dir... No, si jo ja l’entenc, no?, però 
ara, si em deixa explicar... El deute sempre serà més 
gran que un altre ajuntament petit? Jo crec que això 
és de lògica, no? Però l’Ajuntament de Barcelona no 
ha estat tractat mai amb greuge en comparació amb 
altres ens locals –jo crec que això vostè ho sap perfec-
tament; una altra cosa és que li vingui bé dir això. El 
deute a principis del 2013 amb l’Ajuntament de Barce-
lona era de 114 milions d’euros. Vostè diu: «No, tots 
els grups municipals a l’Ajuntament de Barcelona di-
uen que el deute és diferent.» Clar, perquè, doncs, ju-
guen amb això: cada un dóna una xifra, cada u la llen-
ça als mitjans de comunicació i sense cap rigor, doncs, 
així van fent les diferents campanyes. Avui el deute 
és de 75 milions d’euros, i seguirem avançant com a 
govern en la disminució del deute, no únicament de 
l’Ajuntament de Barcelona, que també, sinó de tots els 
ajuntament de l’Estat.

Per tant, aquesta és la vocació del Govern de la Ge-
neralitat. Hem fet un gran esforç de pagament a tots 
–a tots– els ens locals, estem cercant contínuament 
instruments per donar-hi resposta, i ho seguirem 
fent. I ho fem de manera coordinada amb el món lo-
cal. Vostè diu: «Escolti, no pot dir que el problema el 
tenen amb l’Estat espanyol.» Doncs, escolti, el tenim 



Sèrie P - Núm. 100 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de març de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 51.1  43

amb l’Estat espanyol. A vostè no li agrada que li ho 
diguem; el seu candidat, doncs, en aquest sentit té una 
altra línia de campanya, però és que el tenim. I sembla 
que en comptes, a vegades, de legislar per a tots legis-
lin contra Catalunya.

I, per exemple, miri, com a dada, deixi’m que li di-
gui que la comparació de les inversions pressuposta-
des per al 2015 per part del Govern de l’Estat respecte 
a les pressupostades l’any 2011, ja en plena crisi, van 
baixar un 58 per cent; per tant, una reducció que quasi 
dobla la baixada de la mitjana estatal, que va ser un 33 
per cent. I això és un problema.

Vostè diu: «No, no, escolti, això no és cap problema, 
no hi té res a veure el Govern de l’Estat, no hi té res 
a veure que no se’ns faciliti allò que per llei se’ns ha 
de garantir, que és un nou finançament per al nostre 
país.» Per vostè tot això no és un problema; per vostè 
l’únic, doncs, és els incompliments reiterats que fa el 
Govern de l’Estat..., ai, que fa el Govern de la Genera-
litat, entenc que vostè diu «per vocació».

Doncs, jo li ho he explicat abans: nosaltres prioritzem 
les persones. És en aquest sentit que hem pres una sè-
rie de mesures. La nostra feina a nivell municipal ha 
estat cercar contínuament amb els ajuntaments i amb 
tot el món local respostes per a una situació econòmi-
ca complicada. I hem fet de la cooperació entre admi-
nistracions un element que ens ha pogut donar respos-
tes. Hem prioritzat, i en aquest sentit hem prioritzat 
les persones i els serveis a les persones.

En tot cas, segur que no li he donat resposta a les se-
ves qüestions, perquè vostè no venia a buscar cap res-
posta, vostè venia aquí a fer un míting, a preparar-se 
per aquesta carrera que té cap a Barcelona el 24 de 
maig. Únicament, doncs, recordar-li que aquest és el 
Parlament de Catalunya i que aquí intentem, doncs, 
que tots els temes afectin igual i donar resposta a tots 
els ajuntaments de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la plaga 
del caragol poma.

Interpel·lació
al Govern sobre la lluita contra la plaga 
del caragol poma (tram. 300-00290/10)

La formula el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i té la paraula la il·lustre senyora Annabel Marcos.

Annabel Marcos i Vilar

Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta, conseller, di-
putats i diputades, el motiu de la interpel·lació d’avui, 
conseller, és la lluita contra la plaga del caragol poma 
que fa més de cinc anys estem vivint a les Terres de 
l’Ebre, en concret al delta, com vostè ja coneix. Hem 
d’iniciar la intervenció, evidentment, parlant dels orí-
gens del caragol poma.

El caragol poma es desconeixia totalment a la nos-
tra zona, té un origen de l’Amèrica del Sud i és una 
espècie que viu en aigua dolça; per tant, el que fa és 
alimentar-se dels brots tendres de l’arròs. Malaurada-
ment, a finals de l’any 2009 la plaga comença a l’ermi-
ta de l’Aldea, i ràpidament es va estendre ja a la sèquia 
mare i a l’hemidelta esquerre i, posteriorment, a l’he-
midelta dret. Una plaga desconeguda totalment per la 
gent del delta, per la gent..., inclús tècnics i especia-
listes d’arreu de Catalunya, i que actuava d’una forma 
molt i molt ràpida.

A partir del 2010 ja es van començar a fer actuaci-
ons i van començar les alarmes i es va començar a fer 
tractaments, a fer tractaments com, en un principi, la 
recollida manual dels caragols adults i de les matei-
xes postes tant als marges del riu, com als mateixos 
desguassos, com als canals, com als quadres d’arròs... 
I dic «quadres d’arròs» perquè realment al delta ai-
xí es diuen, «quadres d’arròs»; hi ha gent que parlem 
de «parcel·les» o parlen d’altres terminologies, però 
al delta ho coneixem com a «quadres d’arròs». Tam-
bé es va desinfectar la maquinària agrícola que feia la 
recol·lecció de l’arròs; es va establir un pla pilot per a 
realitzar assajos per a conèixer millor els sistemes de 
control de la plaga –no aquests, sinó que se’n van fer 
molts més–; es van eixugar durant un temps els qua-
dres, i va donar un resultat en un principi molt bo, un 
resultat que..., vam arribar inclús a un 80 per cent de 
mortaldat del caragol poma, cosa que va satisfer mol-
tíssim la gent del territori, perquè va pensar: «Tenim 
ja una sortida»; però vam veure que continuaven. 
També es van posar barreres físiques als desguassos, 
a les arquetes, als tubs d’entrada i sortida d’aigua, als 
mateixos quadres d’arròs; se van netejar les vores del 
riu per tal d’evitar la propagació de la plaga; també es 
van començar tractaments químics d’elevat cost, com 
és la saponina; es van inundar també zones amb aigua 
salada, zones molt controlades que estan a la part més 
baixa del delta, perquè, com el caragol poma és una 
espècie que viu en aigua dolça, consideràvem que el 
fet de viure en aigua...., o sigui, de fer el contrast d’ai-
gua salada, podria produir algun tipus de fre, com a 
mínim, a la plaga.

Tot això..., des del mateix departament són consci-
ents, vostè mateix va reconèixer que estàvem davant 
d’una plaga que era molt difícil d’eradicar; va posar tot 
el que va poder des del departament, tots els mitjans 
per a poder intentar arribar on som avui o, com a mí-
nim, on podem avui dir que..., que hem pogut aconse-
guir. Estàvem davant d’un desconeixement d’una pla-
ga, però el treball, crec jo, en conjunt, amb els agents, 
amb el sector, amb les persones implicades, els ma-
teixos pagesos que amb vostès s’han reunit més d’una 
i de dos i de deu i de vint vegades, moltes més, ho 
sé, conseller, i em consta... Agrair moltíssim també la 
col·laboració estreta i el treball fet pel director gene-
ral d’Agricultura, pel Jordi Sala, perquè ha estat cons-
tantment parlant amb el territori, amb el delegat del 
Govern a Terres de l’Ebre, amb el director de Serveis 
Territorials d’Agricultura de Terres de l’Ebre i amb el 
mateix sector. O sigui, aquí han pogut demostrar que 
amb diàleg i amb esforç, i amb treball i amb constàn-
cia i amb tenacitat, podem arribar on som avui, que 
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crec que és un punt de partida cap a un futur millor, 
segur que millor del que han passat fins ara.

Vostè, davant d’això, va demanar ajut i finançament, 
evidentment, per a les despeses que generava tota 
aquesta sèrie d’elements que he anomenat, tant a l’Es-
tat espanyol com a la Unió Europea. La Comissió Eu-
ropea ràpidament va establir un sistema de contribució 
financera denominat «solidaritat», que es basava en un 
50 per cent de cofinançament de les despeses que re-
alitzaria l’Estat espanyol. Però, clar, què vol dir això? 
Com més despeses ens paguen des de l’Estat espanyol, 
més cofinançament tindrem des d’Europa; però ens 
trobem amb un estat espanyol que, de despeses, zero.

A tall d’exemple només, i això tirant de l’hemeroteca, 
entre 2010 i 2011 es van gastar, hi van haver unes des-
peses del voltant de 3 milions i mig d’euros –3 milions 
i mig. Vostè, el setembre del 2013, va fer una petició 
al llavors ministre Arias Cañete per tal que vingués al 
delta i de pròpia mà conegués el problema que tení-
em, conegués el territori, conegués la zona, i, d’aques-
ta manera, poder intentar un diàleg, unes negocia-
cions per a ajudar a pal·liar la plaga que tenia. Vostè 
no sé si ha tingut resposta; nosaltres, des del territo-
ri, no n’hem tingut ni una ni mitja, i estem parlant del 
2013, del setembre del 2013, que vostè es va adreçar 
al ministre. Va demanar més compromís a Europa, 
més recursos a l’Estat espanyol, però continuem igual: 
el 2013 ja sobrepassàvem la xifra de 4 milions d’eu-
ros i ja sabíem que s’estaven posant en risc tant el cul-
tiu de l’arròs del delta..., i quan estem parlant del cultiu 
de l’arròs del delta estem parlant, en genèric, del ma-
teix delta, que l’estàvem posant en risc, i de les conse-
qüències en què de tot això pot derivar. L’ajuda exter-
na ha sigut molt poca, per no dir «res».

La informació que han donat des del departament a la 
ciutadania, a la gent de les Terres de l’Ebre, a la gent 
del delta, ha sigut clau. I per això sí que vull donar les 
gràcies a totes i totes les persones que anònimament 
han treballat, han ajudat i han participat de forma vo-
luntària, totalment voluntària, per intentar resoldre el 
problema; gent que hi ha anat amb poals, com diem 
allà al delta, per recollir caragols, un per un; persones 
que realment viuen al territori i que s’estimen lo delta.

Tenim un delta envejable, un delta desitjable. El con-
reu d’arròs, com vostè sap, conseller, és necessari per 
a les nostres terres i per als nostres pagesos. Som un 
dels espais humits més importants al sud d’Europa, i 
l’hem de preservar i l’hem de conservar. Estem llui-
tant perquè les nostres terres continuïn endavant i per 
mantenir un delta, però tenim factors externs que..., hi 
haurà un moment, de segur, que tindrem problemes, 
com hem tingut ara amb el caragol poma; el problema 
del canvi climàtic, que tampoc no el podrem evitar, 
però sí pal·liar, i que som un delta jove, i el delta jo-
ve significa que encara està en fase d’assentament, per 
tant, podem trobar problemes.

Però davant de tot això estem convençuts que si ens 
avancem, ens anticipem, prevenim i actuem en contra 
d’aquests factors, de ben segur, tindrem resultats molt 
millors. I això el departament ho fa, i ho ha demostrat, 
que ho fa. Jo, conseller, a l’únic que l’encoratjo és que 

ho continuï fent, perquè el departament no defalleixi i 
ens doni costat, perquè la gent de les Terres de l’Ebre 
sempre estiguem al costat per a poder, conjuntament, 
treballar pel nostre delta.

Dissabte passat vostè mateix va estar a les nostres ter-
res i va mantenir una reunió amb el sector, amb els 
agents implicats, amb les institucions, i també amb 
les entitats, entitats com Unió de Pagesos, Asaja, Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Prodelta, 
SEO/BirdLife, Cambra Arrossera del Montsià, Ar-
rossaires del Delta de l’Ebre, Comunitat de Regants 
–de la dreta i l’esquerra–, Associació de Defensa Ve-
getal de l’Arròs, IRTA, Forestal Catalana, i em sem-
bla que no me’n deixo cap més; per això he volgut 
detallar-ho. 

Aquesta reunió, i fruit d’aquest diàleg, i de molts reu-
nions anteriors, ha donat un consens; ha donat un con-
sens per arribar a un pla, que vostè mateix va presen-
tar, d’actuació per la lluita contra la plaga del caragol 
poma, i les mesures que s’han acordat, juntament amb 
tots els agents implicats del territori, s’executaran du-
rant l’any 2015.

Conseller, per finalitzar, li voldria fer només dos qües-
tions: quines actuacions de lluita contra la plaga del 
caragol poma ha dut a terme el Govern i quin és el seu 
capteniment actual per a pal·liar-ne els seus efectes.

Moltes gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Josep 
Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Josep Maria Pelegrí i Aixut)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Il·lustríssima se-
nyora diputada, vostè ha fet, està fent, ha fet, estem 
fent una interpel·lació que té un valor estratègic, des 
del meu punt de vista, pel que fa al sector que puc re-
presentar, que és l’agricultura, pel que fa al territori, 
que és el delta de l’Ebre, en aquest cas, i les Terres de 
l’Ebre en el seu conjunt, i, també, pel que fa, doncs, a 
tot el que significa aquesta capacitat de país de dina-
mitzar econòmicament i que un sector com el nostre, 
com el sector agrari, vulgui prosperar i vulgui tenir 
oportunitats de futur.

Deixin-me, primer, començar pel que jo crec que, 
també, des del punt de vista de la comprensió dels il-
lustres diputats i diputades, i de les persones que ens 
poden estar escoltant, han de saber sobre això, no?

La primera és que estem davant d’una plaga. I una pla-
ga és considerada quan hi ha un excés de mal que pro-
dueixen, en aquest cas, per una sèrie d’animals, el ca-
ragol poma, que impedeix desenvolupar d’una manera 
ordinària tota l’activitat agrària que es fa en els qua-
dres, com vostè bé diu, de l’arròs, quadros de l’arròs, 
de les Terres de l’Ebre i del Delta.
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Davant d’una plaga, es pot actuar de moltes maneres. 
Per nosaltres, des del 2001, quan vam entrar en el Go-
vern i vam veure la necessitat de lluitar contra aques-
ta plaga, ens hi vam posar en cos i ànima, i amb tots 
els recursos, minsos recursos, del que podíem dispo-
sar per a fer front a això. Vostè ha dit les xifres, i jo 
les corroboro absolutament, amb un important esforç 
econòmic, i, també, amb el que els antecedents de la 
gestió de l’anterior Govern..., s’havia fet; o no, o no 
s’havia fet.

A partir d’aquí, nosaltres vam intentar buscar la ma-
nera, el mètode més eficaç per a eliminar, per a lluitar 
de manera eficaç, com deia, contra el caragol poma. 
I es van utilitzar, i es van provar, i es van testar dife-
rents mètodes; sempre, amb el consens amb el terri-
tori. Vostè ha anomenat totes les entitats –que jo les 
puc repetir, eh?, però no les repetiré, perquè em sem-
bla que no se n’ha deixat cap–, totes les institucions, 
totes les organitzacions que han estat treballant colze 
amb colze, des del 2011 fins ara.

Nosaltres necessitem intentar tenir un instrument que 
sigui més útil, més eficaç, més efectiu, des d’aquest 
punt de vista, per a lluitar contra el caragol poma.

Del 2011 me’n vaig al 2014. A finals d’any, hi va haver 
una –ho admeto, eh?–, una manifestació de tres enti-
tats que a Amposta em van venir a buscar i em van 
entregar un manifest; un manifest en el qual es posava 
en qüestió la capacitat de lluitar tots plegats contra el 
caragol poma. I, des del meu punt de vista, el que em 
pertocava era intentar fer esforços per a intentar de-
mostrar aquest compromís del Govern de la Generali-
tat de lluitar contra el caragol poma.

Adverteixo que el Govern sol no pot lluitar contra el 
caragol poma. El Govern sol, ho repeteixo, no pot llui-
tar contra el caragol poma. Hi ha persones que en fan 
demagògia, d’això: el Govern no lluita prou contra el 
caragol poma. I quan analitzem quina és la causa, en 
alguns casos, de l’extensió del caragol poma, veiem 
que hi ha elements exògens al Govern que faciliten la 
propagació del caragol poma.

Per tant, aquí, el que vam veure, i a partir d’aques-
ta manifestació, i d’aquest manifest que em van donar 
tres entitats, vam acordar, així ho vaig fer en aquesta 
reunió més de responsables d’entitats, que hi hauria, 
perquè ningú pogués dir que no s’havia implicat, des 
del Govern, i des del sector, i des del territori, una re-
unió de tècnics, perquè crec que contra una plaga es 
lluita, no amb política..., amb polítiques, però que vé-
nen derivades de l’aportació tècnica, del seu coneixe-
ment i de la necessitat actual.

I és en aquest sentit que aquestos mesos, dos mesos, 
hem estat reunits pràcticament cada setmana amb tots 
els tècnics. I, a més a més, en cada reunió, s’ha dema-
nat que hi hagués la inclusió d’aquelles persones, orga-
nitzacions o entitats que creien, que algú cregués que 
podien tenir interès en aquesta qüestió. I així ha estat, 
perquè inicialment és una carta que em van fer tres en-
titats, i ara, com vostè ha dit, n’hi ha més de deu.

Per tant, s’ha buscat un consens amb el territori, s’ha 
buscat un consens amb els tècnics, que són qui poden 

conèixer més bé com s’ha de produir aquesta lluita 
contra el caragol poma, i, després, al final, s’ha arribat 
a unes conclusions.

Segona consideració, a part de la del consens i de la 
integració de tots els que hi tinguin a dir alguna cosa, 
segona consideració que vull destacar: no s’ha impo-
sat res al territori –no s’ha imposat res al territori–; 
s’ha fet en consens amb el territori. Que això és molt 
important, perquè hi ha gent que diu: «Escolti, aquí, 
vostès, és que no en saben, a més, no ho saben fer, i, a 
més, ho fan molt malament.» Consens, i no s’ha impo-
sat res al territori.

Tres. Jo crec que nosaltres el que hem fet és intentar 
dissenyar un pla, unes mesures, que tenen multilatera-
litat –per tant, que ara les desgranaré, perquè vostè ha 
fet una pregunta molt concreta–, en la qual, des de la 
tècnica, des dels tècnics, des del món científic, s’inten-
ta posar remei, lluitar contra aquesta plaga del caragol 
poma, que té un efecte molt important, que és la dis-
minució de la capacitat de producció de l’arròs en els 
quadros de l’arròs de les Terres de l’Ebre.

Com ho fem, això? Què dissenyem? Primer, una neces-
sitat d’informació: tothom ha d’estar informat. I aques-
ta informació és la que s’ha decidit donar, en aquesta 
reunió, d’aquestes comissions, formada pels tècnics de 
les entitats que vostè..., que jo, per temps, em puc es-
talviar sense cap desmereixement.

Dos, unes mesures concretes; unes mesures concretes 
que després les hi desgranaré.

Tres –vaig ràpidament–, recerca. Per a la lluita contra 
el caragol poma s’ha de tenir informació, s’ha de tenir 
unes mesures concretes i s’ha de fer recerca, perquè 
l’afectació que pot tenir contra la plaga ha d’anar a la 
gènesi d’aquest animal. Si no sabem trobar el remei 
o l’atac –perdó per l’expressió– contra aquest animal, 
nosaltres no podrem eradicar mai la plaga. Perquè el 
que s’ha fet fins ara, com vostè ha dit també, la zona-
lització, ha comportat, doncs, una eficàcia per sobre 
del 85 per cent, doncs; té unes efectes que nosaltres els 
valorem, i que, d’acord amb ells, hem quedat que, en 
aquest cas, es faria en punts molt concrets, com des-
prés li explicaré.

Quatre. Aquí hi ha una necessitat de complicitat; de 
complicitat de tots. I les entitats s’han compromès. De 
fet, hi ha una carta d’informació, que signaran, que es-
tan signant totes les persones, per a saber, per a do-
nar-se per assabentades de quina és l’actitud, què és el 
que han de fer i quines són les mesures que s’han de 
prendre per a eradicar el caragol poma, d’acord amb 
aquestes mesures i d’acord amb aquesta planificació.

Cinc, la desinfecció.

Sis, un pla operatiu de vigilància: agents rurals, Mos-
sos d’Esquadra, juntament amb les entitats. És impor-
tant, això. Aquestes són mesures que són importants, 
perquè, expliquin-me vostès com s’ha pogut traslladar 
el caragol poma del marge o de la..., sí, del marge es-
querre al marge dret. Expliquin-m’ho vostès. El ca-
ragol no vola –de moment–; el caragol va per terra, i 
lent. Com pot ser que s’hagi traslladat de l’esquerra a 
la dreta? Algú s’ho pregunta; algú també té la respos-
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ta. Jo, no la sé. Jo el que he de fer és lluitar contra el 
caragol poma, i ho he fet a nivell tècnic, i, després, ho 
vam aprovar, en un document, amb tècnics i amb els 
responsables polítics d’aquestes entitats.

I estem en això. Aquestes són les cinc àrees que nos-
altres hem visualitzat que hem de fer des del punt de 
vista tècnic, hi insisteixo; no hi ha cap imposició del 
Govern. I això és el que s’ha acordat, i això és el que 
es va presentar, com vostè diu, la setmana passada a 
les Terres de l’Ebre en el seu conjunt, no?

Des del punt de vista de les actuacions concretes, dei-
xi’m fer referència a les fases que s’han identificat. Les 
fases, que són de preconreu... –que parlen, també, tot 
el que és les xerrades informatives, que ja s’han fet, 
que s’estan fent, i que hi ha el compromís de les enti-
tats de poder-ne fer més i de difondre més això–; hi ha 
la fase de conreu, i hi ha la fase de postconreu, bàsi-
cament. I, fins i tot, s’ha aprovat un calendari d’actua-
ció amb les mesures concretes per a fer. És un treball 
que jo vull agrair públicament, en aquesta oportunitat 
que vostè em dóna, a tots els tècnics que han treballat 
insistentment, constantment, i que hem estat capaços 
d’arribar a un acord. Veurem, també, després d’aquest 
any 2015, si aquestes mesures consensuades han estat 
suficients, han estat útils, i en quin nivell d’efectivitat 
podem comptar a l’hora d’intentar actuar contra el ca-
ragol poma.

Hi ha actuacions concretes vinculades a l’hemidelta 
dret, hi ha actuacions concretades en l’hemidelta es-
querre; hi ha actuacions, també, concretades en el riu 
Ebre; en el riu Ebre que vostè sap que no és compe-
tència ni d’aquest departament ni, per desgràcia, de la 
Generalitat de Catalunya, no?, i que hi ha una altra ad-
ministració que també hi és.

Vostè ha fet referència, també, a l’Administració de 
l’Estat; jo també li ho vull dir. Nosaltres hem calculat 
aproximadament un pressupost, fet amb els tècnics. 
Per tant, no és una arbitrarietat de l’Administració, 
com algú ha volgut pretendre explicar i dir, no? Aquí 
tot s’ha fet d’acord amb els tècnics, i amb els polítics 
de les entitats –polítics en el sentit de responsables–, 
i amb nosaltres, no? Un milió i mig d’euros. D’aquest 
milió i mig d’euros, 1 milió el cofinançarem a través 
de les aportacions de la Unió Europea; 400.000 eu-
ros estan compromesos verbalment per part de l’Estat; 
falten cent mil euros. M’he compromès personalment, 
i aquí també reitero el meu compromís pública-
ment, per a intentar aconseguir aquesta quantitat de 
diners, que és el diner, l’import de quantitat econòmi-
ca que també des dels tècnics s’ha cregut oportú que 
ha de ser i ha de servir per a les actuacions, per a in-
demnitzar les parcel·les, els quadros que estiguin afec-
tats per aquesta plaga, etcètera.

I això és el que hem fet. Crec que és un bon treball, 
crec que és una manera d’afrontar conjuntament i ge-
nerant confiança. Així ho hem expressat. Un compro-
mís personal meu, perquè jo he anat a gairebé totes les 
reunions tècniques, perquè crec que havia de ser així. 
I, per tant, crec que també sobren moltes demagògies, 
falten algunes responsabilitats de persones que tam-
bé s’han de comprometre. I no només l’Administració; 

és l’Administració, són les entitats, són els arrossaires, 
són les persones, que, també, entre tots, hem de fer 
possible que aquesta actuació pugui ser el més i el mà-
xim eficaç possible de cara al 2015.

Crec que és una bona feina. Això ho comunicarem a 
Europa. Europa ha vingut dos vegades a inspeccionar; 
tornarà una altra vegada. I, conjuntament, amb tots, 
amb el sector, amb el territori i amb el Govern, hem 
de fer possible que les Terres de l’Ebre puguin reeixir 
en el món de l’arròs i també com a reserva de la bios-
fera, que vostès saben que és un projecte en el qual 
també estic implicat no només personalment sinó ins-
titucionalment com a Govern de la Generalitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller.

I ara suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i es 
reprèn a les quatre i un minut. Presideix la presidenta 
del Parlament, acompanyada de tots els membres de la 
Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el 
lletrat Francesc Pau i Vall.

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

La presidenta

Es reprèn la sessió amb el quart punt de l’ordre del 
dia, que és el debat de totalitat sobre la Proposició de 
llei de creació del municipi de Medinyà.

Proposició de llei
de creació del municipi de Medinyà (debat 
de totalitat) (tram. 202-00075/10)

Presenta aquesta proposició de llei, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida, l’il-
lustre senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Bé; gràcies, presidenta. Permetin-me una salutació a 
l’alcalde de Sant Julià de Ramis, als regidors d’aquest 
municipi, que és el municipi que inclou el terme de 
Medinyà, i que una vegada més vénen a visitar-nos al 
Parlament per demanar-nos..., i per comprovar com 
exercim la representació de la voluntat popular, vo-
luntat, per cert, que ells són els que l’han explicitat al 
llarg d’aquests anys des de les institucions municipals 
i des de la societat civil organitzada, que és, de fet, 
l’autèntica responsable que avui debatem aquí aquesta 
proposició. Vagi per endavant, per tant, el nostre reco-
neixement a la feina feta.

La posició del nostre grup, d’Iniciativa - Esquerra Uni-
da, mai ha estat, i tampoc ho és ara, donar suport a la 
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parcel·lació, el fraccionament, dels municipis per inte-
ressos especulatius, per interessos econòmics, ni tam-
poc a la conversió en petits regnes de taifes que dificul-
tin que les decisions tinguin en compte la globalitat i on 
la parcel·lació, la parcel·lació territorial, fes incrementar 
les despeses de manteniment dels nostres municipis.

Ara bé, el que sempre hem defensat i també defensa-
rem ara és poder exercir la democràcia, la democràcia 
basada en el respecte per la proximitat, la participació 
ciutadana en la presa de decisions i la voluntat i el dret 
de la ciutadania de sentir-se formar part d’una comu-
nitat que pot construir-se lliurement i en què pot exer-
cir millor els seus drets i realitzar-se com a persones 
els seus integrants.

Quan parlem d’identitat, avui, per tant, parlem sobre-
tot d’identitat social, que és una eina potentíssima per 
al desenvolupament col·lectiu. Avui aquí no parlem, 
doncs, del primer cas que els he explicat, i en canvi sí 
que parlem d’aquest segon cas. Avui aquí no parlem 
d’una segregació per interessos econòmics o per inte-
ressos espuris, sinó d’una restitució històrica. Parlem 
de motius de reconeixement de drets democràtics i 
d’identitat social. Medinyà no ha crescut com un bolet 
a l’ombra de Sant Julià i ara vol fer-se gran. Medinyà 
sempre ha tingut personalitat pròpia i mai ha deixat de 
ser poble, un poble amb identitat històrica i comparti-
da per tots els veïns, amb una compactació geogràfica 
de la seva trama urbana, diferent i ben marcada. No-
més com a indicador, dir-vos que el primer cop que 
apareix esmentat el poble data de l’any 1017, a la but-
lla concedida pel papa Benet VIII al Monestir de Ba-
nyoles. No parlem, doncs, d’una voluntat de ser recent. 
El 1017, i abans, Medinyà ja hi era.

Va ser precisament a finals del franquisme que una 
decisió administrativa va ajuntar dos municipis que 
tenien l’única condició comuna de ser bons veïns, i es 
va fer per interessos del marquès de Medinyà, perquè 
aquest, que era l’alcalde franquista, havia de fer front 
al deute que ell havia contret des de l’ajuntament i ho 
havia de fer amb patrimoni propi. Tan senzill com ai-
xò. Si no fos per una decisió absolutament en defensa 
dels cacics, Medinyà mai hagués estat un poble agre-
gat a Sant Julià. I d’això no fa tant, senyores i senyors. 
Només fa quaranta anys. És, per tant, el que fem avui 
una restitució històrica, però és també una restitució 
democràtica. És l’esmena d’un greuge que provoca la 
dictadura i que fa massa temps que en democràcia no 
hem estat capaços de reparar.

Mai ha deixat d’existir, Medinyà. Hi ha també evi-
dències geogràfiques per poder considerar Sant Julià 
i Medinyà com dues entitats plenament diferenciades. 
Medinyà, com vostès saben, és un poble situat al nord-
est de la ciutat de Girona, que ocupa la part oriental de 
la vall baixa del Terri, que és el límit occidental amb 
Sant Julià de Ramis, de què el separa una barrera ge-
ogràfica, que és la collada de la Costa Roja. Tothom 
a Medinyà i a Sant Julià té molt clar en quin dels dos 
nuclis està ubicat, perquè no tenen cap tipus de conti-
nuïtat urbana, ni tan sols visual. 

Ara bé, el més important no és això. El més important 
és que Medinyà no parteix de zero, i no parteix de ze-

ro perquè disposa de tots els serveis necessaris per ga-
rantir el benestar de la ciutadania, tant aquells serveis 
de prestació obligatòria per part de l’ajuntament com 
aquells serveis voluntaris que són fonamentals per re-
forçar la vida associativa i el treball comunitari. El po-
ble té tot allò amb què es pot definir un municipi, com 
altres centenars de municipis d’aquestes característi-
ques que tenim a Catalunya. I si ho mirem amb detall 
potser té més i tot que alguns d’aquests municipis. No 
només, com diu el seu web, té uns elements històrics 
i uns elements simbòlics que l’identifiquen de manera 
particular, el poble, com pot ser el mateix castell, o 
l’església, o l’escola –per cert, l’actual escola, hereva 
dels primers centres escolars que es van construir al 
país, va ser finalista als Premis FAD d’Arquitectura, 
d’edificació pública–, sinó que també té serveis, com 
l’escola bressol, com el dispensari mèdic, com el cen-
tre social, com la biblioteca, com la farmàcia, i té ac-
tualment un edifici comunitari ampli, recent, modern, 
amb espais utilitzables si cal com a edifici consistorial 
i amb sales polivalents que molts pobles veïns segura-
ment envejarien.

Però molt més important encara que tot això, té una 
vida social i una vida cultural envejable en un poble 
de menys de nou-cents habitants. Valgui com a exem-
ple la Fira del Conte, la Fira del Conte que ha arribat 
ja a la seva cinquena edició i que es remet a una de les 
cites literàries del poble en el llibre de viatges, preci-
sament, de Hans Christian Andersen l’any 1862. I té 
la vida associativa i cultural en plena activitat: d ues 
asso ciacions esportives, les associacions de veïns, 
les associa cions de les dues escoles que té, una com-
panyia de teatre, una agrupació sardanista, un casal ju-
venil, un esplai, té indústries, té tallers, té comerços, té 
restaurants, té tots els serveis que la població necessita.

Però com que segurament hi deu haver persones reti-
cents en termes administratius que poden considerar 
aquesta que fem avui com una ximpleria folklòrica 
que ens costarà més diners a l’erari públic, dir-los que 
no ens costarà ni un euro més. Té perfectament estu-
diada la viabilitat econòmica per ser sostenible com a 
municipi. I la té perquè hi ha un estudi seriós realit-
zat per la Universitat de Girona, que ha analitzat els 
pressupostos dels darrers anys, que ha estudiat els ser-
veis que s’ofereixen de manera agregada i de manera 
segregada i que conclou, sense fissures, que Medinyà 
disposa de capacitat per generar recursos suficients 
per prestar els serveis necessaris a la seva població.

Tampoc té fissures la demanda popular i institucional 
en favor de la restitució de la condició de municipi a 
la població de Medinyà. Aquí hi ha, per nosaltres, du-
es característiques essencials del contingut d’aques-
ta proposició de llei. La primera, que no és un invent 
d’uns quants il·luminats, sinó que és un procés popular 
que neix el mateix dia que es fa l’agregació i va crei-
xent des del silenci somort del franquisme en aquell 
moment fins a l’eclosió de la formació organitzada del 
moviment segregacionista l’any 1994. I la segona ca-
racterística, l’absoluta unanimitat de tota la represen-
tació política del municipi, de tots els colors, i de totes 
les institucions locals i supralocals amb què té relació. 
En aquest sentit, al Ple extraordinari del 21 d’octubre 
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de 2011 tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis van manifestar el seu suport unà-
nime perquè la corporació municipal emprengués to-
tes les accions legals i polítiques al seu abast per avan-
çar cap a la restitució de la condició de municipi de 
Medinyà i iniciar gestions amb tots els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya per aconseguir 
el seu recolzament. A aquest posicionament s’hi su-
men els acords de la Diputació de Girona, els acords 
del Consell Comarcal del Gironès, l’acord del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i l’acord de tots –tots– 
els municipis propers. Si hi ha, doncs, una caracte-
rística essencial en tot aquest procés és la unanimitat 
dins la diversitat de posicions polítiques, que abraça, 
hi insisteixo, tots els colors de l’esfera política de les 
comarques gironines. 

Cert que des del punt de vista formal la normativa no 
permet que Medinyà es constitueixi com a municipi 
independent. I, per tant, es requereix una llei singu-
lar que habiliti l’excepcionalitat de la norma general, 
que impedeix la constitució de municipis nous quan 
no compleixen tots els requisits establerts legalment. 
Doncs això, aquí estem. Ara bé, excepcionalitat que 
té un precedent i que té un referent importants. El pre-
cedent que justificaria no fer greuges comparatius és 
un cas semblant: el de la Canonja, al Tarragonès, que 
l’any 2010 va recuperar la independència administrati-
va que havia perdut des de la seva annexió a Tarragona 
durant els anys seixanta. I no ha passat res –no ha pas-
sat res. Parlem, per tant, d’una excepció pun tual, però 
no és el primer cas. I el referent que els d eia és que –jo 
crec convenient ressaltar-lo– l’any 2001 l’Informe so-
bre l’organització territorial de Catalunya encarregat 
pel Govern de la Generalitat va concloure que calia 
considerar el cas de Medinyà dins l’apartat de correc-
ció de disfuncionalitats, i proposava el reconeixement 
de Medinyà com a municipi. És en aquest marc que 
l’alcalde i els regidors de l’actual municipi ens tor-
nen a visitar una vegada més al juliol del 2013, i allà 
s’acorda com a via prioritària per part de tots els grups 
assistents impulsar una esmena addicional al Projecte 
de llei de governs locals en tràmit que reflectís aquesta 
excepcionalitat i la viabilitat real d’obtenir la segrega-
ció. Però, com vostès saben, això és un palau, i, encara 
que sigui estrictament català, s’hi adiu perfectament la 
dita castellana las cosas de palacio van despacio, i la 
tramitació de la llei va amb retard, i hi ha la voluntat, 
manifestada per tots els integrants del municipi, d’in-
tentar normalitzar la situació abans que es produeixi 
la convocatòria de les eleccions municipals.

És per aquesta raó que el nostre grup presenta una es-
mena a la Moció 153/X, del 30 d’octubre passat, que 
és aprovada i que diu, entre altres coses: «El Parla-
ment insta el Govern a presentar el Projecte de llei de 
creació del municipi de Medinyà en el termini més 
breu possible i paral·lelament a la tramitació del Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya.» Intro-
dueix, per tant, una variable ràpida per si la Llei de 
governs locals s’alenteix massa. Transcorreguts més 
de dos mesos sense que el Govern de la Generalitat 
hagi presentat el corresponent projecte de llei que el 
Parlament li demanava, i atès que el Projecte de llei 
de governs locals encara es tramita i que la legislatura 

podria acabar sense haver-se aprovat, el nostre grup, 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa - Esquerra Unida, 
considera necessari impulsar la creació del municipi 
de Medinyà mitjançant aquesta proposició de llei que 
avui els presentem atenent la voluntat manifesta de la 
població de Medinyà de fer possible accelerar formal-
ment l’acord que es va prendre.

La proposició de llei s’emmiralla en un cas semblant, 
el que ja els he comentat de la Canonja, al Tarragonès. 
I, per tant, és el reflex d’una excepció ja aprovada en 
els mateixos termes per aquest Parlament i que permet 
explicar que aquest Parlament, davant de situacions 
excepcionals o singulars, davant la demanda popular 
unànime, és capaç de legislar de manera excepcional 
o singular i escoltar en tot cas, com hauria de fer sem-
pre, la veu de la ciutadania. Això és el que els dema-
nem avui. Per tant, el rebuig de l’esmena a la totalitat 
i que es pugui seguir amb la tramitació d’aquesta pro-
posició de llei.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. S’ha presentat, com ha dit el 
senyor diputat, una esmena a la totalitat a aquesta pro-
posició de llei, i ha estat presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. I ara, en el seu nom, té la parau-
la la il·lustre diputada senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president; gràcies, senyores i senyors dipu-
tats; benvinguts els ciutadans de Medinyà. I dir que 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, que no ha tingut 
la sort d’escoltar la veu del seu alcalde..., les raons que 
justifiquen aquesta iniciativa legislativa que impulsa 
avui la segregació del municipi de Medinyà, ha pre-
sentat aquesta esmena a la totalitat bàsicament per co-
herència. Per coherència, perquè el nostre grup parla-
mentari al llarg de tota aquesta legislatura hem insistit 
en la presentació d’iniciatives que van encaminades en 
un sentit contrari. En èpoques de crisi, i d’acord amb 
els mandats del Consell d’Europa o amb els informes i 
consells del Consell d’Europa, doncs, hem iniciat tota 
una sèrie d’impulsos d’iniciatives que van encarades 
a la simplificació administrativa, a la supressió d’es-
tructures polítiques que comporten un suport econò-
mic que en aquests moments es fa difícil d’afrontar, i 
iniciar un procés també de mancomunació de serveis 
de tots aquells municipis que estiguin propers i que fa-
cin que aquests serveis siguin viables, econòmicament 
sostenibles i financerament assumibles.

I per tot això és pel que hem presentat aquesta esmena 
a la totalitat, perquè considerem que la segregació de 
municipis, la creació de noves estructures polítiques, 
com és el cas de la creació de noves comarques, com 
ha estat en aquest Parlament el debat sobre la comarca 
del Moianès o la comarca del Lluçanès, o en aquests 
moments, com també hi ha a debat la viabilitat finan-
cera del municipi de Barberà del Vallès, doncs, van en 
un sentit absolutament contrari al que es fa a la resta 
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d’Europa, no? Per tant, per això, per aquestes raons, 
per raons de coherència amb la nostra línia argumental 
pel que fa al nostre concepte del que ha de ser l’orga-
nització territorial de Catalunya, i sobretot per garantir 
la viabilitat d’aquests serveis públics, doncs, és pel que 
nosaltres presentem aquesta esmena a la totalitat.

Vull recordar que estem parlant d’un municipi de 850 
habitants, que en aquests moments diu el senyor Vidal 
que hi ha un informe de la universitat que diu que els 
seus serveis seran absolutament viables perquè el mu-
nicipi, doncs, genera els recursos suficients com per 
fer-los viables i, a més a més, prestar aquests serveis 
de qualitat. No sé si això va passar també quan es va 
segregar el municipi de Badia del Vallès; després, amb 
el temps, hem vist que allò és absolutament impossi-
ble, no? I a nosaltres el que ens interessa, precisament, 
és aquesta garantia de serveis públics de qualitat, de 
serveis públics viables, de serveis públics financera-
ment sostenibles, que és, al cap i a la fi, l’objectiu que 
comportava presentar una llei de governs locals com 
un eix fonamental de funcionament i de canvi de la 
gestió del diner públic de cara als serveis públics.

I és per aquesta raó que hi hem presentat una esmena 
a la totalitat, i perquè, a més a més, també l’avala el fet 
que, si hi ha un informe de la Universitat de Girona 
que diu que el municipi de Medinyà és sostenible, hi 
ha un informe de la Universitat de Barcelona, que..., 
en el seu tercer informe sobre federalisme fiscal, l’Ins-
titut d’Economia de Barcelona alerta que la crisi que 
estem patint avui, tot i que ara sembla que comencem 
a sortir-ne, doncs, amenaça, precisament, la sostenibi-
litat de bona part dels serveis locals i alhora considera 
que és un bon moment per fer una reforma en profun-
ditat de tot el sistema, i aquesta reforma que proposa, 
doncs, proposa fusionar municipis petits, precisament 
per reduir nivells de govern, promoure la cooperació i 
reformar el finançament local, i estableix que la fusió 
de municipis de menys de cinc mil habitants és favora-
ble a la gestió d’aquesta cooperació local i, sobretot, fa 
i garanteix el finançament local de manera sostenible.

Aquest informe també assegura que la majoria de mu-
nicipis espanyols, d’arreu d’Espanya, són inviables ad-
ministrativament perquè no poden sostenir-se econò-
micament i considera les fusions com un ingredient 
imprescindible en qualsevol procés de reforçament del 
govern local. També considera que una mida mínima 
de cinc mil habitants seria un avenç, tenint en compte 
que el 85 per cent dels municipis estan per sota d’a-
quest llindar. Això és el que diu l’informe de la Uni-
versitat de Barcelona, però el que diu el Consell d’Eu-
ropa, i ha elaborat un estudi molt en profunditat sobre 
el volum mínim de la població d’un municipi perquè 
les seves prestacions no siguin oneroses per als seus 
residents i perquè tinguin el nivell òptim de qualitat, 
considera que a partir de 10.400 les finances munici-
pals poden estar sanejades i que a partir d’11.600 ve-
ïns podia haver-hi una correcta planificació urbana.

I això –això– no té res a veure amb el fet que els mu-
nicipis perdin la seva singularitat, perdin la seva ma-
nera de fer les coses, perdin aquelles característiques 
que els fan únics, estiguin arreu del territori on esti-
guin. I a més a més, aquesta dinàmica de fusionar o 

mancomunar serveis entre diferents municipis, que no 
significa que perdin la seva singularitat, s’ha donat a 
molts països d’Europa. El Govern d’Itàlia, en plena 
crisi, va procedir a l’eliminació de gairebé 36 provín-
cies; Grècia –ara el país de moda– va passar de 1.034 
ajuntaments a 325; el Regne Unit, de 1.500 corporaci-
ons locals a 400; Alemanya, de 25.000 a 8.000. Tots 
ells –així podríem seguir: Bèlgica, Letònia, Dinamar-
ca, Islàndia...–, tots ells han passat de reduir els seus 
municipis per tal de garantir la viabilitat econòmica, 
uns serveis de qualitat i que res té a veure amb perdre 
la seva singularitat.

És per això que nosaltres hem presentat aquesta esme-
na a la totalitat, perquè considerem que en el que hau-
ríem de treballar d’ara endavant és a garantir aquests 
serveis de qualitat, i això no té res a veure, hi insistei-
xo, amb perdre la singularitat pròpia de cadascun dels 
municipis, sinó a garantir la seva viabilitat, a garantir 
que els seus serveis siguin eficients a l’hora de respon-
dre a les necessitats dels ciutadans que els habiten, i 
per tal de garantir que això sigui sostenible, també, en 
el pressupost general de les finances públiques.

És aquesta la raó que justifica la nostra presentació de 
l’esmena a la totalitat i, per tant, mantindrem la nos-
tra esmena, que sabem que en aquests moments no 
tindrà èxit, però que crec que és coherent amb el que 
nosaltres hem defensat des de l’inici de la legislatura i 
que, a més a més, pot garantir que en el futur, doncs, 
una iniciativa de reforma local com aquesta garanteixi 
precisament, aquesta sostenibilitat econòmica i admi-
nistrativa de bona part dels municipis de Catalunya i 
d’arreu d’Espanya.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, senyora Mejías. Per presentar el torn en con-
tra, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula un altre cop el diputat 
senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. Senyora Mejías, vostè em parla de 
raons econòmiques i jo li parlo de raons democràti-
ques, de raons de restitució històrica i de raons d’iden-
titat social, perquè per a les econòmiques ja li he dit 
que hi ha aquest informe, que, si vol, després li’l faig 
arribar, se l’estudia, se’l mira amb calma i analitza 
vostè si hi ha motiu o no hi ha motiu, si hi ha argu-
ments suficients com perquè la Universitat de Girona 
manifesti que hi ha argument de pes per tenir la sufici-
ència econòmica quan el municipi sigui independent.

I miri, la nostra proposició –com vostè sap, perquè se 
la deu haver llegit– consta només de cinc articles que 
defineixen l’objecte de la proposició, la denominació, 
l’adscripció del municipi, la descripció del terme mu-
nicipal –vostè se l’ha llegit–, tres disposicions addici-
onals que fan referència als mecanismes d’informació, 
cinc disposicions transitòries que descriuen el detall 
de tot el procés de traspàs, tant pel que fa al govern lo-
cal com al desenvolupament urbanístic, les obres pú-
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bliques... El que no sé si sap és que aquest text, aquest 
mateix text, és el que va aprovar aquest Parlament el 
15 d’abril de 2010 amb referència al municipi de la 
Canonja –el mateix. I el que no sé si sap i no sé si li 
importa –m’ho haurà de dir vostè– és el suport unàni-
me d’una zona geogràfica, on, per cert, vostès no te-
nen representació.

Miri i decideixi si li importa: Diputació de Girona, 
26 de gener del 2012; Consell Comarcal del Gironès, 
22 de desembre del 2011; Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, 12 de març del 2012; Girona ciutat, 12 de de-
sembre del 2011; Celrà, 8 de novembre; Bordils, 10 de 
novembre; Vilablareix, 14 de novembre; Madrema-
nya, Fornells de la Seva, Aiguaviva, Flaçà, 24 de no-
vembre; Salt, 28 de novembre; Cornellà del Terri, 9 de 
gener del 2012; Llambilles, 12 de gener; Sant Gregori, 
16 de gener; Sarrià de Ter, 1 de febrer; Banyoles, 7 de 
febrer: 150.000 persones aproximadament que tenen 
la representació.

Si em permet, li llegiré dos textos i ja em dirà en quin 
dels dos s’ubica. El primer diu: «Decreto 2049/1972, de 
13 de julio, por el que se aprueba la incorporación del 
municipio de Mediñá al limítrofe de San Julián de Ra-
mis, de la provincia de Gerona, por considerarla be-
neficiosa para los intereses generales y se acredita la 
existencia de los notorios motivos de conveniencia 
económica y administrativa.» Ja li he dit quins eren. 
«Dispongo: se aprueba la incorporación. Francisco 
Franco. Ministro de la Gobernación, Tomás Garicano 
Goñi.» No sé si s’ubica aquí. 

Però per si de cas li diré..., a veure si s’ubica en aquest 
altre text, miri: «Quan tothom hi està d’acord, quan 
hi ha acord de totes les parts; quan hi ha acord de les 
persones, en definitiva, que reben els serveis de l’ajun-
tament, que són els seus ciutadans; quan les platafor-
mes civils, quan la societat civil hi està a favor, doncs, 
creiem que és un bon símptoma per donar llum verda 
a aquest projecte. Per això nosaltres no només no hem 
presentat aquesta esmena, sinó que creiem que és po-
sitiu que es dugui a terme aquest projecte de llei i que 
acabi tenint la normalitat de facto.» Això és d’Albert 
Rivera, 11 de novembre del 2009. (Aplaudiments.) Co-
herència, senyora –coherència.

Senyores i senyors...

El vicepresident segon

Si us plau...

Marc Vidal i Pou

...s’espera d’aquest Parlament –acabo, president–...

El vicepresident segon

Si us plau...

Marc Vidal i Pou

...que tingui la capacitat d’entendre el sentiment i la 
voluntat del poble, que s’ha manifestat a través dels 
seus representats, no només del municipi que avui te-

nim aquí, sinó de totes les institucions locals gironi-
nes que representen, ja els ho he dit, més de 150.000 
persones i que, entenent i interpretant aquesta volun-
tat, faci la feina que li és pròpia, que és trobar la fór-
mula legislativa per convertir una anormalitat de la 
dictadura en una normalitat de la democràcia, encara 
que sigui quaranta anys després, i permetre que Medi-
nyà recuperi plenament la seva condició de municipi. 
Cal fer-ho i cal fer-ho ja; tota la resta serien excuses de 
mal pagador, i no és això el que s’espera de nosaltres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments. Carina Mejías Sánchez demana per 
parlar.)

La vicepresidenta primera

Senyora Mejías, digui’m.

Carina Mejías Sánchez

Per al·lusions del senyor Vidal.

La vicepresidenta primera

Si de cas, deixem les al·lusions al final de tot. Tot se-
guit té la paraula, per fixar el posicionament del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
senyor diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, alcalde de Sant 
Julià i de Medinyà, representants del municipi de Me-
dinyà, gairebé que amb les paraules del senyor Rivera, 
que jo desconeixia però que ens han il·lustrat, n’hi hau-
ria prou per defensar el posicionament nostre respecte 
a aquesta proposició de llei, respecte a aquesta pro-
posició de llei referida a Medinyà i referida a qualse-
vol municipi. En general, el debat avui és si la divisió 
administrativa, l’estructura administrativa s’ha d’ade-
quar a la realitat social o just a la inversa; és a dir, 
la realitat social, encara que sigui amb calçador, s’ha 
d’adequar a una realitat administrativa que moltes ve-
gades és caduca i no s’ajusta a allò que els ciutadans, 
els quals estan sotmesos a aquesta realitat administra-
tiva, volen i necessiten.

Parlem avui de Medinyà, però en el fons estem parlant 
d’aquesta divisió administrativa, que, per ser eficient, 
també per ser eficient, s’ha d’adequar a la realitat so-
cial. I no parlo només d’identitat i d’un component 
emocional, que evidentment hi és. Evidentment, dar-
rere de cada poble, de cada municipi, hi ha un com-
ponent identitari, lògicament, evidentment; però no 
parlo només d’això, o no parlo específicament d’això; 
parlem també de conceptes objectius: parlem d’eco-
nomia; parlem de relacions socials; parlem de dinà-
miques culturals, com comentava el diputat Vidal; 
parlem fins i tot de geografia o de relacions demogrà-
fiques, de dinàmiques demogràfiques; parlem, en de-
finitiva, d’allò que fan els ciutadans i les ciutadanes 
d’un determinat territori i que, al nostre entendre, hau-
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ria de condicionar l’estructura administrativa i no a la 
inversa.

Ningú a les comarques gironines, ningú que conegui 
el territori, ningú que conegui Medinyà considera Me-
dinyà una part de Sant Julià. Tothom, al contrari, ben 
al contrari, considera Medinyà un municipi a part del 
de Sant Julià de Ramis, un poble a part del de Sant Ju-
lià de Ramis. I ho fa perquè, de manera natural, això 
és així –de manera natural això ja és així–: malgrat el 
que puguin dir uns termes municipals, malgrat el que 
puguin dir uns límits municipals, la realitat és aques-
ta. I afecta, com deia, una consideració socioeconòmi-
ca, però també la pròpia economia del municipi. Hi 
ha una consideració, per nosaltres fal·laç, que relaciona 
la mida d’un municipi amb la seva viabilitat i soste-
nibilitat econòmica, i de fet la pràctica ens desmen-
teix aquesta equació. No és cert que un municipi, com 
més petit sigui, més ineficient econòmicament; segu-
rament, al contrari –segurament és just al contrari. De 
fet, els municipis més endeutats, els municipis amb 
més dèficit, moltes vegades són els més grans.

Per tant, no és cert que hi hagi una relació directa 
entre mida del municipi i viabilitat econòmica. I en 
aquest cas hi ha un estudi objectiu, per part de la Uni-
versitat de Girona, que confirma que Medinyà té vi-
abilitat i sostenibilitat econòmica. Per tant, aquest ja 
és un element important; ho deia també el diputat Vi-
dal: no genera un euro més de despesa, no genera un 
euro més de dèficit municipal. Medinyà té sostenibili-
tat, pot tenir sostenibilitat i viabilitat econòmica per si 
mateix. Per tant, aquest és un argument, un argument 
principal per estar a favor d’aquest projecte de llei.

Però n’hi han més. El geogràfic és evident. Tothom 
que conegui el paisatge que envolta la comarca del Gi-
ronès sap que Medinyà i Sant Julià no tenen res a veu-
re geogràficament i que al mig d’un nucli i l’altre hi ha 
la Costa Roja, un accident geogràfic que evita moltes 
vegades fins i tot la relació entre ciutadans del mateix 
municipi, entre ciutadans i veïns de Medinyà i ciuta-
dans i veïns de Sant Julià. Per tant, la geografia és evi-
dent, marca també aquesta realitat.

Com també la marca les relacions socioeconòmiques 
que estableixen els veïns de Medinyà i que moltes ve-
gades no tenen res a veure amb la part sud de la seva 
comarca, per tant amb Sant Julià, amb Girona, sinó 
amb la part nord o amb altres àmbits, relacions dinà-
miques, relacions que són absolutament diferents de 
les de Sant Julià. Per tant, les relacions socioeconòmi-
ques també marquen i també són un argument per es-
tar a favor d’aquest projecte de llei, d’aquesta proposta 
de llei.

Com també ho és la història. No és determinant però 
hi és i condiciona, evidentment: fins al 1972 Medinyà 
era municipi, i ve de lluny, ve de fa mil anys; per tant, 
ja té una trajectòria pròpia abans d’integrar-se, abans 
d’annexionar-se..., de ser annexionat al municipi de 
Sant Julià. I això també condiciona.

Com també condiciona, i finalment aquest és l’argu-
ment fonamental per estar d’acord amb aquesta pro-
posta, la democràcia. És evident. Estem parlant de 
consens, estem parlant d’unanimitat, d’unanimitat de 

tots els grups polítics de Sant Julià i de Medinyà i de 
totes les institucions que coneixem el territori i que ja 
sabem que de manera natural Medinyà i Sant Julià no 
és el mateix poble. Per tant, la democràcia en aquest 
cas també marca quin és el camí del que volen els ciu-
tadans d’aquest territori en concret. 

I nosaltres, que som partidaris que la democràcia re-
solgui totes aquestes qüestions d’encaix politicoadmi-
nistratiu amb el territori i amb la realitat social, també 
en el cas de Medinyà som partidaris que parli la de-
mocràcia. I la democràcia en aquest cas diu que Medi-
nyà i Sant Julià no són el mateix poble i que, per tant, 
han de ser també realitats municipals diferents.

Per tant, i en definitiva, nosaltres som partidaris d’a-
questa proposta. Evidentment avui rebutjarem aques-
ta esmena a la totalitat. I volem i desitgem que en les 
properes setmanes puguem començar a debatre i que 
finalment sigui una realitat allò que de manera natural 
ja es dóna, que Medinyà sigui un municipi indepen-
dent.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari So-
cialista té la paraula el diputat Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. També saludar l’alcal-
de de Sant Julià i la resta de membres del consistori. 
Bé, dir que el nostre grup vol anunciar que votarà en 
contra d’aquesta esmena perquè entenem que, malgrat 
que la portaveu, la senyora Mejías, ha dit que ho feien 
per coherència, nosaltres volem prioritzar la coherèn-
cia democràtica i de restitució històrica. Entenem que 
en aquest cas hem de prioritzar el que és la voluntat 
no només popular de dos termes, sinó també la vo-
luntat de consens polític. És obvi que, d’alguna ma-
nera, si totes les administracions –diputació, consells 
comarcals i molts ajuntaments de l’entorn– han votat 
per unanimitat aquesta situació d’intentar restituir una 
anomalia històrica, entenem que la coherència dels 
polítics és donar-li forma, a aquesta voluntat política.

Per tant, nosaltres votarem en contra de l’esmena, in-
tentarem, doncs, tramitar, que es tramiti aquesta pro-
posta i, dintre del que és la seva tramitació, si es pot de-
batre i reflexionar per millorar-la, doncs, allà hi serem.

Però, mireu, més que tot, nosaltres pensem que el que 
cal és donar cobertura a una voluntat política. És obvi 
que hi ha una voluntat política del que són totes les for-
macions polítiques de Sant Julià, però també hi ha una 
voluntat social que reclama que el que es va fer en el 
seu moment, que va ser l’any 72, que fins al 72 era mu-
nicipi..., doncs, tornem a una normalitat històrica. Per 
tant, per això nosaltres d’alguna manera estarem a favor 
d’aquesta tramitació i estarem en contra de l’esmena.

Però també és evident que, des que es va fer aquell de-
cret, que ve de l’etapa del franquisme, del 72, la pobla-
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ció sempre, en tot moment, va defensar la voluntat de 
mantenir, de tornar a restituir la voluntat que Medinyà 
fos municipi. I fruit d’això és que l’any 95, doncs, es 
munta o s’articula el que va ser el col·lectiu Medinyà 
Independent. Per tant, entenem que hi han raons his-
tòriques. Però també hi ha raons de consens polític. 
Com aquí s’ha dit, al ple extraordinari del 21 d’octu-
bre del 2011 l’ajuntament pren per unanimitat aquest 
acord que instava el Govern a fer totes les actuacions 
legals per poder permetre que Medinyà recuperés la 
seva condició com a municipi. Per tant, un gran acord 
polític per unanimitat. Però també és veritat que la 
mateixa Generalitat encarrega un estudi on d’alguna 
manera el 2001 deixa de manifest que es proposava 
que Medinyà tenia les condicions per tornar a recupe-
rar la seva entitat com a municipi.

Per tant, també hi havia un informe objectiu que acre-
ditava que es donaven les condicions. I no és veritat 
el que s’ha dit aquí a vegades que la concentració de 
població d’entrada, doncs, implica una eficiència eco-
nòmica en la gestió. No és veritat. No n’hi ha prou, 
amb això. També cal tenir en compte la geografia i les 
condicions, perquè a vegades hi ha municipis que te-
nen nuclis dispersos que a vegades portar els serveis 
allà costa bastant més que si tinguessin una estructu-
ra molt més a prop d’aquells mateixos municipis. Per 
tant, aquest argument de la concentració de població 
com a element d’eficàcia i eficiència no és..., no n’hi 
ha suficient.

L’altra raó que nosaltres pensem que també es con-
templa és que Medinyà ja contempla, ja té serveis 
propis, no?, serveis propis, espais públics i, a més a 
més, tradicions; manté la seva festa major, manté to-
tes les seves festes socials, entitats socials actives, la 
festa d’homenatge a la gent gran, diferents activitats 
que fan palès que hi ha una societat viva, amb volun-
tat clara d’intentar treballar com a municipi. I alhora 
també té espais públics, no? Té l’escola pròpia, té dis-
pensari mèdic, té local social, té piscina poliesporti-
va. Per tant, té tots aquells arguments que permeten 
a qualsevol municipi que la seva ciutadania pugui te-
nir serveis de qualitat. Per tant, entenem que també en 
aquest apartat de serveis públics i espais públics com-
pleix tots els requisits.

I també és un tema de població. Òbviament és un mu-
nicipi, és un espai, doncs, que reivindica tornar a ser 
municipi, que té 850 habitants. Per tant, seria una mi-
queta la mitjana del que són alguns municipis de la 
província de Girona.

És veritat que es podia tenir algun dubte amb relació a 
la viabilitat econòmica d’aquesta segregació. I cal des-
tacar que l’informe que hi ha de la Universitat de Gi-
rona certifica que..., tenint en compte els paràmetres 
que ha tingut en compte amb relació a ingressos i des-
peses de diferents períodes, també les inversions fetes 
en diferents períodes i les obligacions quant a drets i 
obligacions al 31 de desembre de 2013, posa de mani-
fest que la viabilitat econòmica és totalment, digués-
sim, efectiva i és totalment justificable, i per tant no 
hi ha riscos que costi més diners i no hi ha riscos que 
no sigui viable econòmicament. Per tant, també és un 
element important tenir en compte que aquest informe 

consolida la idea clara que aquesta segregació seria vi-
able econòmicament.

Per tant, el nostre grup entén que, donada aquesta situ-
ació, com he dit abans, de restitució històrica, de con-
sens polític i de realitat social del terme, diguéssim, 
del que és Medinyà..., entenem que té tots els requisits 
perquè sigui un municipi.

I, per tant, nosaltres en aquesta línia, el que dit abans, 
que el nostre grup votarà en contra de l’esmena a la 
totalitat i aprovarà la tramitació d’aquesta proposta, 
entenent que això dóna una sortida al que és una re-
ivindicació històrica també de tota la gent que ha tre-
ballat durant molts anys per intentar tornar a restituir 
una situació que ve des de l’any 72. Per tant, fins al 72 
Medinyà era municipi.

Per tant, el nostre grup, com he dit abans, votarà en 
contra de l’esmena i ajudarà a la tramitació, i intenta-
rem, fruit del debat, millorar-la.

Moltes gràcies, diputats, diputades i membres del con-
sistori de Sant Julià.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar el posicionament del Grup Par-
lamentari Popular, el diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Para posicionar al Grupo Parla-
mentario del Partido Popular en lo que afecta a la pro-
posición de ley que nos presenta Iniciativa, vaya por 
delante que en principio debemos situar el debate en 
lo que afecta a la legislación vigente, que no es otra 
en este caso que la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local, y concretamente al 
artículo 13, que establece en dos apartados cuáles son 
los requisitos que se precisan para la creación o supre-
sión de municipios. Y establece, como vengo a expo-
ner, toda una serie de requisitos que de alguna forma 
establecen un proceso de informe previo, de estudio 
de la situación que afecta al caso concreto y que por 
tanto requiere, como digo, esa tramitación de natura-
leza administrativa. Y ese artículo al que me refiero 
establece en su apartado 2, y lo leo textualmente..., 
donde dice que «la creación de nuevos municipios so-
lo podrá realizarse sobre la base de núcleos de pobla-
ción territorialmente diferenciados de al menos cinco 
mil habitantes y siempre que los municipios resultan-
tes sean financieramente sostenibles, cuenten con re-
cursos suficientes para el cumplimiento de las compe-
tencias municipales y no supongan disminución en la 
calidad de los servicios que venían siendo prestados».

Si trasladamos lo que dice este artículo a la situación 
concreta de Medinyà, es evidente que no cumple uno 
de los requisitos que se establecen, que afecta a la ne-
cesidad de que hablemos de una población de al me-
nos cinco mil habitantes. Pero también..., y entiendo 
que muchas veces cuando hablamos de interpretar la 
ley hay que hacerlo de acuerdo al espíritu y al resto 
de aspectos que contempla la norma, dicho artículo no 
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deja de hacer otras consideraciones que yo creo que en 
el caso de Medinyà merecen una adecuada reflexión. 
Fundamentalmente, que sean municipios financiera-
mente sostenibles, que cuenten con recursos suficien-
tes y que no se disminuya la calidad en la prestación 
de los servicios públicos. Bien, esto es lo que nosotros 
en primer lugar no vamos a negar. Se ha citado un in-
forme de la Universitat de Girona y por tanto en ese 
sentido habrá que estar a las conclusiones que el mis-
mo arroja para valorar hasta qué punto el caso de Me-
dinyà es una situación excepcional.

Y nuestro grupo parlamentario, independientemente 
de que este dato poblacional desaconsejaría la segre-
gación porque existe este dato objetivo al que me he 
referido y porque además, como también se ha dicho, 
la propia dinámica actual europea considera que en 
los procesos territoriales es mejor caminar en la direc-
ción de la unificación para lograr una mayor eficien-
cia en la gestión de los recursos públicos con carácter 
general..., pero, como digo, eso, que es así..., sí que es 
cierto que hay circunstancias excepcionales que la ley 
también debe contemplar.

Y me parece importante un dato que aquí se ha ex-
puesto y que yo creo que también apunta en la direc-
ción de la singularidad del caso concreto, que es pre-
cisamente la orografía. Aquí evidentemente se pone 
de manifiesto. Yo soy diputado por Girona y por tan-
to conozco el territorio. Y, efectivamente, se da la cir-
cunstancia de que hay una diferencia orográfica clara 
entre Sant Julià de Ramis y, en este caso, Medinyà. 
Y eso no podemos obviarlo en esta consideración.

Yo creo en este caso que el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos cuando presenta esta enmienda a la tota-
lidad se equivoca, y fundamentalmente se equivoca 
porque lo que muestra es que desconoce la realidad 
municipal, la realidad del territorio en este caso con-
creto. Y eso es lo que nos lleva a no poder respaldar 
esta enmienda a la totalidad.

En este punto, por tanto, también queremos destacar 
que es precisamente esta política reformista que en 
materia de la Administración local viene practicando 
el Gobierno de España la que en definitiva va a permi-
tir, por la superación de la crisis, que unidades admi-
nistrativas de estas características puedan de alguna 
forma dotar de una mayor autonomía, una vez que se 
ha logrado sanear, que se ha logrado mejorar la sol-
vencia y la eficacia de las administraciones locales.

Y por tanto –por tanto– es por lo que este grupo parla-
mentario va a abstenerse en relación con esta proposi-
ción de ley, fundamentalmente porque no somos par-
tidarios en este caso de la inflexibilidad. Entendemos 
que pueden darse soluciones alternativas, flexibles, 
que de alguna forma, sin menoscabar ese derecho a 
la autonomía local, también, evidentemente, encuen-
tren el adecuado encaje legal. Y nosotros creemos que 
una fórmula como puede ser la creación de una enti-
dad municipal descentralizada podría ser una solución 
viable en este caso. Porque, si realmente la interpreta-
ción de la ley nos llevara a la conclusión de que no es 
posible esa segregación, entendemos que por razones 
de flexibilidad, por razones también históricas, aquí se 

ha dicho, es verdad que Medinyà hasta el año 1972 era 
municipio y por tanto es una consideración que en nin-
gún caso puede obviarse..., pero, como digo, también 
es verdad que es bueno también ajustarse y adecuarse 
a los nuevos tiempos. Por tanto, no somos partidarios 
en ningún caso de que la normativa legal, en este caso 
la ley que de alguna forma viene a mejorar..., porque 
racionaliza y hace a los municipios sostenibles, deba 
ser obviada, pero sí creemos que la interpretación del 
precepto permitiría una fórmula como la que nuestro 
grupo parlamentario está proponiendo.

Por tanto, como digo, nuestro grupo se abstendrá a la 
hora de la votación que afecta a la enmienda a la tota-
lidad presentada por el Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos, y fundamentalmente porque entendemos 
que, dado que creemos firmemente en la autonomía 
local y porque pensamos además que la Administra-
ción cercana al ciudadano es verdaderamente la más 
eficaz..., es la que nos lleva a sostener este posiciona-
miento, que como he venido diciendo consideramos 
que está realmente transido de la flexibilidad necesa-
ria para que se pueda reconocer la singularidad de es-
te caso concreto.

Nada más. Muchísimas gracias.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar el posicionament del Grup Mixt, 
el diputat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bona tarda. Ens alegra profundament que hi hagi 
una majoria àmplia i que, per tant, pugui tirar enda-
vant la creació del municipi de Medinyà. Com com-
provareu, nosaltres hem marxat d’aquest Ple aquest 
matí amb una protesta simbòlica per una sentència, 
per la posició del Parlament i de la Generalitat en el 
cas de les protestes contra les retallades i contra l’aus-
tericidi en el Parlament l’any 2011, en el marc del 
moviment dels «indignats». Tornem només i exclusi-
vament per defensar la creació del municipi de Medi-
nyà. Medinyà, diguem-ne, no es mereix que passi per 
sobre d’ell una protesta conjuntural. (Aplaudiments.) 
No té cap secret més que ens interessa poder defensar 
aquí..., i estar presents en l’aprovació i el suport a la 
creació del municipi de Medinyà.

Mirin, hi ha dos principis bàsics que per ells matei-
xos són suficients. Per nosaltres, més que suficients. 
De fet, ho diuen tot per donar el vistiplau, el semàfor 
verd, a la creació del municipi de Medinyà: el principi 
històric i el principi democràtic. 

El principi històric, perquè la realitat, la geografia hu-
mana, i per tant en correspondència la geografia ins-
titucional del nostre país, en general de la humanitat, 
es conforma per uns processos històrics que han do-
nat una geografia, de creació de municipis, d’agrupa-
ció per territoris, que han acabat generant una identi-
tat que ens confereixen els municipis i els territoris, 
i aquesta és innegable i no es pot negar a ningú. Per 
tant, un principi històric que ens remet al fet que Me-
dinyà ja era un municipi, que Medinyà, per una sèrie 
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de circumstàncies conjunturals, va ser annexionat per 
decret, o ajuntat per decret, al marc d’un altre muni-
cipi, i que, per tant, recuperar la plena autonomia, es-
vaïda ja la conjuntura que feia, que obligava o que va 
decretar en el seu moment aquesta annexió..., ja no és 
útil, i, per tant, el retorn a l’autonomia, a la plena in-
dependència com a municipi, cau pel seu propi pes en 
positiu.

Històric, també, perquè no és una reivindicació re-
cent, sinó que segurament des de sempre ha existit 
la voluntat a Medinyà, des que va ser annexionat, de 
ser municipi independent, visualitzada, o visibilitza-
da, a partir del 1994, diguem-ne, amb l’activació de 
la socie tat civil fent aquesta reclamació, i amb tots els 
informes i decisions institucionals que han anat succe-
int i reforçant els arguments que..., ajudaven a aquesta 
cronologia d’esdeveniments que havien portat a perdre 
la independència i que reclamaven tornar-la a recupe-
rar, i reclamen tornar-la a recuperar. 

Principi democràtic, per un aval en principi de la ma-
teixa gent del municipi, del municipi de Medinyà, el 
futur, del municipi oficial de Sant Julià de Ramis - 
Medinyà, de tots els municipis del voltant, de la ma-
teixa diputació, del mateix Parlament de Catalunya. 
Per tant, un aval democràtic indestructible, unànime, 
ampli, de la major part d’institucions representatives 
de la ciutadania. I, per tant, tots dos principis són més 
que suficients.

Però, a més a més, hi ha dos condicionants que com-
pleix amb escreix el municipi. S’han repetit en els 
altres argumentaris. Per tant, no m’hi estendré. La 
viabilitat logística, en un nucli de població, abans mu-
nicipi, esperem que aviat una altra vegada municipi, 
que compta amb infraestructures suficients per fer un 
municipi independent, amb escola bressol, amb es-
cola primària, amb consultori mèdic, amb local so-
cial, amb dependències municipals pròpies, amb aula 
de música, amb oficina de correus, amb tot una sèrie 
d’infraestructures autònomes de Sant Julià de Ramis 
que permeten la viabilitat logística del municipi. Pe-
rò, a més a més, compleix un segon condicionant amb 
èxit, que és la viabilitat econòmica, i que demostra 
l’informe, efectivament, encarregat a la Universitat de 
Girona, que estableix una correspondència raonable 
entre els ingressos pressupostaris que genera el mu-
nicipi i els serveis que presta el municipi. Per tant, el 
fan viable. Segurament, amb algunes correccions que 
s’hauran de fer que ja estableix el mateix informe, pe-
rò que són absolutament normals, viables. I, per tant, 
compleix els dos principis bàsics per avalar aquesta 
decisió, aquesta petició, i els dos condicionants per 
fer-la possible. Per tant, el nostre «sí» més rotund a la 
creació del municipi de Medinyà.

Ara bé, és veritat, és cert: en els temps que vivim hi ha 
un debat obert a la societat sobre la simplificació ad-
ministrativa. La complexitat administrativa de la nos-
tra societat fa a ulls de molta gent que sembli que és 
més costós prestar els serveis..., que es podrien pres-
tar amb una simplificació administrativa major. Una 
primera objecció a aquesta reflexió la podríem trobar, 
referida al municipi de Medinyà..., de per què haurí-
em de començar ara la reforma, la gran reforma de la 

simplificació administrativa que no s’escomet per en-
lloc, pel pobre municipi de Medinyà. O sigui, de tots 
els municipis i de totes les realitats que hi ha a l’Es-
tat, hauríem de començar a aplicar-la pel municipi de 
Medinyà impedint-li ser independent. No em sembla 
en absolut ni raonable, ni just, ni equilibrat ni honest. 
Però, en tot cas, nosaltres ens qüestionem que sempre 
que es parla de simplificació administrativa, aquells 
grups liberals que els encanta parlar de simplificació 
administrativa i posant la complexitat administrati-
va com un gran problema en la prestació de serveis 
públics eficients només la dirigeixen cap a baix, no-
més la dirigeixen contra el principi democràtic, con-
tra el dret a decidir, contra els municipis, contra els 
de baix, és a dir, contra la realitat administrativa cap a 
baix. Mai la dirigeixen cap amunt.

Nosaltres trobem que és evident que per prestar ser-
veis públics viables i de qualitat segurament hi ha un 
problema de complexitat administrativa. A nosaltres, 
per començar, ens sobra un estat sencer, que elabora 
una complexitat administrativa molt gran. Nosaltres 
aquí tenim Guàrdia Civil, Policia Nacional, a banda 
de Mossos i Policia Local, cosa que confereix quatre 
cossos de seguretat de l’Estat en un mateix territori, 
complexitat administrativa que caldria eliminar, per 
exemple, eliminant Guàrdia Civil i Policia Nacional 
del territori català. Tenim dues agències tributàries, 
l’espanyola i la catalana. Quin merder, no? Podríem 
decidir quina de les dues mantenim. Nosaltres votarí-
em per la catalana i, en tot cas, eliminar l’altra, que és 
una complexitat administrativa que no ens mereixem. 
Suportem un cost de vuit mil diplomàtics que per a 
res representen pel món el nostre país. Vuit mil diplo-
màtics és un dineral, una complexitat administrativa 
que hauríem de simplificar establint un cos únic de 
diplomàcia per a Catalunya. Gastem 13.000 milions 
d’euros en defensa, molts ingressos que podríem desti-
nar a serveis públics viables i de qualitat. És clar, amb 
l’exèrcit no s’hi fiquen, eh?, amb la defensa no s’hi 
fiquen, amb la compra d’armes no... Això no és, di-
guem-ne... Amb els de dalt, amb les estructures d’es-
tat..., amb aquestes no s’hi fiquen. Fiquem-nos amb el 
municipi de Medinyà i comencem amb el municipi de 
Medinyà atribuint-li elevar la complexitat administra-
tiva del país a nivells insostenibles.

Vostès proposen reduir, crec haver sentit al grup que 
ha presentat l’esmena a la totalitat, de vuit mil a dos 
mil, crec haver sentit, els municipis a l’Estat espanyol. 
I els proposo que en facin la llista i que vagin a ex-
plicar-la als municipis, a veure si això ho poden fer 
d’acord amb els municipis que es veurien afectats per 
la reducció dràstica de les seves estructures democrà-
tiques, de decisió democràtica, plenaris municipals. 

Vostès aposten per la simplificació administrativa, pe-
rò en canvi no s’afarten en aquest Parlament de de-
manar segregació escolar. És a dir, duplicar el sistema 
escolar, separar els nens segons la llengua, i, per tant, 
crear noves aules, noves escoles, nou professorat, etcè-
tera, cosa que encariria enormement un servei que ara 
mateix pateix unes retallades severes.

I nosaltres també, òbviament, ens queixem d’una gran 
complexitat administrativa que s’ha generat quan 
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s’han privatitzat grans serveis públics. Ara tenim de-
senes d’empreses elèctriques amb desenes de conse-
llers, molts dels quals, no?, quan després de ser pre-
sidents del Govern o després de ser ministres, hi van 
a treballar amb sous de 200.000, 300.000 euros l’any. 
En tenim desenes, d’empreses elèctriques per gestio-
nar una cosa que la podria gestionar una sola empre-
sa pública. L’electricitat, la telefonia, el gas, empreses 
que..., abans les gestionava una sola unitat administra-
tiva, i ara tenim desenes i desenes de consells d’admi-
nistració i de gent amb corbata cobrant molts diners. 

Per tant, simplificació administrativa, tota la que vul-
gui. Però comencem per les estructures de dalt, i no 
comencem pels municipis, pel dret a decidir, pel dret 
democràtic i per la identitat dels municipis, que són la 
història d’aquest país.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta 

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Alcalde de Sant Julià de Ramis - 
Medinyà, regidors i regidores, veïns i veïnes, es po-
dria dir que vostès s’ho han guanyat, s’han guanyat 
el dret, perquè ens han convençut de ser un munici-
pi independent. De fet, és una restitució d’una impo-
sició no païda per generacions. Això és així. En altres 
llocs no ha succeït, i també va haver-hi, al final del 
franquisme, assumpció de municipis per altres. En el 
meu municipi som set nuclis en un, i ningú reclama 
ser independent a Cartellà, municipis veïns, com sa-
ben vostès. Per tant, vostès tenen un sentiment de co-
munitat, a Medinyà, sòlid. I per això aquest Parlament 
inicia el camí, a través d’aquesta proposta d’Iniciativa, 
perquè puguin ser municipi independent. I contra la 
força del que vostès pensen no hi poden anar, les lleis. 

I vostès, a més, han fet un estudi de viabilitat de ser-
veis bàsics que l’ajuntament els ha anat atorgant, per-
què se’ls mereixien, però que de vostès..., i ho conec 
molt bé..., que ja els tenen. Una altra cosa..., i ho hem 
de diferenciar d’un debat que obria la portaveu de Ciu-
tadans totalment necessari, que és com fem viables els 
serveis supramunicipals o municipals, mancomunant, 
probablement, municipis.

Acabo dient-los que, probablement, si respectem el 
sentiment de pertinença local en el nostre país serà 
molt difícil la supressió de municipis. Ho hem de re-
soldre per altres vies, fent un catàleg de prestacions, 
de serveis, com els mancomunem i com els financem. 

I, per tant, la seva tenacitat intergeneracional els ator-
ga el dret, des del meu punt de vista, de ser un muni-
cipi independent.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

Pere Vila i Fulcarà

Moltes gràcies, presidenta. Honorable vicepresidenta, 
diputades, diputats, alcalde de Sant Julià de Ramis - 
Medinyà, regidores i regidors, i també representants 
del poble, bé, jo volia començar ressaltant que aquesta 
proposició de llei que avui presentem fixin-se que ha 
aconseguit que el Grup Mixt torni al Parlament, avui, 
que ha aconseguit pràcticament que el Partit Popular 
vegi la llum (rialles)..., i que la resta de grups hi do-
narem suport perquè continuï la tramitació. Per tant, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans haurien de refle-
xionar-hi.

El més important de tot, i s’ha ressaltat, és l’autono-
mia municipal. I aquesta no és una paraula sobrera. 
L’autonomia té molt a veure amb la representació de 
la gent, amb els anhels de la ciutadania i també amb 
complir els objectius que qualsevol poble té dret a pro-
posar-se. 

I també s’ha destacat la singularitat de Medinyà. 
Aquesta singularitat ha de tenir resposta, i amb aques-
ta proposició de llei esperem que es resolgui. 

Per tant, avanço que el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió votarà en contra de l’esmena a la totali-
tat presentada pel Grup de Ciutadans, i, per tant, faci-
litarà que continuï la seva tramitació.

Aquesta proposta local de creació del municipi de 
Medinyà també hem de recordar que ve de lluny, i que 
el 2003 el Govern de la Generalitat va emetre un de-
cret en el qual no permetia aquesta segregació. I bàsi-
cament per dos conceptes. Un prou important és que 
la separació no permetia que Medinyà tingués dos 
mil habitants; vostès saben millor que ningú que a dia 
d’avui estem a vuit-cents i escaig. I també que la sepa-
ració d’aquests dos nuclis mitjançant els tres mil me-
tres lineals de zona no urbanitzable que s’hauria de 
respectar tampoc és un fet. Però els que coneixem la 
zona sobretot sabem que la zona de Costa Roja bé val 
aquest esforç.

Actualment, també, la Llei RSAL ho privaria, és cert. 
I amb això tampoc es complirien aquests dos requi-
sits, també és cert. Però per això estem en el Parla-
ment disposats que això es reverteixi i que puguem fer 
una nova llei de governs locals en la qual els anhels 
de Medinyà siguin una realitat. Perquè, hi insisteixo, 
malgrat aquests aclariments, que crec que són correc-
tes en la seva explicació i que també ens situen una 
mica en la història, existeix un ampli consens polític 
i social perquè Medinyà esdevingui municipi. Són di-
verses, les manifestacions en aquest sentit que s’han 
fet. I, quan amb una cosa tan nostrada com és la in-
dependència d’un municipi hi ha tant de consens..., fi-
xin-se que no solament Sant Julià de Ramis i Medinyà 
hi estan d’acord, sinó tots o pràcticament tots els mu-
nicipis del voltant, la Diputació de Girona, el Consell 
Comarcal del Gironès, el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i molts de municipis que directament o indi-
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rectament han donat suport al seu alcalde, i també a 
l’equip de govern.

A banda, també, de les raons polítiques i històriques, 
crec, sincerament, que Medinyà disposa d’aquesta 
capacitat per poder ser municipi, i recordant que ve-
nim de l’any 72, que ja ho éreu, d’independents; i tam-
bé s’ha explicat una mica per part del diputat Vidal 
com s’han anat succeint les coses d’ençà d’aquella data.

També la creació del Col·lectiu pro Medinyà Indepen-
dent dóna sentit al que avui estem fent aquí, i sabem 
que fa molts anys que ho demaneu, i esperem que 
aquesta sigui la darrera vegada. El Ple extraordina-
ri del divendres 21 d’octubre de 2011 segurament és 
històric per a vosaltres, però a partir d’aquí vàrem co-
mençar a caminar la resta d’administracions, amb el 
suport inequívoc de la gran majoria de grups parla-
mentaris, perquè això sigui una realitat. Fins i tot l’in-
forme Roca parla de la correcció de disfuncionalitats; 
està tot dit.

I, segurament com a conseqüència d’haver estat mu-
nicipi fins a l’any 72, Medinyà no va perdre o no ha 
perdut el seu codi postal, i avui en dia, si vas per la 
carretera, encara et trobes el rètol de Medinyà, que a 
qui no coneix a fons la realitat li dóna la sensació que 
arriba a un poble, i posteriorment t’incorpores a Sant 
Julià, que també està retolat; per tant, hi ha aquesta 
diferenciació.

La Universitat de Girona, important per a les nostres 
comarques, també ha dit que Medinyà tindria uns ser-
veis plenament consolidats i que tindria la seva viabili-
tat econòmica, cosa fonamental per esdevenir municipi.

En definitiva, la nostra voluntat ha de ser permetre re-
parar una decisió antidemocràtica, corregir disfuncio-
nalitats i atendre la majoria de la voluntat de la po-
blació. Perquè amb la creació d’aquesta nova Llei de 
governs locals nosaltres hem de donar resposta al que 
se’ns demana, perquè la realitat de Medinyà és molt 
singular i molt específica.

La Llei RSAL, que per al món municipal a vegades 
ha estat una crossa i que ho serà, de ben segur, en el 
futur..., la nostra voluntat ha de ser, amb la nova Llei 
de governs locals, poder esmenar aquest problema que 
també ressalta aquesta llei. En aquest sentit, el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió va presentar una 
esmena a la redacció de la nova Llei de governs lo-
cals, en la qual destacava que excepcionalment es dis-
pensarà el municipi de Medinyà de l’aplicació de les 
disposicions que són pertinents, i podrà esdevenir nou 
municipi segregat de Sant Julià si el Parlament de Ca-
talunya ho determina.

Medinyà, hi insisteixo, ha de disposar d’un redactat 
singular; un redactat, dintre d’aquesta llei, amb relació 
al principi de discrecionalitat i de, sobretot, diferencia-
ció. També, la majoria de grups –i Convergència i Unió 
ho va fer– varen votar la Moció 153, de creació de no-
ves comarques, i també del municipi de Medinyà.

Per tot això, tal com he comentat al principi, el Grup 
de Convergència i Unió votarà en contra de l’esmena 
a la totalitat per facilitar la seva tramitació i que el dia 
de demà –i espero que sigui proper, sobretot per a la 

gent veïna, i per la singularitat del municipi– pugueu 
esdevenir independents.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Té la pa-
raula la senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. I, atès el gran nombre d’al-
lusions que he tingut, li demanaria generositat en el 
temps per poder respondre, sobretot, especialment, 
per respecte a les persones de Medinyà que avui ens 
acompanyen.

La presidenta

Li donaré més temps, perquè a més a més ni ha esgo-
tat el temps que li hem donat, i a més a més tenia més 
temps. Per tant, endavant.

Carina Mejías Sánchez

Molt bé; gràcies, presidenta. Dir-los, als diputats que 
han fet ús de la paraula, que aquesta diputada està acos-
tumada a fer intervencions contra corrent i, per tant, 
atribuir-se i arrogar-se el dret a discrepar de les opi-
nions comunes de les coses que es debaten en aquest 
Parlament. I, com que el senyor Vidal m’interpel·lava i 
em deia que on m’ubico, d’aquestes dues versions que 
vostè ha fet, on m’ubico, doncs, miri, jo, a diferència de 
vostès m’ubico al segle XXI, amb un debat al qual s’ha 
referit el senyor Arrufat quan ha dit que hi ha un debat 
obert sobre la simplificació administrativa, la necessi-
tat de garantir la qualitat dels serveis i la necessitat de 
mancomunar aquests serveis. En aquest debat és on jo 
m’ubico. Que, a més a més, és el que es duu a terme en 
tots els països d’Europa, com un símptoma d’avança-
ment. I això no té res a veure, la simplificació adminis-
trativa no té res a veure amb la pèrdua de singularitat 
dels municipis.

I, per altra banda, respecte al que s’han referit altres 
diputats, miri, senyor Fernandez –i igual que el senyor 
Arrufat–, respecte a la necessitat de respectar aquesta 
proposta que han fet des del municipi de Medinyà, dir-
li que en el cas, que vostè és l’alcalde de Palafrugell..., 
per què no, també, parlar de la necessitat d’indepen-
ditzar-se de Calella de Palafrugell, Llafranc o Tama-
riu, que són també pedanies que tenen la seva pròpia 
singularitat? O, si parlem de simplificar, per què els 
senyors de la CUP són sempre aquells que van contra 
el procés europeista, quan això precisament és el que 
fa cedir sobirania cap amunt?

Jo crec que vostès han confós la meva intervenció, en 
el sentit de dir: nosaltres no ens oposem al fet que els 
pobles mantinguin la seva identitat; al que ens opo-
sem és a anar cap a un sistema que va contra el procés 
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que estan vivint molts dels països europeus, com un 
sistema modern, de flexibilització i de garantia d’uns 
serveis públics de qualitat, eficients i sostenibles eco-
nòmicament.

(Marc Vidal i Pou demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Per al·lusions. Sí, dir-li a la senyo-
ra Mejías que estic d’acord amb ella. (Remor de veus.) 
Sí, sí. Vostè acaba de dir exactament que no té res a 
veure la singularitat del municipi amb la mancomuna-
ció de serveis. Perfecte. Doncs, que sigui municipi in-
dependent i mancomunem els serveis. Retiri l’esmena 
a la totalitat per coherència, senzillament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Passem a la votació de l’esmena a la totalitat.

(Pausa.)

Iniciem la votació.

Atès que l’esmena a la totalitat, de retorn de la propo-
sició de llei, ha estat rebutjada per 9 vots a favor, 102 
en contra i 18 abstencions, aquesta iniciativa legislati-
va continua la seva tramitació.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Propostes
acumulades de designació de diputats 
que han de defensar davant el Congrés 
dels Diputats dues proposicions de llei 
(tram. 271-00004/10 i 271-00005/10)

Iniciem el sisè punt de l’ordre del dia, que és la Pro-
posta de designació dels diputats que han de defensar 
davant el Congrés la Proposició de llei orgànica de 
modificació de la Llei orgànica del poder judicial i al-
tres normes connexes, en matèria de drets lingüístics 
en l’àmbit de la justícia.

Segons els criteris d’ordenació del debat acordats per 
la Mesa ahir, els proposo que aquesta designació es 
pugui substanciar conjuntament amb el punt número 
7, relatiu a la Proposta de designació dels diputats que 
han de defensar també davant del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei de 
l’impost sobre el valor afegit, amb relació al sector 
de la cultura. Si no hi ha cap objecció, faríem un únic 
torn d’intervenció de tres minuts per cada grup parla-
mentari i de dues votacions per a cada una de les pro-
postes de designació. (Pausa.)

D’acord, amb l’article 154.4 del Reglament, cal desig-
nar fins a un màxim de tres diputats, que defensaran 
davant el Congrés la proposició de llei corresponent.

Amb relació a la primera designació, que han de de-
fensar la Proposició de llei orgànica de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial, els candidats pro-
posats pels grups parlamentaris són els següents: la il-
lustre senyora Elena Ribera, pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; la il·lustre senyora Gemma Cal-
vet, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; l’honorable senyor Salvador Milà, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida.

Per altra banda, amb relació a la designació dels dipu-
tats que han de defensar davant el Congrés la Propo-
sició de llei de modificació de l’impost sobre el valor 
afegit, amb relació al sector de la cultura, els candi-
dats proposats pels grups parlamentaris són: pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre se-
nyora Àngels Ponsa; pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la il·lustre senyora 
Teresa Vallverdú, i pel Grup Parlamentari Socialista, 
l’il·lustre senyor Xavier Sabaté.

A continuació, obrim el torn d’intervencions per al 
posicionament dels grups parlamentaris. En nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, té la paraula la il·lustre senyora Teresa Vallverdú.

Teresa Vallverdú Albornà

Presidenta, consellers, diputats i diputades, finalment 
–finalment– arribem a l’últim tram de la feina que po-
díem fer en aquest Parlament sobre dues proposicions 
de llei, i ara ens toca acabar-ho anant al Congrés a de-
fensar la postura que hem acordat. Avui votem la tria 
dels diputats que han de defensar davant del Congrés 
dues proposicions de llei: una, per garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans en la seva relació amb l’Ad-
ministració de justícia, i l’altra, per demanar la rebai-
xa de l’IVA cultural al 4 per cent. Aquestes dues pro-
posicions pretenen modificar dues lleis per fer-les més 
útils i més justes.

En la primera, pretenem que el coneixement de la 
llengua pròpia de la comunitat autònoma on exercei-
xin jutges i fiscals sigui un requisit per exercir-hi, i no 
un mèrit, perquè, sent un mèrit, no s’ha avançat gens. 
També, que els jutges i altres funcionaris puguin uti-
litzar qualsevol de les llengües oficials; que els profes-
sionals que intervenen en les actuacions judicials no 
puguin al·legar desconeixement de l’idioma propi de la 
comunitat on fan les actuacions i que, si cal, siguin a 
càrrec seu les despeses de traducció; que les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma que hagin 
de tenir efectes davant d’una comunitat amb una altra 
llengua pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en 
tot el territori de l’Estat tinguin la traducció a càrrec 
del Ministeri de Justícia o l’òrgan competent de la co-
munitat on es trobi l’òrgan judicial receptor.

En la segona, presentada pel nostre grup parlamentari 
l’abril del 2013, demanem que l’IVA que recau sobre 
els productes culturals sigui el superreduït del 4 per 
cent. Per què? Doncs, perquè considerem que la cultu-
ra és un servei bàsic i que, com dèiem aquest matí, se 
n’ha de facilitar l’accés a tota la població. I l’IVA al 
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21 per cent ha estat, per part del Govern d’un PP per 
a qui cultura equival a toros, una estocada mortal al 
sector cultural i a la possibilitat que tota la població 
hi tingui accés. L’augment dels ingressos tributaris per 
IVA ha fet que el consum cultural hagi caigut brutal-
ment i, per tant, l’augment dels ingressos previst hagi 
estat nul, perquè les famílies no poden augmentar el 
pressupost cultural. Els operadors culturals veuen re-
duïda la facturació i han d’acabar disminuint molt el 
volum de l’activitat econòmica i l’ocupació i, per tant, 
els ingressos a les arques de l’Estat.

Anirem a Madrid a defensar-ho i hi anirem els dos 
grups amb més representants, que som els grups pro-
posants, Convergència i Unió, de la primera, i Esquer-
ra Republicana, de la Llei de l’impost sobre el valor 
afegit; també d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa i del Grup dels Socialistes, 
respectivament. Aquests grups defensarem al Congrés 
l’acord del Parlament i, tot i sospitar les respostes, ho 
farem amb el convenciment que és la millor solució, i 
el nostre grup, almenys, amb la seguretat que farem 
un nou país sense aquests condicionants.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula l’il·lustre di-
putat Maurici Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Ho faré, intervindré des de l’escó, 
amb el seu permís. Jo vull fer una reflexió més ajus-
tada, crec, al que es votarà d’aquí a uns minuts, per-
què el debat polític sobre el contingut de les proposici-
ons de llei es va tenir en aquest Parlament ja fa temps. 
I després d’escoltar la representant d’Esquerra Repu-
blicana, he tingut la sensació de tornar enrere.

El que votem, en qualsevol cas, són designacions con-
cretes per defensar aquestes proposicions de llei al 
Congrés dels Diputats. I al Grup Socialista el que li 
agradaria molt modestament és fer una crida a la refle-
xió als grups que ostenten la majoria parlamentària, és 
a dir, a Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 
en el sentit que, si us plau, fixin un criteri intel·ligible 
perquè sabem per quina raó i per quina no es designen 
uns determinats grups per defensar algunes de les ini-
ciatives del Parlament al Congrés dels Diputats.

Nosaltres, però és evident que això és tan opinable 
com altres criteris, el que hem proposat és que, atès 
que Esquerra Republicana i Convergència i Unió no 
han estat capaços de dir per què designen o proposen 
uns grups i no altres, hem dit que, en absència d’un 
criteri definit, el més raonable i més lleial, diguem-ne, 
o el més ajustat al principi democràtic era seguir l’or-
dre de les forces parlamentàries o la mida dels grups 
parlamentaris.

Però és veritat, i en aquest sentit vull ser equànime, 
que aquest criteri és també defensable juntament amb 
el que ha defensat un altre grup parlamentari d’aquesta 

cambra com Ciutadans, que tampoc entén per què se’l 
deixa sistemàticament al marge d’aquestes designacions.

Per cortesia i bona voluntat, nosaltres hi votarem a fa-
vor, però sí que demanaríem que, de cara a la propera 
designació que el Parlament segur que haurà de fer en 
aquesta o a la propera legislatura, es defineixi un cri-
teri que, com dic, sigui com a mínim intel·ligible.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Per posicionar-nos amb 
relació a aquestes propostes de designació de diputats 
per anar al Congrés a defensar propostes del Parla-
ment de Catalunya.

Dues consideracions que entenem que són bàsiques i 
que determinen el nostre posicionament en aquestes 
votacions. La primera, entenem que les propostes que 
es fan, sí, són propostes majoritàries, però no són pro-
postes que reflecteixin la pluralitat de posicions del 
Parlament de Catalunya. No només hi han posicions 
favorables a aquestes propostes, també hi han hagut 
propostes i posicionaments desfavorables a aques-
tes propostes. I, en canvi, els diputats que aniran a 
representar o que es demana que vagin a representar 
la posició del Parlament de Catalunya no reflecteixen 
aquesta pluralitat.

Però, en qualsevol cas, al Partit Popular de Catalunya 
estem completament tranquils, tranquils perquè esta-
rem representats per partida doble. Primera situació: 
hi hauran onze diputats, com a mínim onze diputats 
del Partit Popular de Catalunya que defensaran la po-
sició del Partit Popular de Catalunya davant del Con-
grés dels Diputats. I, en segon lloc, també n’hi hau-
ran 186 que em dóna la impressió que seran una mica 
determinants i que seran aquells que determinaran la 
posició no només del Partit Popular, sinó també del 
Congrés dels Diputats.

Gràcies.

La presidenta

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

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Per defensar el posicionament del 
nostre grup, que està d’acord amb la proposta que s’ha 
fet per les dues proposicions de llei que han d’anar a 
representar el Parlament i defensar aquestes proposici-
ons de llei al Congrés.

Creiem que entre els sis diputats o diputades que han 
d’anar al Congrés, que són aquestes dues ternes que 
escollim, atès que el nostre grup parlamentari ha de-
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fensat i ha votat a favor de les dues proposicions de 
llei, és lògic que, per un criteri d’una certa represen-
tativitat, algun d’aquests sis diputats o diputades sigui 
del nostre grup parlamentari, i així és, i ho farem a la 
proposició de llei que defensa suprimir l’IVA cultural 
o modificar l’IVA cultural. I, per tant, votarem a favor 
de les dues propostes de designació.

I, a més a més, sentint el senyor Rodríguez, ens rea-
firmem precisament que un dels criteris que entenem 
que hauria de regir –el senyor Lucena ho demana-
va–, criteris objectius que haurien de regir la designa-
ció dels diputats i diputades..., home, el criteri que els 
grups parlamentaris que van al Congrés a defensar la 
proposta de resolució hagin donat suport a la proposta 
de resolució ens sembla un criteri bastant defensable i 
objectiu, i més tenint en compte que el que el senyor 
Rodríguez acaba de fer valer és que, digui el que digui 
el Parlament de Catalunya, ells ja tenen la decisió i la 
majoria presa en el Congrés dels Diputats i que, per 
tant, és igual a qui designem que aquestes propostes 
de resolució es tombaran.

Per tant, donem suport a la proposta que s’ha fet en els 
dos casos.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. La veritat és que aquesta interven-
ció em ve allò que es diu «com “anill” al “det”», «al 
dit». (Rialles.) Estem acostumats a aquest tipus d’in-
tervencions, no? Fa un moment... Anell al dit, volia dir.

En la intervenció de la darrera iniciativa parlamentà-
ria, tots aquests que han defensat amb tant de fervor 
fa uns moments el principi democràtic, els que s’han 
omplert la boca parlant de pluralitat, els que reclamen 
respecte quan les seves opinions no són majoritàries, 
com acaba de fer la senyora Camats dient que ja tenen 
la decisió presa quan arribin al Congrés dels Diputats, 
tots aquests són els mateixos que després silencien i 
emmordassen les opinions en cambres democràtiques 
de Ciutadans o els impedeixen, per exemple, la seva 
representació quan el principi democràtic la hi ha ator-
gat, com és en el cas del Senat, canviant els criteris en 
funció dels interessos partidistes de cadascú, no?

Si és per aquest criteri, senyora Camats, nosaltres vam 
votar favorablement a la iniciativa que impulsava la 
dació en pagament i nosaltres hem votat favorable-
ment al canvi del tipus de l’IVA cultural. I, en canvi, 
vostès han aplicat uns criteris que silencien la veu de 
Ciutadans. Per sort –per sort–, esperem que les urnes 
ben aviat ens la doni.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Per donar suport als diputats que entenc que 
van a representar la veu, no es representen a ells ma-
teixos, sinó que representen la majoria amb relació als 
temes que ens ocupen. Per tant, donar el meu suport a 
les persones que hi van. I també en el fons de la qües-
tió. Primer, perquè el tema dels drets lingüístics en 
l’àmbit de la justícia és de reparació històrica. Estem 
en un país plurinacional, plurilingüístic que no l’hem 
fet efectiu. I, en el segon, perquè, per descomptat, i 
espero que el Govern d’Espanya així ho faci aviat, ne-
cessitem promoure l’activitat cultural, la creativitat i 
també el consum cultural.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, som set grups par-
lamentaris, s’han de triar tres representants, i és fàcil 
que, posem el criteri que posem, doncs, hi hagi quatre 
grups parlamentaris, siguin els que siguin, que no hi 
puguin participar. I sempre pot quedar algú al marge.

No és veritat, senyor Lucena, que no fóssim capaços 
d’explicar els criteris; els vam explicar a la Junta de 
Portaveus de manera clara i meridiana, i vostè hi era 
davant, i, per tant, no pot dir que no, no?

I respecte a altres intervencions que hi han hagut aquí, 
el tema de la pluralitat, etcètera, home, jo sé que hi 
ha alguns grups que els agradaria que fóssim la riota, 
aquest Parlament, perquè defensar vol dir defensar; és 
a dir, el que seríem la riota és que hi hagués un repre-
sentant a defensar una proposta del Parlament de Ca-
talunya que en comptes de defensar-la l’ataqués, no?, 
perquè llavors, home, jo crec que se’ns en riuria bas-
tant tothom. I, per tant, el criteri que hem marcat és la 
màxima efectivitat.

En el cas de la proposta del tema de l’IVA, evident-
ment que el proposant entenem que hi ha de ser; sem-
pre havia sigut un criteri d’aquesta cambra el grup 
majoritari o el grup que dóna suport al Govern, i, en 
aquest cas, també el Grup Socialista.

Pel que fa al tema de l’àmbit de la justícia, doncs, jus-
tament per donar joc a més grups parlamentaris i per 
un tema d’efectivitat i correspondència amb el que 
s’ha fet al Congrés dels Diputats, doncs, vàrem consi-
derar la proposta que en aquests moments hi ha sobre 
la taula.

És evident que, quan se n’han de triar tres i hi han set 
grups parlamentaris, no és una voluntat d’exclusió, és 
que són faves comptades: són set grups parlamenta-
ris i n’hi han d’anar tres. I estic segur que ens costarà 
molt trobar el criteri, però ens sembla que és un criteri 
força equitatiu.

El que no farem nosaltres des de Convergència i Unió 
és donar motius perquè siguem la riota de tothom, és 
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a dir, portar al Congrés dels Diputats algú que no es 
cregui allò que s’ha de defensar, perquè la proposta 
de l’ordre del dia diu «diputats que han de defensar 
la proposició de llei aprovada per aquest Parlament». 
Aquí ja no hi ha un tema de pluralitat, és un tema del 
que s’ha aprovat en el Parlament de Catalunya; la plu-
ralitat és en el debat fins que s’aprova, però un cop 
aprovat el que s’ha de defensar i al que s’ha de ser lle-
ial és a la cambra del Parlament de Catalunya. No ju-
garem a ser la riota com els agradaria a algú de vostès.

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

La presidenta

Senyor Rodríguez? I crido a votació, eh?

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions i contradiccions.

La presidenta

Endavant.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Senyor Turull, jo ja entenc que vostès aquest 
concepte de pluralitat no l’acaben d’entendre, no?, pe-
rò... (Remor de veus.) No, ni l’entenen, ni el compre-
nen, ni els agrada. Però, entengui, quan vostès de-
manen escollir tres diputats, deu ser perquè defensin 
alguna cosa plural, perquè perquè defensin el mateix 
no cal que n’escullin tres, amb un que n’escollissin en 
tindrien prou.

I, per cert, li recordo que en aquest Parlament no hi 
han només quatre grups parlamentaris, n’hi han set, 
encara que a vostè no li agradi. (Veus de fons.) Quatre. 
(Veus de fons.) És que no em deixen parlar, senyora 
presidenta...

La presidenta

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

I com altres diputats reclamen el mateix, jo també re-
clamo que em deixin parlar. (Pausa.)

Dues qüestions molt breus. Mirin, ni el concepte de 
democràcia, que sembla que la senyora Camats té oxi-
dat, ni el concepte de majories que a la senyora Mejías 
li agradaria. Miri, senyora Camats, democràcia és 
la legitimitat d’un govern que té 186 diputats perquè 
11 milions d’espanyols l’han votat i 750.000 catalans 
també l’han votat. I democràcia..., i majories no és 
treure uns bons resultats en unes enquestes fetes a par-
tir de dos mil proves. En tot cas, s’haurà de veure a les 
urnes, senyora Mejías.

(Aplaudiments. Dolors Camats i Luis demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Mejías, jo lamen-
to que vostè parli de pluralitat mirant-nos a nosaltres. 
Vostè sap que els hem defensat i hem defensat que 
aquest Parlament tingui una representació plural en el 
Senat i en altres ocasions. I aquí, com s’ha explicat, 
i no sé per què es vol buscar polèmica d’allà on no 
n’hi ha, hi ha sis representants del Parlament que han 
d’anar a defensar el que el Parlament ha votat, i espero 
que en una altra terna el seu grup hi serà present.

I, senyor Rodríguez, no tinc el concepte de democràcia 
oxidat. Si vol un altre dia en parlem llargament. Però 
quan vostè aquí amb tota la tranquil·litat ve a dir: «Vostès 
poden enviar a qui vulguin del Parlament de Catalunya; 
nosaltres no tenim cap interès a anar a defensar aques-
tes propostes perquè vàrem votar en contra d’aquestes 
propostes i, per tant, vostès vagin-se’n al Congrés que 
allà ja les tombaran», em sembla que qui té un concepte 
de democràcia potser oxidat és vostè, senyor Rodríguez.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías? 

Carina Mejías Sánchez

Per al·lusions i contradiccions, senyora presidenta.

La presidenta

Endavant.

Carina Mejías Sánchez

Jo volia recordar que a la Junta de Portaveus han es-
tat diversos grups parlamentaris i diversos portaveus 
d’aquesta cambra els qui hem reclamat reiteradament 
uns criteris clars a l’hora de triar els diputats que han 
d’anar al Congrés dels Diputats a defensar aquestes ini-
ciatives, senyor Turull, en reiterades ocasions. S’hi ha 
referit el senyor Lucena, també ho han demanat en rei-
terades ocasions els senyors d’Iniciativa, el Partit Po-
pular, com ho ha demanat Ciutadans. Per tant, aquests 
criteris clars a què vostè es refereix no existeixen.

I, segon, de riota, res, senyor Turull, perquè nosaltres 
vam votar a favor i a més a més vam ser impulsors 
de la iniciativa legislativa sobre la dació en pagament, 
vostès es van abstenir, vostès van anar al Congrés dels 
Diputats, i nosaltres, no. Aquesta és la pluralitat que 
vostès entenen, aquesta.

I també hem votat a favor de la reducció de l’IVA cultu-
ral i també se’ns ha negat la paraula. 

O sigui, aquesta pluralitat, vostès la tenen molt mal 
entesa.

(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Sí; gràcies, presidenta. Per al·lusions, molt ràpidament. 
Dues consideracions. La primera, jo crec que el que 
ha quedat en evidència és que el criteri que han adop-
tat Esquerra Republicana i Convergència i Unió és que 
no hi ha criteri, i, per tant, opera la força del corró par-
lamentari, amb tota la legitimitat, però jo crec que ho 
agrairíem tots, que ho reconegués amb aquesta clare-
dat, i no passaria res i ens estalviaríem rius de debats.

I, en segon lloc, al senyor Turull l’he vist molt preocu-
pat per la imatge que trasllada el Parlament de Catalu-
nya al Congrés. Vull simplement fer notar que potser 
convindria que alguns dels diputats –no em refereixo 
al Xavier Sabaté, que ho farà excel·lentment, n’estic se-
gur, però sí a d’altres– potser entrenessin més, perquè 
el passat mes d’abril no estic segur que el pavelló que-
dés massa alt en el debat al Congrés espanyol.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments. Jordi Turull i Negre 
demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, només volia dir, insistir que trobem el criteri que 
trobem, i que de moment no se n’ha trobat cap, d’ob-
jectiu, pel fet que si hi ha set grups parlamentaris n’hi 
hagin d’anar tres, i els set grups parlamentaris quedin 
contents, doncs, serà molt difícil. I nosaltres, doncs, 
hem parlat molt sincerament, i l’altre dia vam dir els 
criteris que nosaltres crèiem que havien d’anar aquí. 
Veig que, senyor Lucena, tot són pegues. Si tot són pe-
gues, sigui coherent i no voti a favor d’aquesta pro-
posta.

I, senyor Lucena, el passat mes d’abril d’ara farà un 
any, crec que qui va fer un autèntic paperot al Congrés 
dels Diputats va ser el Partit dels Socialistes de Catalu-
nya, alineant-se en contra del seu programa electoral.

(Forts aplaudiments. Santi Rodríguez i Serra demana 
per parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez, té vint segons –vint segons.

Santi Rodríguez i Serra

Molt bé; doncs, els repartiré en deu per al senyor Tu-
rull, deu per a la senyora Camats. Qui va fer el ridícul, 
senyor Turull, va ser aquell que no va tenir valor per 
anar al Congrés dels Diputats amb allò que defensa al 
Parlament de Catalunya, que és el president de la Ge-
neralitat. (Aplaudiments i veus de «Molt bé!») Lamen-
to que no els agradi, sincerament.

Senyora Camats, ho sento, discrepem del concepte de 
democràcia. A vostè la democràcia li agrada quan vos-
tès són majoria, i la disgusta quan són minoria. I, afortu-
nadament, són minoria aquí i al Congrés dels Diputats.

La presidenta

Passem a la votació... (Teresa Vallverdú Albornà dema-
na per parlar.) Ah, senyora Vallverdú.

Teresa Vallverdú Albornà

Dos segons –dos segons. A mi només, després de la in-
tervenció del senyor Lucena, m’agradaria explicar o dir 
que n’hi ha que fan el ridícul sense moure’s de casa.

(Remor de veus.)

La presidenta

Passem a la votació.

Votarem, en primer lloc, la designació de diputats... 
(Persisteix la remor de veus.) Estiguin atents, si us 
plau, estiguin atens. Votarem la votació de la Proposta 
de designació dels diputats que han de defensar davant 
el Congrés la Proposició de llei orgànica de modifica-
ció de la Llei orgànica del poder judicial. D’acord amb 
l’article 90.3 del Reglament, com que imagino que no 
volen que s’aprovi per assentiment, ho farem pel siste-
ma de votació electrònica i secreta. I, per tant, aviso 
els serveis tècnics per si és possible ja... (Veus de fons.) 
D’acord, molt bé.

Doncs, comença la votació.

Queden designats, per 101 vots a favor i 26 abstenci-
ons, els diputats Elena Ribera, Gemma Calvet i Salva-
dor Milà per defensar davant el Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei 
del poder judicial, en matèria de drets lingüístics en 
l’àmbit de la justícia.

A continuació passem a la votació de la Proposta de 
designació de diputats que han de defensar, també da-
vant el Congrés, la Proposició de llei de modificació 
de l’impost sobre el valor afegit, amb relació al sec-
tor de la cultura. Fem la votació també pel sistema de 
votació electrònica i secreta.

Comença la votació.

Queden designats, per 100 vots a favor, 9 en contra i 
18 abstencions, els diputats i diputades Àngels Ponsa, 
Teresa Vallverdú i Xavier Sabaté per defensar davant 
el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 37/92, de l’impost sobre el valor afe-
git, amb relació al sector de la cultura.

Interpel·lació 
al Govern sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu (tram. 300-00285/10)

I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
desè. I és la interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i el sistema educatiu. Presentada pel Grup Socia-
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lista, té la paraula la il·lustre senyora Rocío Martínez-
Sampere.

(Remor de veus. Pausa.)

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Senyores dipu-
tades, senyors diputats, conselleres, jo crec que no és 
la primera vegada que ho dic, que és que quan siguem 
capaços de fer una mirada amb una certa serenitat al 
que ha passat al nostre sistema educatiu els darrers 
anys, no? –li posava a vegades algun exemple de quan 
un conseller escrigui un llibre–, doncs, podrem veure 
que a les èpoques de la consellera Cid o el conseller 
Bargalló es va fer un pacte nacional per l’educació que 
va significar un pas endavant important, o les èpo-
ques del conseller Del Pozo i el conseller Maragall, on 
no només es va aprovar la primera llei d’educació de 
Catalunya, sinó que es va fer una inversió substancial 
que va fer que l’allau migratori que teníem en aquest 
país es pogués dirimir sense conflictes d’envergadu-
ra. En canvi, que quan fem aquesta reflexió, hi insis-
teixo, eh?, allunyats de l’obsessió del procés i de les 
dificultats de la crisi, sobre el seu període, crec que 
el que veurem amb serenitat és que no només el siste-
ma educatiu no ha fet els deures d’innovació pedagò-
gica, on Catalunya havia sigut capdavantera, sinó que 
s’ha desfet en els seus elements més estructurals, que 
els configuren l’equitat i la qualitat, l’excel·lència, l’èxit 
del sistema. (Remor de veus.)

I cregui’m, consellera, que no li ho dic ni amb acri-
tud ni amb cap esperit d’alarmisme, però crec since-
rament que d’aquí a uns anys ens posarem les mans al 
cap. Ens posarem les mans al cap pel que ha passat i 
quina societat, independentment...

La vicepresidenta primera

Un moment, senyora diputada, disculpi. És que hi 
ha un soroll insistent a l’hemicicle, que no sé com la 
diputada pot efectuar la seva interpel·lació. Demana-
ria, si us plau, que hi hagués silenci. Gràcies.

Pot reprendre... 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Gràcies, presidenta. Portem uns anys acostumats al 
soroll ambiental a la política catalana.

En tot cas, com li deia, crec que ens posarem les mans 
al cap pel tipus de societat que hem construït també 
des del sistema educatiu. N’hi han uns que, indepen-
dentment del seu mèrit, no se’n podran sortir. 

I és per això que avui des del Grup Socialista li estem 
fent aquesta interpel·lació, per veure si, ara que enca-
ra hi som a temps, vostè, el seu Govern, és capaç de 
rectificar. No li estem demanant en absolut que vos-
tè faci la política que nosaltres faríem; això no seria 
ni legítim ni lògic, no compartim ideologia. Però sí 
que creiem que seria necessari rectificar i pactar al-
gunes polítiques que és evident que avui no funcio-
nen, al voltant, hi insisteixo, d’aquests dos eixos clau 

que són la igualtat i la qualitat. I una cosa molt impor-
tant, i és que estan relacionades. La millor política per 
a l’èxit educatiu –avui que el mateix president de la 
Generalitat estava orgullós de l’èxit educatiu de Ca-
talunya– és insistir en la igualtat. I això no li ho diuen 
els socialistes, no li ho diu l’oposició: li ho estan dient 
tots els informes que tenim disponibles, tant nacionals 
com internacionals. I, per tant, insistim en l’equitat del 
sistema, que s’està desfent, per garantir l’èxit educa-
tiu, perquè això no va de compassió, consellera, va de 
convicció.

Li demanem, per tant, en aquesta interpel·lació humil, 
tres rectificacions. La primera és una rectificació rà-
pida, fàcil i, a més, que pot fer de manera immediata, 
i té a veure amb aquest informe mèdic –deia avui el 
senyor Herrera «més que mèdic, mediàtic»– que vostè 
està demanant als alumnes de P3. Vol parlar de detec-
ció precoç? Parlem-ne; tot el que faci falta. Vol parlar 
dels mecanismes de coordinació insuficients que hi ha 
entre la seva conselleria i la conselleria de Benestar 
Social i la conselleria de Salut? Parlem-ne. Vol par-
lar dels protocols, com aquest protocol de malnutrició 
infantil que és un pantallazo a la web i que evident-
ment no funciona, com ens advertia aquesta mateixa 
setmana Creu Roja, de nou de cada deu famílies? Par-
lem-ne. Parlem de tot això, d’aquests mecanismes per 
fer que això funcioni. Funcionarà amb un informe mè-
dic? Parlem-ne seriosament, consellera.

Per què a P3? Perquè els casos de detecció greu, si 
no és que vostè m’està dient que és que la conselle-
ria del Boi Ruiz –que seria possible, eh?– no funciona 
en absolut, ja estan detectats. I, en canvi, molts altres 
trastorns de l’aprenentatge fins als sis o set anys no es 
poden identificar. Per què no l’estem demanant a pri-
mària? Per què a P3, a l’entrada d’una escola? Per què? 
Parlem-ne.

Quins recursos associats tenim a aquest informe mè-
dic? O és que els mestres rebran l’informe mèdic i el 
que faran és posar els nens a primera fila? Quins re-
cursos hi van associats? 

Sap què passa, consellera? –i aquesta és la gran alar-
ma; tan gran alarma, que fins i tot em costa qualifi-
car-la. Que crec que no va d’això, perquè vostè ha de-
manat aquest informe de P3 només per als nens de les 
escoles desafavorides. I no em prengui el pèl dient ara 
que ho ha augmentat a les escoles rurals. Si us plau, 
consellera, això és un prec que li faig seriosament: no 
ens prengui el pèl dient que l’ha augmentat a les es-
coles rurals. Vostè el va posar per a les escoles d’alta 
complexitat i per als nens més desafavorits, perquè de-
ia que aquest informe mèdic el que volia era atacar la 
desigualtat, com si la necessitat de portar ulleres vari-
és entre els nens de Pedralbes i la Mina. El que varia 
és, si identifiquem que necessiten portar ulleres, com 
ajudem aquells que no se les poden pagar! Aquest és 
el tema, consellera.

I vostè, demanant aquest informe, no ha començat 
amb una prova aleatòria, dient: «Ho faré a la comarca 
del Solsonès. Ho faré amb els nens que el seu cognom 
comenci per la lletra a», no, ho ha demanat als nens de 
les escoles desafavorides. I, per tant, no només crea 
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estigmes, sinó que etiqueta les escoles i fa el problema 
més gran.

I, per tant, li demanem sincerament: parlem del que 
faci falta, millorem tots aquests mecanismes de co-
ordinació i de detecció, però per fer-ho és important 
que vostè rectifiqui i retiri la demanda d’aquest infor-
me. Quan jo anava a l’escola, de petita, si no em falla 
la memòria, hi havia un lema que deia: «Perquè les 
coses acabin bé és necessari que comencin bé»; crec 
que era del poeta Tagore –si no ho recordo malament, 
eh?, era molt petita. Doncs, per això, perquè acabin bé, 
necessitem que comencin bé, i han començat fatal. Hi 
insisteixo, una rectificació fàcil.

La segona rectificació que li demanem és molt més es-
tructural, molt més complexa, i acceptem que no tin-
drà resultats immediats, és molt més a mitjà termini. 
I té a veure amb atacar estructuralment el principal 
problema que té el nostre sistema educatiu, que és la 
desigualtat, i que si no insistim en la desigualtat no 
millorarem la qualitat. Jo ja sap que normalment in-
tento intervenir sense papers; avui n’he portat molts, 
perquè no vull dir res fora de lloc. Li llegeixo, literal-
ment, informes PISA i, després, informes de la Bofill.

Segons el darrer informe PISA, «segueix existint una 
relació estreta entre l’estatus socioeconòmic dels es-
tudiants i el seu rendiment a les tres competèn cies 
avaluades. Aquest resultat indica que els diferents 
components que composen l’indicador d’estatus socio-
econòmic condicionen de manera significativa els re-
sultats de l’avaluació PISA».

Informe de la Fundació Bofill –que a vostè no li agra-
da perquè no li dóna la raó, però diguem que és una 
fundació independent i amb rigor–: «Les desigualtats 
educatives han empitjorat a Catalunya entre el 2003 i 
el 2012. L’estatus social i cultural de les famílies con-
diciona un 23 per cent més els resultats de l’any 2012 
del que ho feia l’any 2003. El percentatge d’alumnes 
en risc de fracàs escolar és gairebé sis vegades supe-
rior entre els alumnes de nivell socioeconòmic baix. 
Assistir a un centre amb elevada concentració d’alum-
nat desafavorit penalitza amb una davallada de més de 
trenta punts» –trenta punts– «la prova de matemàti-
ques. Els sistemes educatius amb millors puntuacions 
són els menys desiguals, i aquest és el gran repte que 
té Catalunya.»

No són les meves paraules, consellera, no li ho està 
d ient el Grup Socialista: li ho estan dient tots els ex-
perts en la matèria que tenim. I, per tant, anem a fer 
una política en aquest sentit.

Hi ha moltes propostes, parlarem d’elles a la moció: 
des de polítiques estructurals antisegregació; tornem 
a parlar de les escoles bressol, que són la inversió més 
intel·ligent i més eficient; els plans específics, que van 
en contrari al seu informe de P3; els ajuts a l’alum-
nat no autòcton. Parlem-ne, consellera, centrem-nos 
en aquest eix, que és el més bàsic. Si vostè vol èxit es-
colar, haurà d’atacar les desigualtats del sistema, que 
avui, consellera, i no ens ho negui, està eixamplant, 
està engrandint i està fent més difícil poder-les tornar 
a ajuntar quan les esquerres tornin a governar.

I la tercera rectificació que li exigim és una rectifica-
ció que, políticament, si vol, és poc atractiva, però que 
sincerament nosaltres creiem que és molt necessària, 
perquè la democràcia és moltes coses, però també és 
deliberar i deliberar amb informació. Creiem sincera-
ment que al sistema d’avaluació que vostè té li man-
ca credibilitat. Hem rebut moltes queixes de diversos 
agents del sistema educatiu i a mi no m’agradaria dir 
res que vostè no tingués publicat, perquè, hi insistei-
xo, eh?, són coses serioses. Vostès saben, per als di-
putats que no ho sàpiguen, que la LEC considerava en 
un dels seus articles que s’havia de fer una agència de 
la qualitat, de l’avaluació i de prospectiva del sistema 
educatiu, hi havien els estatus per fer-la, i el primer 
que va fer la consellera Rigau quan va arribar, va dir: 
«Tinc problemes de diners i no faré aquesta agència; 
em quedaré amb un consell superior d’avaluació», que 
saben qui el presideix, senyores i senyors diputats? 
Endevinin-ho, qui el presideix. Ella, no, però quasi: el 
seu secretari de Polítiques Educatives, eh?

I, per tant, sincerament creiem que té poca credibilitat 
i que els resultats que donen aquests sistemes d’ava-
luació, que l’informe PISA –OCDE, eh?, vostè el pot 
posar en dubte, però diguem que és l’OCDE, poca 
gent més el posaria en dubte–, diuen que Catalunya 
està retrocedint, i, en canvi, pels resultats que dóna la 
seva conselleria, escolta, estem anant fantàsticament: 
hem passat de l’any 2009 el 24 per cent de suspesos 
en català, a les competències de català, al 15 per cent 
el 2013; per tant, millora de l’èxit escolar, de què avui 
estava tan orgullós el molt honorable president. I, en 
canvi, tots els altres informes ens diuen el contrari.

Creiem que, per al bé de tots, per a la credibilitat d’un 
govern que també és el nostre Govern, seria bo, con-
sellera, que vostè anul·lés el decret, creés l’agència in-
dependent..., el decret que anul·lava l’agència indepen-
dent d’avaluació i de prospectiva, fes una agència que 
ens donés la informació suficient per deliberar i per 
parlar seriosament –seriosament–, consellera, sense 
tossuderia ideològica d’uns i altres, de quines són les 
dades del nostre sistema educatiu, quines són les cau-
ses i com podem combatre els problemes que, si qual-
sevol de nosaltres va per les escoles, parla amb les fa-
mílies, sap que existeixen i que, desgraciadament per 
a tots, a més a més, s’engrandeixen.

Esperem, sincerament, que estigui disposada a rectifi-
car. I, com sempre, ens hi trobarà.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

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

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, senyors 
i senyores diputats, la interpel·lació estava anuncia-
da amb l’enunciat següent: «Sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu.» La veritat és que, quan vaig veure 
aquest enunciat, vaig pensar: «Per un grup parlamenta-
ri que diu preocupar-li molt la desigualtat» –i jo m’ho 
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crec, igual que crec que vostès no haurien de dubtar 
del nostre grup parlamentari i de mi mateixa–, «aquest 
enunciat és molt escàs. “Sobre les desigualtats i el sis-
tema eductiu”; amb un simple sintagma preposicional, 
“sobre les desigualtats i el sistema educatiu”, enllestei-
xen la qüestió.» Es veu que encara no sabien per on 
anirien, van dir: «Apunta.» Jo, sincerament, de vostès 
m’espero i m’esperava alguna cosa més proposicional, 
donar un contingut més complet a la interpel·lació.

Acabem de veure, acabem de sentir unes quantes afir-
macions i unes quantes derivades que realment només 
s’expliquen des de la necessitat pura i dura de fer quel-
com des de l’oposició, amb una lectura de la història i 
dels períodes educatius com si Convergència i Unió no 
hagués, per exemple, participat a la Llei d’educació, 
per exemple, eh?, per exemple.

Però, bé, què pretén vostè? Una mera descripció es-
tadística? Un repàs periodístic als titulars d’alguns 
informes? Miri, si hem de tractar seriosament el te-
ma, hem de posar, en primer lloc, que l’objectiu de tot 
sistema educatiu, i el català n’és una prova, és reduir 
l’impacte de les característiques personals i socioeco-
nòmiques sobre els resultats dels alumnes. I això és, 
precisament, un dels pilars de la nostra política, i ho 
és perquè ho marca la LEC.

I un dels indicadors per mesurar aquest grau d’equitat 
d’un sistema educatiu passa per analitzar si tot l’alum-
nat és capaç d’assolir les competències bàsiques, que, en 
certa manera, les condicions de partida poden impedir.

Quin és el grau de diferència entre els col·lectius? Se-
gons vostè, s’incrementa; segons nosaltres... Però, és 
clar, posar en dubte la credibilitat d’un organisme que 
fins ara ha existit històricament i mai ningú ha posat 
en dubte, posar en dubte el rigor d’un dels millors ex-
perts que hi ha a Catalunya al respecte, és molt aviat 
fet i molt difícil d’entendre, si és que no s’està a la de-
sesperada.

Si vostè, que és el que ha fet, es conforma amb una 
mirada, nosaltres, no; nosaltres pretenem fer una anà-
lisi profunda. I, en aquest sentit, jo m’ho he preparat.

Augmenten o disminueixen les diferències? Quina és 
la diferència i la puntuació mitjana per col·lectius? Po-
dem mirar col·lectius de sexe, de repetició de curs, de 
titularitat, de complexitat. Anem a veure complexitat 
social. Agafem els dos anys darrers, perquè és el mo-
ment en què hem canviat les bandes avaluatives.

Miri, si en competència en llengua catalana hi havia 
una diferència el 2013, ara l’hem reduït en 10,4 punts. 
La diferència en la puntuació mitjana, el 2013, era 
de 13,2; el 2014 és de 10,4, i la repto a venir al con-
sell superior a veure el rigor de les dades, la correcció 
dels enunciats i la colla d’experts que ho han elaborat, 
i amb la independència de criteri que es fa; la repto, 
vingui. No posi en dubte allò que és fruit de tants i 
tants treballs.

Però, a més a més, li faig notar que, en tota la seva in-
tervenció, ni una paraula per als docents, perquè aquí 
el que hi ha és el treball de molts ensenyants que junts, 
amb la crida de l’ofensiva per l’èxit escolar, han estat 
treballant dia a dia per compensar la realitat so cial. 

Ho podem mirar en llengua catalana –ho hem mi-
rat–, ho podem mirar en llengua castellana, ho podem 
mirar en matemàtiques; s’ha reduït la diferència, s’ha 
reduït la diferència, fins i tot, que costa més, en llen-
gua anglesa.

Vol mirar els de secundària? Vol mirar els de secun-
dària? Doncs, em sap greu dir-li-ho, també s’han re-
duït. Els centres de més alta complexitat social han 
vist reduïdes les seves diferències envers les puntua-
cions mitjanes en les diferents matèries. És veritat que 
en llengua castellana han reduït més que en llengua 
catalana, és veritat; és veritat que han reduït molt en 
matemàtiques, que havia estat l’any 2012 d’un 25,1 i 
el 2014 d’un 17,9. Fixi’s que encara tenim diferència, 
però el que és important és la tendència. Vostè n’ha 
marcat una altra de tendència, només des de la inten-
cionalitat, només des de la mirada; jo li ho faig des de 
l’anàlisi i amb les dades.

Miri, hi ha una cosa que queda clara: els centres amb 
altes complexitats són una prioritat per al departa-
ment. I, després, podem parlar de les mesures, si hi 
ha temps. Però, fixi’s, si mirem en tots aquests anys, 
hem fet una reducció molt important. Ens vam pro-
posar que un 15 per cent quedés a la banda baixa com 
a molt. Per què un 15? Perquè vam agafar els criteris 
d’Europa 2020. I nosaltres no ens inventem els crite-
ris, agafem els de l’Europa 2020 i actuem. Vostè agafa 
PISA. Sap quina és la diferència? Que jo parlo d’anà-
lisis censals i vostè parla d’anàlisis mostrals; que jo 
li parlo d’avaluacions que es fan cada any i per a les 
principals matèries, i vostè em parla d’un powerpoint 
que parla de proves que es fan periòdicament i posant 
el focus només en una matèria.

Jo li puc palar de les mesures que hem fet, li puc par-
lar de les mesures, però també li haig de parlar del que 
vostè m’ha demanat, perquè, si no, doncs, potser seria 
que no li responc.

Però no em puc estar de dir, la dotació de professorat 
en un centre complex és superior, l’alumnat té una ho-
ra més, són més els recursos socioeconòmics que rep. 
Tot això explica, juntament amb el treball diari i la fo-
calització del treball en la lectoescriptura... Vostè sap 
quants plans de lectura hi ha en els centres d’alta com-
plexitat? Potser li aniria bé saber-ho abans.

Vostès, certament, han creat un imaginari; un imagi-
nari que jo reconec que em costa d’entendre, que és 
l’imaginari de l’anomenat «informe».

Totes les parvulistes sabem que, com més informa-
ció tenim dels nens tan bon punt els rebem, més aviat 
podem actuar. I això ho ha reconegut tothom. En els 
CAP hi ha una informació molt valuosa que és bo que 
coneguin, que és bo que coneguin els mestres. I jo, mi-
ri, escolti, per pròpia experiència ho dic. Però, escolti, 
miri’s la nota de la Societat Catalana de Pediatria, que 
ho valora i que està d’acord que s’estengui a tots els 
centres. I vostè diu: «Per què?» S’ha de ser mal pensat.

Si això és un benefici, comencem a aplicar-lo allà on 
hi ha més necessitat, allà on podem estimular més. 
Escolti, és voluntari –és voluntari–; no en facin un 
drama. Què passa? Que, com que hi ha algun líder que 
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ho ha interpretat malament, tots han sortit a... Miri, 
el senyor Lucena em va dir classista; classista perquè 
vull saber de veritat quants nens –que potser amb la 
informació que tinc a disposició en un centre no en 
tindria coneixement– necessiten millorar les condici-
ons de vista o d’oïda, el nivell psicomotor. Vostè no 
sap tots els problemes que hi ha de desenvolupament? 
L’ideal seria tenir l’escala de Gesell passada a tots.

Aquestes dades que tenen els pediatres enriquiran la 
base de les nostres actuacions. Pensi que la mateixa 
Bofill, que vostè ha esmentat, deia que seria bo c rear 
estratègies preventives a les zones preferents; a les zo-
nes preferents, eh?, no a totes. Doncs, això és una me-
sura preventiva. Quan ho diu un, ho troba bé; quan ho 
fa el Govern... Volen parlar de Finlàndia? Parlem de 
les anàlisis que es fan, pediàtrics, a Finlàndia. Posem 
a disposició dels ensenyants les mateixes dades del 
desenvolupament.

Per tant, escolti, jo li dic la veritat, era una anàlisi... 
(Veus de fons.) Sí, senyor Lucena, sí. Era una anàlisi 
important el que jo pretenia fer-li, però certament el 
temps no m’ho permet.

El que sí que li dic és que vostès tenen una mirada 
esbiaixada. Només deixi’m donar-li una dada. El que 
és realment rellevant per a la disminució de les desi-
gualtats és el temps que hi ha d’exposició al sistema 
educatiu. I sap quina és la diferència de resultats que 
tenim amb els alumnes que fa només tres o quatres 
anys que han arribat i es van incorporar a tres o qua-
tre anys, al sistema, vull dir, o els que van ingressar al 
sistema a nou o deu anys? Analitzem aquestes dades i 
veurà com l’escola catalana està reduint aquestes de-
sigualtats.

Però per què no han posat accent en aquesta altra me-
sura que jo vaig enunciar, que vostès ni comentar-la? 
Anem a donar suport a la formació de les famílies. 
Elevem el capital formatiu familiar. Sap quant pesa 
–també en veu de PISA– la formació de les famílies, 
el capital cultural familiar en els resultats? Un 46 per 
cent, molt més que el PIB en educació, molt més que 
el centre amb acumulació d’alumnes socioeconòmica-
ment desafavorits.

Per tant, seran els resultats, seran els resultats rigo-
rosos els que demostrin el bon treball dels professors 
degudament alineats amb un objectiu. Si es tracta de 
bons i dolents en un país en què havíem superat –però 
no els interessa– la confrontació ideològica en l’edu-
cació per avançar amb un èxit escolar per a tothom..., 
vostès, sens dubte, s’han donat de baixa d’aquesta ope-
ració que vam liderar conjuntament per passar a fer 
demagògia i per passar a interpretar malament i de 
manera intencionada i cruel el que és una demanda to-
talment lògica.

I jo els ho he dit, no tinc cap inconvenient a ampliar la 
mostra si creuen que és discriminatòria. Les escoles 
que fan el programa del doctor Valentí Fuster, també; 
les escoles, sí, també. Però a mi m’interessa que no 
sigui un mer tràmit administratiu; m’interessa que si-
gui una eina a favor dels alumnes, cosa que..., li ho re-
cordo, senyora diputada, ni professors ni alumnes han 
format part del seu nucli d’interès, només el desgast 

possible del Govern. Però creguin que, per desgastar 
la nostra il·lusió en educació, hi ha d’insistir molt més.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Rocío Mar-
tínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Uns punts previs, 
consellera, perquè vostè..., miri que tinc trenta-vuit de 
febre, difícil, però m’ha fet bullir la sang amb l’actitud 
amb la qual ha respost aquesta interpel·lació. Miri, en 
primer lloc, l’enunciat és escàs, diguem-ne, no menys 
escàs que els seus arguments. Perquè el que vostè no 
té dret a fer és posar en qüestió que a nosaltres no ens 
preocupen ni els alumnes ni els mestres i que, a més, 
personalment no els coneixem. Jo vinc d’una família 
de mestres, sap? El meu avi era mestre, la meva mare 
és mestra, totes les meves tietes són mestres i, per tant, 
un respecte personal. Perquè això no va de persones, 
ni va de confrontació entre bons i dolents, va de bones 
polítiques i males polítiques, i els resultats que tenen.

I si nosaltres en aquesta interpel·lació li diem des del 
principi «parlem de tot, rectifiquin el grup de coses 
que són òbvies que no funcionen i pactem polítiques 
necessàries, algunes fins i tot a mitjà termini i a llarg 
termini», és justament perquè sabem que hi ha el con-
sens de la LEC, si no, no els ho estaríem ni plantejant. 
I, per tant, consellera, vostè que és consellera d’aquest 
Govern, que també va ser consellera dels antics go-
verns Pujol, vull dir que porta temps des d’aquesta ta-
laia privilegiada dels governs i del Parlament, hauria 
de ser una mica menys arrogant –hauria de ser una 
mica menys arrogant– i estar disposada a parlar de les 
coses que, hi insisteixo, els informes ens estan dient 
dia sí i dia també.

Nosaltres no hem volgut posar en dubte la credibili-
tat, però sí que creiem necessari reforçar-la –creiem 
necessari reforçar-la. Fixi-s’hi, consellera, algú que és 
un expert independent i que, a més, va tenir un càrrec 
en l’avaluació del sistema educatiu de Catalunya, ens 
diu: «Considero sincerament sorprenent la gran millo-
ra de resultats que es constata any rere any en les ava-
luacions catalanes i no hi ha cap raó que expliqui per 
què, en canvi, a les proves PISA, que no es fan aquí, 
els resultats catalans empitjoren.» Si veiem aquesta 
divergència, consellera, no és de rigor plantejar-nos 
per què? La seva conclusió de la pell fina i d’aques-
ta macroarrogància diu: «És que l’OCDE s’equivoca. 
És que la mostra de PISA és petita.» Hi ha una altra 
manera d’enfrontar els problemes i és: podem millo-
rar la manera com fem avaluació i resultats a Catalu-
nya? Podem o no podem? Perquè a nosaltres ens sem-
bla que la LEC, l’agència independent que marcava 
la LEC és una millor manera, no perquè no li donem 
credibilitat a aquesta, sinó perquè d’una altra manera 
en tindria més.

Sap què passa, consellera? I són les seves dades, eh? 
Perquè, hi insisteixo, PISA diu que empitjorem; la con-
sellera, que millorem del 25 al 15 per cent; PISA, que 
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empitjorem. Percepció de dificultat de les proves dels 
mateixos alumnes que les fan –dels mateixos alumnes 
que les fan–, consellera; això està a la seva web, no 
m’invento re, hi han poques paraules meves en aquesta 
interpel·lació. Percepció de la dificultat de la prova de 
català, global de Catalunya, el 76 per cent considera 
que és molt fàcil. Percepció de la dificultat de la prova 
en castellà, global de Catalunya, 78 per cent considera 
que és molt fàcil. Percepció de la dificultat de la prova 
de matemàtiques, que és on anàvem pitjor i on havíem 
de millorar més, global de Catalunya què considera? 
Un 84,9 per cent considera que és molt fàcil. Són les 
dades de la seva pròpia web, consellera, i això no pas-
sava abans.

Per tant, no és una política constructiva dir «esvaïm 
una ombra de dubte»? Anem a tenir l’avaluació, la in-
formació sobre aquests resultats i poder fer front a tot 
això? Vostè no vol rectificar res, consellera, vostè no 
vol atendre cap política i, és més, és que a mi em sem-
bla increïble, atesos els problemes, que són evidents, 
ja no els greus de beques menjador, ja no els molt 
greus que posa zero euros a les escoles bressol, que 
són una política educativa essencial, ja no als greus, 
com em recordava ara el senyor Mena, que anul·la la 
formació d’adults, ja que els entorns socioculturals 
són tan importants, ja no, com em recordava la dipu-
tada... –tenia tots els diputats alterats aquí, tots els de 
la bancada esquerra–, que em recordava que tots els 
informes que vostès han de fer de la detecció precoç 
no els fan. No, consellera, sincerament, li hem dema-
nat si està disposada a parlar de polítiques estructurals 
i que rectifiqui coses que estigmatitzen i que no ajuden 
ningú. Perquè quan un pare abans havia de mirar a la 
web quina escola tenia problemes i informar-se, ara 
arriba a una escola, diuen «informe mèdic», ah, doncs 
ja ho sé, aquesta no. Així de fàcil els ho ha posat –així 
de fàcil els ho ha posat–, consellera. Això és el que fa 
vostè amb aquesta política, que no intenti trobar com-
paració internacional perquè no la té.

La part propositiva, com sempre s’ha fet en aquest 
Parlament, la farem a la moció. I esperem, ja que vos-
tè no és capaç de fer-ho –no ho ha fet mai en aquesta 
legislatura, vostè no admet ni un bri d’autocrítica; no 
deu trepitjar gaires escoles, no deu escoltar les enti-
tats, no deu escoltar la FAPAC, només escolta el que 
vostè vol sentir–, un bri d’autocrítica, consellera, i es-
tar disposada a parlar d’alguna política estructural que 
solucioni el gran problema que tenim en aquest país i, 
hi insisteixo, no dit pel Partit Socialista, aquesta co-
sa que estem desesperats i només volem fer oposició 
–com si fos dolent fer oposició, necessari, per altra 
banda–, que és intentar solucionar les desigualtats es-
tructurals que tenim en aquest país i que s’estan evi-
denciant cada dia més en el nostre sistema educatiu.

Si vostè fos capaç de tenir un esperit constructiu, com 
s’ha tingut en el passat en educació, ens hi trobarem, 
ho parlarem, matisarem i tots renunciarem a les coses 
que ens agradarien per poder intentar donar un servei 
a aquest país. Si vostè segueix així, consellera, alesho-
res no es torni a queixar dels debats que li fa l’oposi-
ció, perquè, sincerament, des del meu punt de vista i 

de tots aquests grups, som massa educats pel que vos-
tè ens respon.

Moltes gràcies, presidenta.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

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

La consellera d’Ensenyament

Miri, vostè faci una enquesta sobre els alumnes de les 
PAU al sortir i quasi sempre les han trobat fàcils. Ara, 
aquestes de les competències bàsiques, només falta-
ria que un percentatge alt no les trobés fàcils. Parlem 
de competències mínimes, eh? –parlem de competèn-
cies mínimes. Aquí el tema és quin és el percentatge 
de la població? És el mateix. Quin és el percentatge de 
la població que no assoleix les mínimes, i aquest ha 
baixat –i aquest ha baixat.

El que passa és que a vostès se’ls ha trencat l’esquema 
–se’ls ha trencat l’esquema. Sí, sí, havent-hi més re-
cursos en èpoques anteriors, com pot ser que algunes 
coses no anessin prou bé? Solució: fan trampa. Escol-
ti, és que ha sigut molt ofensiva, eh? Posar en dubte 
el rigor del treball del departament i de les persones 
i els equips d’avaluació. Miri, sap què? Permeti’m, no 
m’insisteixi tant en els 23 aquests per cents que diu, 
perquè això són sis punts de diferència entre el 2003 
i el 2012. Senyora diputada, sis punts de diferència en 
un PISA que el mateix PISA diu que no és estadísti-
cament significatiu. Però, si políticament hi vol donar 
vostè un significat, apunti-s’ho: del 2003 al 2012, qui 
hi havia? Qui hi havia perquè baixés del 2003 al 2012? 
Vostès, eh? Vostès. Vull dir que, és clar, s’han posat a 
la gola del llop. Aquí, denunciar un percentatge que és 
de la seva època i me’l tiren a mi a la cara, però és que 
no ens l’hem de tirar a la cara, perquè no és signifi-
cativament rellevant, perquè ho diu pròpiament PISA.

Fem una altra cosa –fem una altra cosa–, mirem qui-
nes coses concretes i quines proposicions i propos-
tes concretes hem fet per disminuir les desigualtats. 
Doncs, miri, per exemple, agafem Barcelona. Hem re-
duït el nombre de centres públics amb un percentat-
ge d’alumnat estranger superior al 30 per cent, l’hem 
reduït i d’una manera notable. Han pujat de manera... 
Sí, sí, és que això és important, perquè és que a la ciu-
tat de Barcelona no hi havia reserva de places per als 
nouvinguts i ara n’hi ha. Per tant, escolti, ha baixat 
el nombre de centres, miri, el 13-14 s’ha reduït fins 
a setanta-set i n’hi havia hagut més de noranta. Una 
millora. Disminueix la desigualtat entre els districtes, 
entre centres públics i concertats, en el context de mi-
llora global. Ciutat Vella ha millorat amb un 8,3, quan 
la millora del sistema en general ha estat de 4,2. No 
li sembla interessant la dada? Però és que té una ex-
plicació: hem incrementat les hores de matemàtiques, 
hem diversificat els itineraris, hem fet el programa in-
tensiu de millora, la consellera només fa que parlar i 
tots els inspectors, directors territorials, directors de 
centres i professors estem parlant de les competències 
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bàsiques i parlant de l’èxit escolar. És que no mira la 
meva agenda, si no, no em diria que no visito escoles. 
I cregui’m que, de coses, n’hem escoltat durant quatre 
anys, però si hi ha una cosa que se’ns diu és que es-
tem parlant d’allò que realment és el nucli de l’activitat 
educativa.

Miri, anem a mirar una altra cosa, en el 10-11, el 13-
14, els centres privats sí que han millorat, però han 
millorat més els públics a Barcelona. Doncs, miri, es-
colti, vol que li digui? La diferència s’ha reduït en un 
6,6. Què se n’ha fet, de les activitats d’estiu? A vostè 
l’estranya l’increment de graduats escolars. Si jo els ho 
vaig explicar: hem canviat els mètodes d’avaluació; en 
lloc de regalar-los per la setmana de Sant Joan, els fem 
tornar al setembre. L’hem fet més exigent i vostè dóna 
a entendre que l’hem fet més laxa, d’això vol que rec-
tifiqui? D’això vol que rectifiqui? Vol que rectifiquem 
amb el programa d’èxit de reforç escolar que a l’estiu 
agafa els alumnes de secundària, per exemple, a tren-
ta-tres instituts d’aquí Barcelona, a 1.236, i la majoria 
d’aquests han superat les matèries pendents i han pas-
sat de curs nets de matèries? Vol que rectifiquem això? 
És clar que hi ha moltes coses per fer, és clar que cal 
fer des de molta humilitat quan es parla del sistema 
educatiu, però, escolti, allò que és el treball dels ense-
nyants diari, allò que han sigut els canvis de normes 
que han fet possible un millor esforç, per què ho hem 
de rectificar?

Jo li dic la veritat, han sembrat un dubte i una mala in-
tenció a un instrument. Jo, d’això, la veritat és que una 
qüestió desesperada, com pot suposar, no la faré pas. 
Però és que jo li ho repeteixo: n’estem molt orgullo-
sos. Però li puc dir una altra dada: també puc trobar en 
aquest informe que diu vostè que hi ha setanta punts 
de diferència entre els d’origen immigrant a les proves 
PISA i els del país. Sí, però, miri, sap per què? Perquè 
tenim una banda de resultats molt ampla; en canvi, 
miri, a Andalusia tenen molt poc, només la tenen de 
quaranta, perquè hi ha una mediocritat a la baixa con-
centrada, i a Extremadura, igual, i a altres comunitats.

Per tant, escolti, si a Catalunya podem demostrar que 
els estudiants que provenen de la immigració, a me-
sura que fa més anys que estan en el sistema reduei-
xen les seves dificultats d’aprenentatge i milloren, per 
què no ho hem de celebrar conjuntament? Per què, si 
tenim més graduats escolars i més alumnes a la for-
mació professional i més alumnes al batxillerat, hem 
d’estar en aquesta situació de desànim? Per desanimar 
més el nostre professorat que treballa cada dia per fer 
possible la millora del sistema? Perquè han entès per-
fectament que l’èxit escolar és el millor llegat que els 
podem donar? Vagi al Saló de l’Ensenyament i veu-
rà l’ambient, que no té res a veure amb l’ambient que 
vostè ha volgut sembrar avui aquí.

Gràcies, senyora presidenta, senyora diputada.

La vicepresidenta primera

L’onzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre els menjadors escolars, presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Interpel·lació
al Govern sobre els menjadors 
escolars (tram. 300-00287/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Joan Mena.

Joan Mena i Arca

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tots i a totes. Jo li 
començaré dient, consellera, que espero que no es mo-
lesti que la nostra interpel·lació també és un sintagma 
preposicional, perquè parlarem sobre menjadors. Una 
proposició, consellera, que ens agradaria que formés 
part d’un pla de rescat que estem demanant des d’Ini-
ciativa i Esquerra Unida, tot el contrari del que estan 
fent vostès, que jo m’hi sumo, ja ho hem dit alguna ve-
gada, una mesura d’estigmatització de la pobresa, com 
és aquest informe mèdic o pediàtric o com li vol dir, 
que el que fa és segregar en origen el nostre alumnat.

La interpel·lació que fem avui sobre els menjadors es-
colars, vostès saben que nosaltres vam presentar una 
proposició de llei ara fa uns quants plens. Les excu-
ses que ens van donar tant Convergència i Unió com 
Esquerra Republicana eren més de forma, és a dir, 
que el format no podia ser una proposició de llei, si-
nó que havia de ser el decret sobre els menjadors es-
colars, i, per tant, centrarem la nostra interpel·lació a 
veure, consellera, si de debò el que vostè ens deia era 
així o eren unes excuses que volia el departament per 
evitar un tema que per nosaltres és important.

Centraré la meva interpel·lació en tres apartats. Pri-
mer parlaré de la garantia alimentària, per nosaltres 
imprescindible; la insuficiència alimentària que hi ha 
avui a Catalunya, especialment en els nostres infants, 
és preocupant. Un segon bloc, que és el de l’espai edu-
catiu i les condicions laborals dels menjadors escolars. 
I un tercer bloc, el que té a veure amb la sobirania ali-
mentària.

L’escola, consellera, ja li he... (Veus de fons.) Sí, la so-
birania alimentària, que potser vostè no sap què vol 
dir aquesta paraula, perquè vostès defensen la sobira-
nia a temps parcial, però la sobirania alimentària vol 
dir la sobirania també a les taules de les nostres esco-
les. L’escola, ja li ho hem dit alguna vegada, ha de ser 
un instrument per garantir l’alimentació sana, saluda-
ble i equilibrada de les persones en situació de vulne-
rabilitat arreu del territori català. La situació d’emer-
gència social del nostre país s’està acarnissant amb el 
col·lectiu més vulnerable, que són els infants, i l’escola 
ha de ser un instrument, el principal instrument per 
detectar i corregir aquesta situació.

Un 19,9 per cent de la població activa segons l’EPA es 
troba en situació d’atur, més de 750.000 persones a 
Catalunya estan aturades; hi ha 223.600 llars on totes 
les persones en edat de treballar estan a l’atur, i ja són 
210.100 les persones que viuen en nuclis familiars on 
no existeix cap font d’ingressos.

L’increment de la desigualtat des que governa Conver-
gència i Unió ha estat el segon més elevat d’Europa, 
i això ha provocat, consellera, que, segons l’Observa-
tori de la Vulnerabilitat, de la Creu Roja, a Catalunya 
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es determini que set de cada deu famílies en situació 
vulnerable no poden garantir una alimentació saluda-
ble als seus fills i les seves filles.

Ahir mateix sortia un informe publicat per la Creu 
Roja que parlava de la inseguretat alimentària, una si-
tuació d’emergència nacional: el 60,6 per cent de les 
famílies ateses no tenen una dieta òptima i prop de la 
meitat assegura que la seva alimentació prové de do-
nacions d’entitats socials o ajudes familiars. Què és el 
que diu aquest informe, consellera, sobre les beques 
menjador? El 21,5 per cent de les persones ateses no 
rep cap beca per a tots els seus fills i en el 58 per cent 
dels casos no es cobreix la totalitat de l’import. Això 
provoca que tres de cada deu famílies hagin de com-
pactar la beca i, per tant, només garantir l’alimentació 
dos o tres dies la setmana als seus fills.

Li vull reconèixer, perquè ja ho hem fet i perquè ja la 
conec, ja ho hem fet alguna vegada, que hem millorat 
especialment en dos aspectes. El primer: per prime-
ra vegada tenim beques al cent per cent –els ha cos-
tat. Els ha costat cinc anys de crisi, sis interpel·lacions 
parlamentàries, he perdut el compte de mocions i pro-
postes de resolució, i, fins i tot, un Ple extraordinari 
per aconseguir-ho, però és una bona mesura. I el segon 
element que vostès també han corregit és el de l’homo-
geneïtzació dels criteris a tots els consells comarcals, 
que abans era molt dispersa. Tot això ha sigut gràcies a 
la pressió, la pressió parlamentària i, sobretot, la pres-
sió social. Perquè davant d’aquesta situació les beques 
menjador són clarament insuficients. Primer, perquè 
els nostres nens no només mengen els dies lectius, que 
són 176 segons el calendari escolar. Si vostè fa la resta, 
no tenim seguretat que a aquests nens se’ls garanteixi 
l’alimentació bàsica durant la resta dels 189 dies res-
tants. I tampoc tenim garanties, com sí que es garan-
teix a Andalusia, gràcies a un decret que va imposar el 
Grup d’Izquierda Unida, de tenir tres àpats al dia en 
tots aquells alumnes en situació de vulnerabilitat.

La FAPAC, la federació d’associacions de mares i pa-
res, recentment ha realitzat unes jornades on arriba a 
determinades conclusions, entre les quals destaquen 
la de la insuficiència de les beques menjador, que ve 
motivada per cinc motius fonamentalment. El primer: 
l’índex de referència per sol·licitar les beques és molt 
baix, és l’IRSC; caldria, segurament, actualitzar-ho o 
potser estudiar implantar l’Arope com a índex de cor-
recció de les desigualtats. El segon element: la gran 
majoria d’ajuts són del 50 per cent, cosa que fa que les 
famílies més vulnerables ni tan sols demanin les be-
ques perquè no poden aportar el 50 per cent restant. El 
tercer: la compactació horària, especialment a la se-
cundària. Això ha fet reduir fins a fer els menjadors 
residuals. Vostè mateixa la setmana passada em reco-
neixia en una pregunta parlamentària que a Catalunya 
només el 9 per cent dels instituts tenen servei de men-
jador escolar. El quart element: molts col·lectius no ar-
riben ni a fer la sol·licitud, segurament per manca d’in-
formació. I un cinquè: no es poden demanar beques a 
mitjan curs, encara que la situació de la família hagi 
canviat sobtadament.

Per tant, consellera, volem afegir que segurament un 
dels temes on vostès, on les comunitats autònomes sí 

que tenen competències és en el de l’establiment del 
preu del menjador escolar, i és el nostre dels més ele-
vats de l’Estat. A Catalunya estem en 6,20 euros, no-
més superats per Aragó, per Navarra i per les Bale-
ars, i estem molt per sobre de Madrid, amb 4,87 euros, 
d’Andalusia, amb 4,50, o del País Valencià, amb 4,25, 
i doblem les Canàries o Astúries.

Segon element que li volia situar: era el de l’espai edu-
catiu i les condicions laborals dels menjadors. Ha de 
ser o l’hem de considerar un espai més del procés 
d’aprenentatge de l’alumnat. Un nen o una nena, des 
que entra a l’escola fins que en surt està sent educat, 
es troba en un context educatiu. Per tant, qualsevol per-
sona que interactuï amb ell ha de ser considerada per-
sonal educatiu. I les condicions laborals del personal 
dels menjadors també afecten considerablement això.

Li posaré, li situaré, consellera, algunes dades. La ta-
xa de subcontractació dels menjadors col·lectius ha aug-
mentat de forma progressiva: del 29,7 el 99 al 44,7 el 
2009, que és l’última referència que tenim. És un sector 
caracteritzat per l’entrada al mercat de grans empreses; 
per la introducció d’innovació tecnològica, especial-
ment en les tasques de producció i conservació; la ten-
dència de les grans empreses a convertir-se en facilities 
services, que són les que ofereixen, a més de restaura-
ció, serveis de neteja o servei de manteniment dels edi-
ficis. A Catalunya només les deu grans primeres em-
preses –entre elles, Grupo Serunión, Eurest, Sodexo o 
Sehrs– acumulen el 50,6 per cent de la quota de mer-
cat. Per tant, moltes petites empreses, com en molts al-
tres sectors, tenen dificultats de finançament per seguir 
operant, i això és ben aprofitat per les grans empreses 
en expansió que busquen operacions de compra.

Actualment, consellera, la majoria de contractacions 
s’adjudiquen a les empreses que presenten l’oferta eco-
nòmicament més baixa, cosa que genera increment de 
la competitivitat i provoca racionalització de despeses 
a costa de la qualitat alimentària i dels serveis sub-
ministrats. Per tant, al final hi sortim tots perdent: hi 
perden les treballadores en les seves condicions labo-
rals, hi perden els infants perquè es racionalitzen els 
costos en detriment de la qualitat i hi perd el sector 
perquè redueix la viabilitat de les empreses. Ens cal, 
per tant, reconèixer que al sector hi ha una diferència 
clara, per exemple, les activitats de l’estiu estan regu-
lades a través d’un decret del departament de Joventut, 
que estableix ràtios, estableix formacions específiques 
i es tableix titulacions, i, en canvi, en els menjadors es-
colars això no és així.

I li vull parlar en un tercer apartat, molt ràpidament, 
sobre la sobirania alimentària. És un concepte impor-
tant també per nosaltres. El menjador escolar desen-
volupa una important funció pel que fa al subministra-
ment d’aliments i la composició dels menús ofertats, 
que ha de combinar la funció nutricional, les necessi-
tats dels usuaris, la qualitat gastronòmica i també una 
funció educativa.

Un exemple, consellera: hi ha empreses de menjadors 
de Catalunya que cuinen els seus productes a Màla-
ga, a més de mil quilòmetres, vint dies abans de ser 
servits i estan congelats durant tot aquest temps, fins 
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que són distribuïts massivament a tots els territoris de 
l’Estat i també a Catalunya. O tenim, per exemple –no 
sé si deu ser el seu–, el model basc, que el que pretén 
són grans macroempreses, que són les que guanyen 
les licitacions públiques, en detriment de la producció 
de proximitat, i que ha acabat enterrant els petits men-
jadors autogestionats i d’empreses ecològiques.

Per tant, consellera, el que li proposem en aquesta 
interpel·lació és fer de l’escola una autèntica estructura 
d’estat, una estructura que no només es fixi, com vostè 
fa últimament, en l’èxit escolar, sinó també en la co-
hesió social. 

La gran aposta del nostre sistema educatiu és conver-
tir l’escola en una generadora de cohesió social i d’i-
gualtat d’oportunitats, que estem perdent. I que segu-
rament, consellera, els menjadors escolars podrien ser 
un bon mecanisme per poder aconseguir-ho.

Gràcies.

La vicepresidenta primera 

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

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, perme-
ti’m quelcom. Escolti, és veritat que posem molt d’èm-
fasi en l’èxit escolar, perquè entenem que és la millor 
eina per garantir la cohesió i l’ascensor social. En això 
hi devem estar tots d’acord.

A partir d’aquí? Tot allò que siguin altres actuacions 
de caràcter complementari del món de l’educació, evi-
dentment –evidentment–, només cal mirar els projec-
tes educatius, només cal mirar els projectes curricu-
lars, només cal mirar les orientacions que donem en 
els nous currículums que estem presentant, com a 
concepte de competència ciutadana, com a servei co-
munitari, etcètera. Per tant, una cosa no exclou l’altra, 
en tot cas, es complementen.

D’entrada, permeti’m que, amb relació a aquest tema, 
jo li pugui dir, a la manera sobretot d’entendre la co-
bertura de les necessitats bàsiques –perquè crec que 
és aquest el punt central– que la nostra visió, la del 
departament, coincideix amb la del Síndic de Greuges 
quan en el seu informe de l’any 13 deia: «La prioritat 
de la lluita contra la malnutrició infantil no ha de ser 
garantir que els infants socialment més desafavorits 
quan arribin a casa ja hagin menjat adequadament, si-
nó que les seves famílies, amb les mesures de suport 
familiar que escaiguin per exercir correctament les se-
ves responsabilitats parentals, puguin garantir-los els 
àpats necessaris.» Dit això, que crec que no és sospi-
tós de ningú perquè són les paraules del síndic, per-
meti’m que li recordi la nostra orientació.

Miri, li ho repeteixo, en aquest curs actual s’hauran 
concedit des del departament 66.360 beques. Però, a 
més a més, s’ha deixat una partida, una quantia im-
portant, en els consells comarcals perquè les adminis-
trin per a aquestes famílies que el 50 per cent els re-
sulta insuficient i la puguin complementar, per si n’hi 

ha d’altres que fora de barem consideren que arriba 
al cent per cent. I, en total, nosaltres considerem que 
això suma 12.863 beques més, de diferent dimensió, 
perquè són de caràcter complementari. Per tant, ens 
n’anem a 76.000 beques. Per tant, hi haurà evident-
ment quelcom de millora substancial no només a les 
del 50 i les 10.484 del cent per cent, sinó aquesta pos-
sibilitat que estàs més a prop, conèixer la realitat i po-
der modular l’ajuda.

Si vostè em parla de la inseguretat alimentària..., que 
aquests dies la Creu Roja n’ha parlat, és evident: un 
pare no té la seguretat que podrà alimentar bé els seus 
fills si no té feina. I aquesta és la gran obsessió: feina. 
A partir d’aquí? Ajut social quan falta la feina i que a 
cap casa el rebost sigui buit.

Vostè ho ha dit molt bé: a l’escola hi som els dies que 
hi som i cinc dies la setmana. Aprofitem-los bé per 
donar bé la resposta que podem donar des d’Ensenya-
ment. Però no oblidi mai que la Llei de serveis socials 
defineix molt bé –les defineix molt bé– el que són les 
necessitats bàsiques i quin és el primer nivell de ser-
veis socials i qui n’és el competent. Per tant, mirem 
cadascú, en el grau de competència i de prioritat, com 
administra els recursos i com estan abordant-se les di-
ferents solucions.

Els nostres directors tenen un mandat claríssim: si hi 
ha un alumne de primària o secundària que malgrat 
tots els engranatges es detecta amb algun problema 
de malnutrició, comunicat ràpid –aquest protocol que 
vostè diu. Doncs, miri, sí, serveix per a això. I cada 
vegada que n’arriba un, que n’arriben pocs, però, si 
n’arriben, s’actua decididament. I què fem? Els envi-
em allà on han d’estar detectats, que són els serveis 
socials. I allà s’ha de trobar la solució. I, si no, passem 
nosaltres per davant.

Vostè em parla de preus. (Veus de fons.) Sí, sí..., vos-
tè m’ho ha sentit a dir a mi, que som un menjador car 
comparat amb la resta de l’Estat. Però jo li ho recordo, 
el vam deixar... –sí, ara, que avui parlàvem de perío-
des històrics–, el 2004 vostès el van trobar, diguem-ne 
–vostès, eh?, en genèric, el que es deia abans, com a al-
ternativa de govern–, a 4,65; el 2008-2009 el van apu-
jar a 6,20, perquè el van anar apujant cada any –cada 
any. Sap quants anys han passat, quants cursos? Miri: 
un, dos, tres, quatres, cinc, sis. Continua a 6,20; l’hem 
congelat, per poder-ho fer viable. Perquè no ens sem-
blava lògic que s’haguessin creat uns convenis i unes 
condicions que fessin que el menú fos tan car. I vostè 
sap que hem fet tota mena de combinatòries organit-
zatives per fer possible l’extensió de més beques, in-
crementant el pressupost sense incrementar-ne el preu. 
Algú va cedir a certes pressions, però nosaltres no.

Si vostè em diu que cal considerar l’espai físic i l’ho-
rari de menjador com un espai de caràcter educatiu i 
pedagògic, jo li diré que té tota la raó. En tota la nor-
mativa ho diu! Està dins la programació anual del 
centre, el menjador! Què passa? Que com que en te-
nim uns –i, si vol, després en parlarem– gestionats pel 
consell comarcal directament, d’altres cedits als ajun-
taments, d’altres –un gran percentatge– cedits a les 
AMPA, potser aquest engranatge, amb la programació 
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general, es pot en algun cas refredar. Parlem-ne. Jo els 
n’he parlat a vegades; recordo que un dia, adreçant-me 
al senyor Herrera, li vaig dir: «Em vol ajudar a abara-
tir el cost del menú i del servei de menjador?» No del 
menú: del servei de menjador. Perquè, com que hi ha 
molts implicats, cal una anàlisi polièdrica.

Si vostè em diu que vol donar-hi el nom –em sembla 
bé, no?– de «sobirania alimentària»..., escolti, les pro-
gramacions de menús escolars es fan des del Departa-
ment de Salut. Es programen els menús, es fan les re-
comanacions perquè siguin equilibrats i idonis per als 
infants. Es revisen els menús d’uns 350 centres l’any. 
M’escolta, senyor diputat? Tres-cents cinquanta cen-
tres l’any, aleatòriament, des del Departament de Sa-
lut, es van revisant, per si hi han disfuncions a aquest 
respecte. Els consells escolars dels centres aproven el 
pla de funcionament del servei de menjador. S’obre la 
possibilitat de concentrar el servei de menjador en un 
únic centre, que vostè ho demanava a la llei, i això el 
decret ja ho preveu.

Sí que és veritat que hi ha un decret del 96, sí que és 
veritat que estem parlant d’un nou decret. Vostè farà 
unes propostes, nosaltres li explicarem com tenim en-
focat el nou decret, i, evidentment, tot allò que sigui 
acceptable des del punt de vista de la sostenibilitat i 
del model ho podem parlar i tractar. Ara, recordi que 
la competència està delegada des de fa anys als con-
sells comarcals. Per tant, nosaltres hem de parlar amb 
qui la té delegada, també de la seva regulació. No és 
un tema que vostè i jo puguem resoldre; hi ha uns ter-
cers, que a vegades arriben a uns cinquens.

Unes referències amb relació a l’IRSC. Jo també m’he 
estudiat les consideracions i propostes de la F APAC, 
com es pot imaginar. Però, és clar, per nosaltres 
l’IRSC..., escolti, pensi que ens vam posar d’acord que 
era un..., i aquí s’havia acceptat perfectament. I no 
el comparem amb els ingressos íntegres, sinó que el 
comparem amb el resultat de descomptar, dels ingres-
sos íntegres, totes aquelles deduccions que també es 
practiquen en la liquidació anual de la renda, la qual 
cosa fa que s’evitin errors com el que hi havia hagut, 
de gent amb cinquanta, seixanta mil i vuitanta mil eu-
ros l’any amb beca de menjador en anys anteriors.

Per tant, és veritat que la majoria d’ajuts són només 
del 50 per cent. És veritat que hi ha alguna família 
que això no li resol... Per això hem donat aquesta bos-
sa de forquilla que permet complementar els consells 
comarcals.

Vostè m’ha parlat de la compactada. És veritat, tenen 
dues mil beques de menjador en aquests moments a 
la secundària. Però també li puc dir: allà on hi ha una 
necessitat, o es munta o s’assigna un menjador; allà 
on ho hem volgut muntar i no hi ha hagut demanda, 
doncs, no ha tirat endavant. Però hi han diferents ini-
ciatives i es van consolidant, però el lògic és, com tots, 
que puguin dinar a casa. O això no és una estigmatit-
zació?

Clar, depèn de com, eh?... Jo crec, sincerament, que 
nosaltres el que hem de fer és posar tots els equipa-
ments socials a favor de la lluita contra la pobresa, i 
així ho estem fent.

I per això –i per això– li demano que siguem exac-
tes. Quan es diu: «No es poden demanar beques a mig 
curs», encara que siguin necessàries en aquell mo-
ment..., no és veritat. Ho vam explicar, era una de les 
novetats. Sí que la major part es concedeixen a l’ini-
ci de la convocatòria, però també atenem els que vé-
nen de situacions sobrevingudes. Escolti, nosaltres te-
nim les dades que ens envien els consells comarcals: 
mai hi havia hagut a l’Administració una anàlisi tan ri-
gorosa de les dades de menjador escolar. Pensi que no 
es demanaven ni els comptes, ni els justificants. S’ha 
fet una feina enorme –enorme– per poder ordenar-ho. 
Perquè amb el model anterior, per diners que hi ha-
guéssim posat, no hauríem atès mai els que més ho 
necessitaven. Ara, evidentment que el podem millorar, 
només faltaria; per això hem iniciat amb els mateixos 
consells –que, ho repeteixo, tenen la competència de-
legada– aquesta revisió del decret del 97, per veure si 
el podem millorar.

En aquest sentit, senyor diputat, escolti, com que és la 
voluntat, segur que podem trobar punts de contacte. 
Allà on no trobarem punts de contacte és si diem co-
ses que, o per desconeixement –que estic segura que 
és així–..., com el fet aquest que no es poden atendre 
les necessitats sobrevingudes, perquè li haig de dir 
que ja no és així, i això ve..., en tot cas, es refereix a 
altres temps.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyor diputat, 
per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, presidenta. Jo crec, consellera, que en el 
que no ens posem d’acord és que vostè pensa que l’èxit 
serà el que faci venir la cohesió social, i nosaltres pen-
sem que si garantim la cohesió social llavors podrem 
garantir també l’èxit escolar. I vostè, jo tinc la sensa-
ció que comença la casa per la teulada.

Sobre l’informe del síndic? És que té tota la raó; per 
tant, ho compartirem. Hauríem d’acumular totes les 
nostres forces per garantir ocupació, que és el que ge-
nera aquesta cohesió social. Però si no la tenim què 
fem, consellera? Deixem que hi hagi nens a Catalunya 
que no mengen cada dia?, que és del que va aquesta 
interpel·lació. Sí, sí: com ho fem? Com garantim l’ali-
mentació a aquell alumnat, consellera, a través de l’es-
cola pública, que és l’instrument, l’eina, l’instrument, 
l’estructura d’estat més important que tenim, i, per 
tant, garantir aquest element que per nosaltres és fo-
namental?

I el tema, consellera, no és quants alumnes tenen be-
ca, sinó quants alumnes amb necessitats alimentàries 
s’han quedat sense beca. Aquí és on vostè hauria d’ha-
ver posat tot el focus de la seva gestió; aquí és on vostè 
hauria d’haver posat tot el focus de la seva intervenció, 
i és on m’hauria d’haver contestat amb totes les dades. 
I m’hauria d’haver dit: «Escolti, senyor diputat, tenim 
tantes famílies que tenen dret a beca, perquè no tenen 
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suficients recursos, i no els hem pogut, doncs, oferir 
aquesta beca.» Per tant, consellera, aquest és un pas, 
per nosaltres, fonamental. 

Sobre el protocol de detecció de les necessitats ali-
mentàries? És que ens consta, i s’ha fet, i la diputada 
Laura Massana ho ha fet; a les comissions parlamen-
tàries s’ha demanat per activa i per passiva, i encara 
no hem pogut tenir accés a aquest protocol. Per tant, 
ni sabem si s’està fent bé, ni sabem de quina manera 
s’està garantint des del departament.

Segurament..., i vostè parlava també –i vaig ràpid, per-
què tinc poc temps– sobre els preus; doncs, probable-
ment aquesta congelació..., i, si no fem com han fet 
algunes altres comunitats, que és subvencionar l’es-
tructura dels serveis de menjador –m’entén el que vull 
dir?, és a dir, hi ha despesa del servei de menjador, com 
pot ser el pagament dels professionals, el manteniment 
del menjador, que està subvencionat gràcies a les apor-
tacions dels departaments d’Ensenyament d’altres co-
munitats–, el que provoca és que aquestes macroem-
preses on facin el negoci sigui a través de la qualitat 
alimentària, de servir menjar congelat, que és el que al 
final també acaben pagant aquells alumnes més vulne-
rables. Perquè vostè ho sap, consellera, i jo també li ho 
he dit, que aquestes licitacions el que fan és prioritzar 
l’oferta econòmica, i no prioritzar que hi hagi menja-
dors escolars que tinguin projectes educatius. Per tant, 
quan nosaltres li diem que el que cal és que els menja-
dors escolars també estiguin considerats com a espais 
educatius, consellera, segurament vol dir que en aque-
lles licitacions on es pot influir el projecte curricular 
tingui un pes específic pel que fa a aquesta situació.

I acabo, consellera, parlant-li sobre l’informe mè-
dic, l’informe pediàtric, perquè també té a veure amb 
aquests aspectes, perquè segurament aquells mateixos 
alumnes que hagin de venir amb un informe mèdic se-
ran els que han de tenir dret a les beques menjador. 
El que vostè hauria de fer és començar per garantir 
aquestes eines de cohesió social; les eines de cohesió 
social són aquests menjadors escolars que ens garan-
teixen la igualtat alimentària a tots els alumnes. Re-
vertir precisament aquelles retallades –i en aquest Ple 
segurament també en tornarem a parlar– que van ori-
entades a fer de l’escola púbica una escola inclusiva.

I després, consellera, acabi vostè demanant aquest in-
forme pediàtric no només als alumnes que vostè ha 
marcat amb vermell –perquè ja ho ha fet. Si creu que 
és important tenir aquesta informació, que jo fins i 
tot ho puc compartir amb vostè, acabi per demanar 
aquest informe pediàtric a tot aquell alumnat que s’in-
corpori a les nostres escoles, perquè és una informació 
beneficiosa. Però no segregui vostè també la informa-
ció, com segrega en altres aspectes; no marqui vostè 
amb vermell determinats alumnes perquè viuen en un 
context territorial respecte d’altres alumnes que viuen 
en un altre context. Suposo, consellera, que m’entén; 
suposo que entén què és el que li estem demanant, què 
és el que li estem exigint des del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa i Esquerra Unida.

I jo acabo: quan li posava abans algun exemple, quan 
jo li deia... Perquè no és la primera vegada que li ho 

hem dit, perquè jo recordo..., l’última vegada que li 
vaig parlar del decret dels tres àpats alimentaris d’An-
dalusia, vostè el va ridiculitzar en aquesta seu parla-
mentària i em va dir: «Allà el que fan és donar un tros 
de xòped i un suc», o una cosa semblant. Escolti’m, 
és que si vostè veu els titulars de la premsa, per què 
surten uns consellers d’Ensenyament i per què en sur-
ten uns altres, vostè veu, per exemple, l’ABC, que parla 
d’Andalusia: «La Junta de Andalucía gastará 14 mi-
llones de euros para garantizar que los niños de la co-
munidad coman bien.» Europa Press diu: «La Junta 
de Andalucía asegura al menos tres comidas diarias a 
todos los niños de la comunidad.» Per desgràcia, això 
a Catalunya no ho podem dir. El Periódico diu: «Les 
famílies...» Perdó, sí; i ara els titulars seus. A El Pe-
riódico: «Les famílies desafavorides donaran un in-
forme mèdic a P3», «Rigau fulmina el finançament de 
les llars d’infants municipals» o «El 23 de maig del 
2013 la Generalitat encara deu 35 milions en beques 
menjador i transport escolar».

Per tant, consellera, quan parlem de cohesió social 
precisament parlem de creure’ns l’escola pública com 
una autèntica eina, com un autèntic instrument de cor-
recció de les nostres desigualtats, que tinc la impressió 
que vostè no ho fa.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

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

La consellera d’Ensenyament

Gràcies, senyora presidenta. Unes quantes considera-
cions. Senyor diputat, li digui a la senyora Massana: 
«Benvolguda Laura, a la web del departament troba-
rà el protocol»; està penjat, el trobarà. És un protocol 
acordat amb Benestar, amb Salut, amb tothom; està 
penjat, està funcionant.

Podríem... (Veus de fons.) No, senyora diputada, l’he 
citat, no l’he interpel·lat; permeti’m la puntualització. 
Segurament no tenim els minuts, i estaria bé un de-
bat de com es fa per garantir la cohesió i no propiciar 
l’èxit escolar sabent que el punt clau de l’exclusió ve a 
partir de l’adolescència: «Estic preparat per treballar i 
estudiar, o quedo a la cuneta?» Això és un punt molt 
important –és molt important. Per tant... Eh que hem 
dit que eren complementàries i anem a l’hora? Anem 
a l’hora.

Senyor diputat, si a vostè li agrada llegir que hi ha 14 
milions en una comunitat per poder menjar bé, doncs, 
miri, m’ajudi; sortim aquí fora i anunciem: 45 milions 
d’euros, destina la Generalitat als menjadors escolars; 
45 milions, hi destina la Generalitat. Vam dir 42, i 45. 
Amb aquests 45... (Veus de fons.) Ja li vaig explicar 
com es feia –ja li ho vaig explicar, perquè m’ho van 
explicar directament els responsables.

Ara bé, escolti: qui s’ha quedat sense beca? El que..., 
el seu llindar sobre l’IRSC, amb totes les seves con-
sideracions, ha quedat fora d’aquesta quantitat. Si es 
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tracta de refer el discurs entorn de l’IRSC, que va ser 
creat per poder tenir accés i dret a les prestacions, par-
lem-ne. Però l’hem aplicat bé. I en aquells que hi ha-
vien als marges..., són aquests diners que els consells 
comarcals han de poder... 

Jo els demano una cosa: cada vegada que sàpiguen 
d’una escola, d’un alumne que té una dificultat i el 
sistema no l’atén, abans que arribi el proper ple, por-
tin-me’l, si us plau, me l’enviïn per fax, per internet; 
me l’enviïn, eh? –per fax, li he dit, en pla gràfic.

Després, vostè em parla de despesa subvencionada. 
Miri, jo crec que els equipaments –els equipaments– 
que hi ha a les escoles, pel que fa als espais de cui-
na, són una manera indirecta de subvencionar molt bé 
aquesta qüestió. Clar, si tu fas escoles sense cuines, 
eh?, després pots subvencionar; però en podem parlar.

Ara, miri, li he parlat que estàvem treballant per refer 
el decret, que estàvem treballant per fer un acord marc 
amb els consells comarcals. Doncs, li haig de dir que 
l’acord que estem desenvolupant i treballant precisa-
ment no premia el preu –no premia el preu– per sobre 
del projecte i de la qualitat. Jo li dic el que estem tre-
ballant. Nosaltres fins ara tenim vigent el que fa anys 
que vostès van tenir vigent. Per tant, alerta aquí, eh?, 
també. Nosaltres ara ho estem revisant. I li dic –i li 
ho dic–: el preu no es premia per sobre del projecte 
educatiu i de la qualitat. Perquè hi ha una gran coinci-
dència amb els interessos que vostè ha exposat. Però, a 
més a més, a mi m’agradaria poder reforçar més la im-
plicació amb el projecte educatiu del centre, i n’hem 
de parlar, perquè la desconnexió que de vegades hi ha 
no és bona, i hem tingut a la història diferents proce-
diments. I, a vegades, intentar parlar d’això és com ai-
xecar grans tabús que..., miri, els que portem alguns 
triennis a sobre, doncs, podem entendre. I veig que sí 
amb el cap i me n’alegro, perquè estic convençuda que 
ens posarem d’acord. Perquè ho sabem que el menja-
dor escolar pot ajudar molt, però hi ha d’haver aquest 
contínuum educatiu, i hem de saber també quines de-
cisions es prenen, quins efectes tenen i si tothom des-
prés donarà suport a les decisions preses.

I, miri, permeti’m una cosa, amb relació a l’informe 
pediàtric: si el demanàvem... –a la matrícula, eh?, no 
a la preinscripció, per tant, no es discrimina ningú–, 
si el demanàvem era per poder-ho treballar, perquè 
no esdevingués un tràmit burocràtic que s’afegís a la 
carpeta, perquè quan veiéssim el grau de desenvolu-
pament psicomotor poguéssim preveure si hi havia un 
TDAH, si la conversa amb la mare era insuficient i no 
ens podíem... (Veus de fons.) Sí, tres anys, sí... Sí, se-
nyora diputada..., per exemple, jo com a parvulista re-
cordo a quatre anys, que no hi deu haver massa dife-
rència, saber molt; és molt important saber si el part 
ha anat bé, si en el moment del part el cordó umbilical 
et va fer una volta al coll o no, si vas quedar un mo-
ment lila, perquè hi pot haver una irritació en el còr-
tex... (Veus de fons.) Evident, és evident, però no patei-
xin –no pateixin. Escoltin, a vostès els agrada sempre 
pensar malament i com que pensen malament patei-
xen més del compte. (Remor de veus.) Això era una 
discriminació positiva. Però, atenció, vista la meva 
incapacitat de fer entendre que estàvem davant d’una 

mesura que s’estendria progressivament, que així tam-
bé ho diu la Societat Catalana de Pediatria, que encara 
no sabem, diguem-ne, de l’informe mèdic que hi ha a 
dins del CAP a cada programa, com extreure aquelles 
dades, fer-les, perdó, fer-les llegibles a nivell pedagò-
gic pel que fa a les activitats i el potencial sensorial 
del nen, vam dir: «Què fem de la a a la efa?, o, com 
que això et pot aportar un avantatge, fem-ho?»

Escolti, jo tornaré a parlar amb el Departament de Sa-
lut. No tinc cap inconvenient a fer-ho en caràcter gene-
ral. Ara, permetin-me que, com a mínim, intensifiqui 
el treball amb els centres de més complexitat. M’en-
tén? (Veus de fons.) No, no..., perquè les dades queden 
en una carpeta; però si resulta que donar beques al 
cent per cent no és discriminatori, si resulta que fer si-
sena hora no és discriminatori, si resulta que en aquest 
centre hi ha un TIS..., «ui!, no, no hi vaig perquè hi ha 
conflictivitat social», després m’ho demanen; la sisena 
hora?, m’ho demanen; gratuïtat dels llibres de text?, a 
aquest centre hi ha gratuïtat de llibres de text?, això 
també fa fora els pares? Doncs, miri, com que no, a 
tothom, de moment no hi podem arribar, ho fem en els 
centres de més complexitat.

Però, escolti, si la Societat Catalana de Pediatria amb 
el treball bo que hem fet celebrant quelcom que hauria 
d’haver estat establert des de fa anys, i que nosaltres 
hem vist claríssimament que ara era el moment perquè 
l’estimulació precoç dels CDIAP... (Veus de fons.) És 
que no sé a qui escoltar-me si..., eh?, perquè continua 
allà al davant... 

La vicepresidenta primera

Consellera...

La consellera d’Ensenyament

Sí, vaig acabant, però entendrà que...

La vicepresidenta primera

Sí, però passa dos minuts del temps.

La consellera d’Ensenyament

Sí, però, és que m’aturen... Per tant, com que jo entenc 
que és d’interès el que els anava a dir, perquè, ja ho 
dic, jo admeto que hi ha vegades que comunicativa-
ment no puc haver estat encertada. En lloc de dir un 
«informe pediàtric de desenvolupament psicomotor», 
doncs, un «informe del pediatre» és un informe mè-
dic. Això estigmatitza en lloc de salvaguardar possi-
bles trastorns.

Doncs, escolti, no tinc cap problema a dir que ho re-
plantejo si això els deixa més tranquils. Però els de-
mano que acceptin que tinc tant dret com vostès a 
vetllar per la lluita contra la desigualtat i a treballar 
a favor dels més necessitats.

Perquè la proposta que he fet d’aquest informe ve de 
la meva experiència, del barri més difícil de Girona 
que amb el pediatre republicà... (veus de fons), sí se-
nyor, sí, el senyor Pompeu, doncs, vam portar a ter-
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me. I m’agradaria pensar que a totes les escoles de Ca-
talunya es disposarà d’aquesta informació a favor de 
qui més ho necessita inicialment, però com que veig la 
seva dificultat de comprendre la gradació no tinc cap 
problema a fer-ho més extens.

Gràcies.

(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

El dotzè punt de l’ordre del dia... (Persisteix la remor 
de veus.) La interpel·lació s’ha acabat, senyora Camats.

Interpel·lació
al Govern sobre les actuacions previstes 
per a completar el traspàs de competències 
al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona (tram. 300-00288/10)

El dotzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les actuacions previstes per completar el 
traspàs de competències al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Té la paraula, per 
exposar la interpel·lació, la diputada Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Consellera, saludar el gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, el senyor 
Josep Pera, gràcies per ser aquí i acompanyar-nos 
aquesta tarda. Fa uns dies en aquesta mateixa cambra 
vam tenir ocasió de parlar de la Carta municipal de 
Barcelona amb motiu de la seva modificació per tal 
d’actualitzar-la a les necessitats institucionals de l’au-
togovern de la ciutat i per incorporar aquelles modifi-
cacions que l’ordenament jurídic havia anat fixant en 
els seus anys de vigència.

És sabut, doncs, que la Carta municipal de Barcelona 
és una eina que reforça l’autonomia de la ciutat amb 
l’objectiu d’aconseguir una gestió administrativa efi-
caç i propera als ciutadans potenciant les competèn-
cies municipals en el marc sempre d’una col·laboració 
institucional positiva, sempre amb objectius, sempre 
amb els ulls posats de millora de la qualitat dels ser-
veis de la ciutat per fer que aquesta es correspongui 
amb les necessitats de tots els barcelonins i de totes 
les barcelonines. I és precisament aquí on, des d’Es-
querra Republicana de Catalunya, volem centrar la 
nostra interpel·lació, en com podem millorar, com po-
dem potenciar la qualitat dels serveis que oferim als 
nostres ciutadans.

La Carta municipal de Barcelona estableix la creació 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona; un con-
sorci que ha de planificar, programar, prestar i gesti-
onar tots els serveis especialitzats de primer, segon i 
tercer nivell, i també ha de coordinar la prestació dels 
serveis socials amb els prestats per institucions d’ini-
ciativa social o mercantil i proporcionar el suport in-
formatiu d’avaluació i també estadístic a les tasques 
ordenades i planificadores dels serveis socials. Preci-
sament és en l’article 3 dels estatuts del mateix con-

sorci que estableix com a finalitat el desenvolupament 
en l’àmbit territorial del municipi de Barcelona dels 
serveis, com deia, establiments i els programes d’ac-
tivitats de prevenció, atenció i promoció social que li 
encomana la mateixa Carta municipal a la qual feia 
referència fa uns minuts.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona vincu-
la dues administracions, Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Barcelona, amb la fórmula 60-40, i del 
conjunt de les competències pròpies que ha de concen-
trar i que concentra el consorci, moltes de les provi-
nents de l’Ajuntament de Barcelona s’han anat trans-
ferint i algunes –algunes– de les que haurien d’haver 
estat transferides de la Generalitat de Catalunya i que 
van ser aprovades en un acord de Govern de l’any 
2008 encara falten per traspassar.

Som conscients que s’ha fet un esforç i que, any rere 
any, s’han anat materialitzant els traspassos, la gestió 
de centres propis i de places públiques en l’àmbit de 
l’atenció a la infància, en l’àmbit d’atenció a les do-
nes que han patit violència masclista, a les persones 
amb discapacitat, a l’atenció a les persones drogode-
pendents, i també en l’atenció a les persones en situa-
ció de dependència. Però, com deia, encara queden 
pendents alguns dels traspassos que explicaré en de-
tall a la segona part de la meva intervenció.

Parlem una mica del consorci: què fa el consorci?, 
com treballa el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona? En primer lloc, dir que el Consorci de Serveis 
So cials de Barcelona està fent una feina excel·lent que 
hem de reconèixer: és un ens eficient i eficaç, i segu-
rament podríem dir que indispensable per a les per-
sones i per a la gestió dels serveis socials a la ciutat 
de Barcelona. La gestió compartida precisament per-
met planificar el desenvolupament dels serveis socials 
a la ciutat mitjançant línies estratègiques. I és, preci-
sament, aquest treball conjunt el que segurament porta 
una atenció eficaç que propicia, doncs, un entorn de 
seguretat físic i també emocional i una atenció inte-
gral a les persones usuàries.

Des d’Esquerra Republicana hem repetit moltíssimes 
vegades que els serveis socials representen, juntament 
amb l’educació, amb la sanitat i amb la cultura, un 
dels pilars fonamentals de l’estat del benestar. És da-
vant del context actual on si és cert que estem sortint 
de la crisi, doncs, certament, una majoria àmplia de 
ciutadans encara no ho estan notant a les seves butxa-
ques, on creiem que és important excel·lir en aquesta 
gestió per reaprofitar, aprofitar al màxim tots els re-
cursos. L’atenció a les persones, i en especial l’atenció 
a les persones més vulnerables, creiem que ha de ser 
una de les prioritats de les nostres administracions, i, 
de fet, molt probablement no ha de ser una de les prio-
ritats, sinó que ha de ser la prioritat. 

I, a més, atenent també la situació d’ofec financer i 
també competencial a la qual, doncs, la Generalitat de 
Catalunya està sotmesa per part de l’Estat espanyol, 
creiem que, ara més que mai, cal fer un pas, cal avan-
çar i cal executar les transferències pendents per tal 
d’assegurar aquesta prestació dels serveis a la ciuta-
dania.
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I és per aquest motiu, deia al principi de la meva in-
tervenció, que cal avançar en aquesta línia, i que, per 
tant, cal reforçar, cal potenciar el paper del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, les seves competèn-
cies i, per tant, també incrementar els traspassos de 
tots els serveis especialitzats.

En la segona part de la meva intervenció, doncs, fa-
ré un detall de quins creiem que han de ser aquests 
traspassos, en virtut del que ja està aprovat en l’Acord 
de govern de l’any 2008, i quines propostes creiem, 
doncs, que ajudarien a potenciar aquest paper del con-
sorci al qual m’he referit en tota la meva intervenció.

La vicepresidenta primera

Tot seguit té la paraula, per a la resposta, la consellera 
de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família (Neus Mun-
té i Fernàndez)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyo-
res diputades, senyor gerent del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, jo, senyora diputada, començo 
coincidint amb la valoració positiva que vostè feia de 
la tasca desenvolupada al llarg de tots aquests anys pel 
consorci, també en la seva eficàcia en el dia a dia i, 
lògicament també, i això és indispensable, la bona co-
ordinació existent entre les dues administracions con-
sorciades, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.

Vostè ja ha fet referència, diguem-ne, a quins són els 
instruments normatius que emparen l’existència del 
consorci i les seves funcions, la Carta municipal de 
Barcelona, així com els mateixos estatuts del consor-
ci a l’hora de determinar, en el primer dels casos, les 
funcions a desenvolupar respecte aquells serveis adre-
çats a col·lectius vulnerables com són la infància i 
l’adolescència, les persones amb discapacitat, les per-
sones drogodependents, les dones víctimes de violèn-
cia masclista, etcètera.

I ha fet esment del que jo diria que són els principis 
rectors de la tasca del consorci. D’una banda, la clara 
voluntat de donar una atenció de màxima proximitat 
a la ciutadania, deia: «És el principal valor del con-
sorci, perquè això s’ha de traduir necessàriament en 
una millor atenció i de més qualitat a les persones, als 
usuaris.» També és aquesta la màxima del model ca-
talà dels serveis socials, i diríem que també impregna 
tot el nostre marc normatiu començant per la mateixa 
Llei de serveis socials. Tant és així que aquest és l’es-
cenari ideal: que les prestacions des del punt de vista 
dels serveis es prestin des del més a prop possible al 
ciutadà.

Com vostè coneix molt bé, el decret de constitució del 
mateix consorci ja preveu una comissió mixta de tras-
passos que fins a data d’avui ha elaborat fins a cinc 
propostes de traspassos, aprovades pel consell de go-
vern l’any 2008 –vostè hi ha fet referència–, però tam-
bé 2009, 2010, 2013 i 2014. Aquests dos darrers anys, 
doncs, jo hi he pogut participar, en aquestes reunions, 
en les que s’han dut a terme, jo diria que amb total 
normalitat, tota una sèrie de traspassos importants.

L’any 2008, que després vostè també s’hi referirà, pel 
que deia, un primer traspàs, que té a veure amb la ges-
tió de serveis socials especialitzats, tant pel que fa a 
l’àmbit de la família, la infància i l’adolescència, amb 
277 places traspassades de serveis d’acollida, 419 de 
serveis residencials d’acció educativa, també la gestió 
delegada d’un servei de valoració de maltractaments 
infantils, i uns serveis residencials d’estada limitada 
per a dones; també en l’àmbit de les persones amb dis-
capacitat i de les persones amb drogodependència.

En resum, primer acord, eh?, hi insisteixo, de tras-
passos, any 2008; estaríem parlant del dret d’ús so-
bre sis immobles, del personal afectat, lògicament, 
per aquests traspassos, i dels crèdits previstos en els 
pressupostos de la Generalitat, que en aquell primer 
moment estaríem parlant de 37,8 milions d’euros, que 
s’incrementen anualment d’acord amb els costos de re-
ferència dels serveis socials. Per tant, un primer tras-
pàs mitjançant el qual el Consoci de Serveis Socials 
de Barcelona va passar a gestionar quaranta-un equi-
paments i 914 places. Un segon, l’any 2009, on s’actu-
alitza la relació de personal. Un tercer l’any 2010 en 
què s’aprova un segon traspàs, que també comporta el 
dret d’ús, en aquest cas, de quatre immobles, personal 
corresponent, i crèdits, en aquest cas, per import o per 
valor de 2,7 milions d’euros.

El 2013, un nou bloc de traspassos en l’àmbit de la fa-
mília, la infància i l’adolescència, amb crèdits per im-
port de 2 milions i mig, en aquest cas, del pressupost 
2014 de la Generalitat de Catalunya

I, finalment, i aquest és el darrer fins ara, un acord en 
el qual es traspassaven al consorci les setze places del 
recurs preventiu de cases d’infants, que vostè coneix 
prou bé; també en l’àmbit de la discapacitat, quaranta-
quatre places de centres residencials de discapacitats 
física, i vint-i-quatre places en l’àmbit de la discapaci-
tat intel·lectual.

Així, en resum, perquè crec que és prou gràfic el nom-
bre de xifres, també per això li esmento –i perdó–, 
doncs, aquest allau de xifres, estaríem parlant, en 
aquests anys, des del 2008 fins ara, d’un total de sei-
xanta-cinc equipaments, gestió traspassada d’aquests 
seixanta-cinc equipaments, i 1.109 places de serveis 
socials, especialitzats, eh?, i aquí entrarien, com li he 
dit abans, discapacitat, infància, persones amb drogo-
dependència, dones víctimes de violència masclista.

Això ens portaria a poder concloure que, tal com ho 
van fer els anteriors governs de la Generalitat, tam-
bé evidentment els governs municipals, durant l’actu-
al mandat, en aquest cas, el Departament de Benestar 
Social i Família, en matèria d’infància i discapacitat, 
especialment, ha anat traspassant també cada nou re-
curs que es creava a la ciutat.

Altra qüestió. Restaria pendent de traspàs tots aquells 
centres de dia i recursos residencials en l’àmbit de la 
discapacitat que estan pendents de passar, estan en 
procés de passar de subvenció a concert, com a línia, 
com a manera de finançament, eh? En procés, que no 
vol dir que quan culmini aquest procés de pas de la 
subvenció al concert es pugui tramitar, doncs, el cor-
responent traspàs. I, com he apuntat també abans, 
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d’acord amb les funcions que assignen els estatuts del 
consorci, aquest també exercirà, diuen els estatuts, les 
competències que, si s’escau, li deleguin les adminis-
tracions consorciades. I en aquest sentit, és el cas, per 
exemple, de la competència delegada que es gestiona 
amb relació al sistema de dependència, però també 
amb els Mena, amb els menors no acompanyats.

Dic tot això perquè és evident que portem un camí 
ja recorregut, i crec que les xifres parlen per si soles. 
I aquesta, doncs, com li deia, cooperació a què vostè 
també feia referència en la seva intervenció, i la bona 
feina desenvolupada pel conjunt de professionals, és la 
clau d’èxit d’aquest període.

Parlant de professionals, aprofito, obro parèntesi, avui 
és el Dia Mundial del Treball Social, i per tant crec 
que també és bo aprofitar aquesta interpel·lació, si vos-
tè m’ho permet, per fer un reconeixement de la tas-
ca de tants i tants professionals. Aquí estem parlant, 
també, de serveis socials i d’un model que és el nos-
tre, no exempt de dificultats en aquests moments de 
crisi econòmica i social, però amb un grapat de molt 
i molt bons professionals dels serveis socials, tant bà-
sics com especialitzats.

Li ho deia, tot això, per concloure aquesta primera in-
tervenció, en el sentit que el període recorregut i tots 
aquells serveis ja efectivament traspassats ens donen 
una idea molt aproximada de quines són les potenci-
alitats, que són moltes, de la figura del consorci i del 
seu desenvolupament. Evidentment, també ens per-
toca, i la fem, una reflexió sobre aquells aspectes a 
millorar, evidentment. Per això hi som. També, d’al-
gunes febleses, que quan parlem de consorcis, en ge-
neral, també detectem; determinades limitacions, per 
exemple en l’àmbit de la gestió econòmica o dels re-
cursos humans. També és bo posar-los sobre la taula, 
en aquest sentit.

Crec que el més important és valorar què ha funcio-
nat, que crec que és molt, d’aquest procés de traspas-
sos, que s’està fent de forma absolutament normalitza-
da, en global, en general, de tot allò que es va acordar, 
i que la voluntat de traspàs, com de gestió, és absoluta-
ment clara i diàfana. Pertoca, ben segur, una avaluació 
completa, com també la conveniència o no, la calen-
darització, que seria el pas següent, d’aquells àmbits 
encara no traspassats. Crec que és clara també la fo-
tografia sobre el grau de sosteniment, eh?, del pressu-
post del consorci. Crec que vostè també hi ha fet refe-
rència. La Generalitat hi aporta el 90 per cent. Vostè 
ha fet referència al pes dins del consorci d’una i altra 
administració. I la resta és l’aportació de l’ajuntament, 
lògicament, i el copagament, el copagament de serveis 
per part dels usuaris.

Crec que podem posar-nos d’acord i considerar que és 
un objectiu compartit que aquest és un model coopera-
tiu, eficaç, integral, del qual un aspecte indispensable és 
garantir-ne la seva autonomia financera per tal de poder 
desenvolupar tots aquests serveis de la millor manera 
possible, tant pel que fa als seus professionals com des 
del punt de vista econòmic. Coincidim en aquest aspec-
te o en aquests principis fonamentals, i crec que ha estat 
el que ha regit els successius traspassos que d’ençà del 

2008 fins a l’any 2014 han regit aquest model coopera-
tiu entre les dues administracions.

A la seva disposició, en el segon torn, doncs, també 
per abordar aquestes qüestions que poden quedar pen-
dents o susceptibles de millora.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Agnès Rus-
siñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Consellera, en primer lloc, acla-
rir que no és la voluntat d’aquesta diputada ni d’aquest 
grup qüestionar la feina que s’ha fet fins ara, sinó pre-
cisament aportar elements nous que ens ajudin a clou-
re tot aquest procés de traspassos amb èxit. I èxit vol 
dir, doncs, el que deia en la primera part de la meva 
intervenció: aconseguir que el consorci sigui una eina 
el més eficient i el més eficaç possible per donar res-
posta a les demandes dels nostres ciutadans.

En tot cas, en primer lloc, des d’Esquerra creiem que, 
per tal de potenciar el Consorci de Serveis Socials, en 
primer lloc el que cal és garantir que aquest disposi 
d’autonomia financera; autonomia financera, com de-
ia, lligada a la possibilitat que doni un servei eficient i 
eficaç, i, per tant, que aquest organisme es pugui ges-
tionar i administrar de forma autònoma amb tots els 
recursos de què disposa.

També proposem, com he explicat abans, que es ma-
terialitzi de manera imminent el traspàs, en aquest 
cas, sí que ara passo a baixar més al terreny més con-
cret, el traspàs dels recursos de llar residència per a 
persones amb discapacitat. Actualment, a Barcelona 
hi ha setze pisos d’aquestes característiques, gestio-
nats principalment per entitats. I també, que es mate-
rialitzin de manera imminent els recursos destinats a 
la totalitat dels serveis residencials d’atenció als dro-
godependents. Entenem que el control i el seguiment 
d’aquests recursos han d’estar en mans del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona.

De la mateixa manera, queda pendent, també, realit-
zar els traspàs dels serveis de valoració de maltracta-
ments infantils, el centre d’avaluació de discapacitat i 
els equips valoradors de la dependència. De la matei-
xa manera que queda també pendent l’emissió de l’in-
forme –en tot cas, el traspàs de l’emissió, perquè tot 
el que estic explicant són traspassos–, els traspàs de 
l’emissió de l’informe pel que fa a les sol·licituds rela-
tives a l’atorgament de subvencions i convenis formu-
lats per la Generalitat, en aquest cas els que afectin la 
ciutat de Barcelona. En aquest cas –i dic «en aquest 
cas», ho subratllo–, creiem que es tracta de posar data 
a un acord que, com deia en la meva intervenció que 
he fet al principi, doncs, en aquest cas concret, data de 
l’any 2008.

També creiem que podria ser positiu avaluar el traspàs 
al consorci de les residències de gent gran de titula-
ritat pública. I, en aquest cas, dic «estudiar» o «ava-
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luar» perquè, doncs, com ens ha explicat la consellera, 
segons l’article 7.2 dels estatuts del mateix consorci es 
diu que el consorci exercirà les competències que si 
s’escau li deleguin les administracions consorciades; 
per tant, estem fent una proposta d’un possible tras-
pàs, no d’un traspàs que ha estat aprovat, sinó d’un 
possible traspàs, que creiem que també aniria en la lí-
nia del que estàvem explicant.

Des d’Esquerra valorem que el mateix es podria fer 
amb els equips d’atenció a la infància i a l’adolescèn-
cia, i amb els equips funcionals d’infància. En aquest 
cas, doncs, si l’ajuntament, tot el que fa referència als 
equips d’atenció a la infància i a l’adolescència, que 
recordem que en aquest cas són de l’Ajuntament de 
Barcelona, i els equips funcionals d’infància, que sí 
que depenen de la Generalitat, si aquestes dues admi-
nistracions deleguessin aquestes competències, creiem 
que es guanyaria eficiència. I que, en aquest cas, sí que 
aquesta podria repercutir directament en l’atenció que 
es fa no només als infants i als adolescents sinó també 
a les seves famílies.

Serà durant l’elaboració i el treball de la moció que 
tindrem ocasió de debatre i de consensuar en el pro-
per Ple que creiem que ens hauríem de posar d’acord 
en quines altres competències podríem delegar al con-
sorci. Sempre, però, amb l’objectiu de promoure una 
gestió autònoma i més eficient dels recursos, cosa 
que, d’una banda, ens permetria, doncs, destinar part 
del pressupost a obrir recursos que actualment resten 
tancats, i de l’altra, també, i cal subratllar-ho, perquè 
també és força important, agilitzar els circuits, que a 
vegades, doncs, les duplicitats fan que puguin eternit-
zar-se.

I, per últim, des d’Esquerra Republicana –i veig que 
em queda poc temps–, creiem que seria interessant 
convertir el consorci en els serveis territorials de la 
ciutat de Barcelona, i que, per tant, doncs, de facto pu-
gui esdevenir un gestor d’uns serveis que sabem que 
són complexos. Creiem que el millor exemple per veu-
re clar que aquest seria el camí que cal seguir, és en el 
cas de la matèria de protecció de menors. Ara el con-
sorci és titular dels centres; si el consorci fos també el 
titular dels expedients, expedients i centres, doncs, se-
gurament, seríem capaços de donar una millor aten-
ció en aquest cas a la protecció, en matèria de pro-
tecció de menors a la ciutat de Barcelona.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la consellera de Benes-
tar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, com 
li deia, absolutament d’acord, eh?, amb aquesta valora-
ció positiva, que l’he interpretat així, i que ens fa gua-
nyar també expertesa al llarg dels darrers anys. Uns 
quants comentaris, eh?, per donar resposta a algunes 
de les qüestions que vostè plantejava.

Si bé és cert que el decret del 94..., el Decret legislatiu 
17/94, en matèria d’assistència i serveis socials, esta-

blia tres nivells, no?, tres nivells d’atenció en la xar-
xa de serveis socials, i, d’alguna manera, distribuïa 
aquells que correspondrien a l’Ajuntament de Barcelo-
na i els que correspondria al Consorci de Serveis Soci-
als de Barcelona. Com vostè sap, la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, a què abans també m’he 
referit, deroga..., no?, deroga expressament aquest de-
cret, i pel que fa a aquests nivells anteriorment esta-
blerts, la llei parla i distingeix només entre serveis so-
cials bàsics i especialitzats, aquells que s’organitzen 
atenent a la tipologia de necessitats i que requereixen 
una especialització tècnica o de la disposició de recur-
sos determinats. Ho dic perquè sovint, quan parlem 
de determinats serveis, ho podem arribar a confondre 
–tots plegats, eh?– amb el que seria una nomenclatu-
ra que és diferent, que és distinta; però que en tot cas 
seria vigent la que fa referència a la Llei de serveis 
socials.

Des del naixement, ho diríem així, del consorci, tant 
en l’àmbit parlamentari com en l’àmbit municipal, a 
nivell tècnic i també a nivell polític, lògicament, s’ha 
parlat de traspassos més enllà del que està compromès 
o del que està escrit, eh?, com és el cas dels recursos 
residencials de la gent gran de la ciutat de Barcelona, 
que en cap cas els trobaríem detallats com a compe-
tència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
en els textos fundacionals. En tot cas, es tracta de la 
necessitat d’analitzar bé els serveis dels quals estem 
parlant, tenir l’absoluta seguretat que des d’un punt 
de vista financer, d’autonomia financera, aquest tras-
pàs no ha de fer altra cosa que redundar en una mi-
llor atenció i en una millor qualitat del servei –perquè 
aquest és l’objectiu final, oi?, no és cap altre–, però, en 
tot cas, amb acord polític previ tot és plantejable. 

Parlava vostè també de les llars residència per a perso-
nes amb discapacitat, eh? Recordar-li que el traspàs és 
previst, que de fet el 2014, a l’últim acord, es van re-
alitzar traspassos en aquest sentit; hi insisteixo, la vo-
luntat de traspàs és clara. Però el que existeix és tam-
bé un acord entre el mateix Departament de Benestar 
Social i Família, el consorci i les entitats que gestionen 
aquests recursos, per tal de treballar amb un calenda-
ri de finalitzar, tancar aquest procés de pas del règim 
de subvenció a concert o de conveni, en alguns casos, 
a concert, per poder fer efectiu el traspàs. Ens ha sem-
blat –ens ha semblat a tots, eh?, per això li parlava d’un 
acord– que aquest seria, doncs, un procés natural, que 
permet també major tranquil·litat, seguretat, de ben se-
gur, a les entitats. Però la voluntat –i crec que és aquí 
on podem coincidir absolutament– és clara.

Vostè ha parlat també de l’àmbit de la infància, dels 
EAIA, dels EFI, en el cas de la infància. Jo li diria 
que aquí també hi ha voluntat i bona entesa, però 
sí que aquí parlem d’una complexitat que ve determi-
nada sobretot pel nombre de professionals que hi tre-
ballen. Novament, aquí, absoluta transparència a l’ho-
ra de parlar-ne i seguretat absoluta que aquest traspàs 
seria efectiu, viable i que es podria, doncs, entomar i 
consolidar de la millor manera possible.

M’ha parlat vostè també, m’ha fet referència –sí, en-
cara tinc temps– als equips de valoració. Aquí ens tro-
bem amb el fet que els equips de valoració en l’àmbit 
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de la dependència no obeeixen a una distribució ter-
ritorial clara i específica, en el sentit que segurament 
en determinats àmbits estan donant cobertura a ciu-
tadans, més enllà de l’àmbit geogràfic de Barcelona. 
Aquí hi ha una dificultat que també hem de poder dis-
cutir i hem de poder resoldre, que en tot cas seria el 
motiu pel qual aquest traspàs encara no s’ha realitzat. 

De tota manera, senyora diputada, i per anar finalit-
zant, acabo per on he començat: amb l’absoluta cer-
tesa que aquest és un model exitós, que aquest és un 
model que s’ha treballat al llarg de tots aquests anys 
amb molta intel·ligència per part de les administraci-
ons, de totes dues, hi insisteixo, al llarg dels anys, i 
que ens porta a parlar d’una millora del servei, d’una 
eficàcia, d’una integralitat, i, per tant, que en cap cas 
s’ha aturat aquest procés de traspassos, que ha avan-
çat a bona velocitat i que té un bon grau de salut al 

llarg de tots aquests anys. I, per tant, que amb molt de 
gust, a l’igual que s’han tractat qüestions molt similars 
i propostes molt similars a càrrec del seu grup parla-
mentari en l’Ajuntament de Barcelona, de ben segur 
que també ho podrem fer en aquesta cambra a la mo-
ció que vostè ens presentarà.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Se suspèn la sessió fins demà a les nou del matí, que 
reprendrem amb el tretzè punt de l’ordre del dia, 
la interpel·lació sobre les Terres de Lleida, Pirineu i 
Aran.

La sessió se suspèn a un quart de vuit del vespre i quatre 
minuts. 
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Substanciació.


Dossier per a la sessió 51


Convocada per al 18 de març de 2015, a les 10.00 h


Primera part
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació de la sanitat. Tram. 302-00261/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres 
educatius. Tram. 302-00260/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la creació d’estructures d’estat. Tram. 302-00263/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció 
a la dependència. Tram. 302-00264/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tram. 
302-00262/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la línia 9 del metro. Tram. 302-00265/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 18 de març  
de 2015, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior. Tram. 310-00485/10. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el transport sanitari. Tram. 310-00489/10. Josep 
Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de la política en matèria d’esport. 
Tram. 310-00490/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el retard en la posada en marxa del Corredor 
Mediterrani entre Vandellòs i la Secuita. Tram. 310-
00482/10. Josep Andreu Domingo, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a fomentar l’accés a la cul-
tura. Tram. 310-00483/10. Teresa Vallverdú Albornà, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la reforma de l’Administració. Tram. 310-
00480/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estat dels rius. Tram. 310-00481/10. Maurici 
Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’episodi de contaminació per dioxà al Llobre-
gat. Tram. 310-00484/10. Salvador Milà i Solsona, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a protegir les persones 
en situació de vulnerabilitat residencial. Tram. 310-


00486/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les novetats del procés de preinscripció escolar. 
Tram. 310-00487/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’impost sobre el valor afegit que s’aplica al 
sector de la cultura. Tram. 310-00488/10. Jordi Turull 
i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la possible elaboració de llistes de treballadors 
no aptes per a grans esdeveniments per part dels Mos-
sos d’Esquadra i sobre l’actuació de cossos policials 
d’altres països. Tram. 310-00491/10. David Fernàndez 
i Ramos, del Grup Mixt. Substanciació.


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. 317-00282/10. 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. 
317-00281/10. 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. 
317-00285/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00287/10. 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. 
317-00283/10. 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. 317-00284/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polí-
tics. Tram. 317-00286/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
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PUNT 2 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Re-
glament)


Comissions d’Estudi


Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matè-
ria d’Economia Col·laborativa


President: Pere Aragonès i Garcia
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PUNT 3 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 200-00039/10


Text presentat
Reg. 106313 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 24.02.2015


El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 
505, pàg. 6, del 25 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 108872; 108873 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 10.03.2015


Esmena presentada pel GP PPC (reg. 108872)


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 al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
200-00039/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 6 de març de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC


Esmena presentada pel GP C’s (reg. 108873)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes (tram. 200-00039/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 6 de març de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s
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PUNT 4 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 101878 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.01.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicada en el 
BOPC 487, pàg. 20, del 2 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 107537 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 10.03.2015


Esmena presentada pel GP C’s (reg. 107537)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de creació del municipi de Medinyà (tram. 
202-00075/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2012
Tram. 257-00003/10


Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes


A la presidenta del Parlament


La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 3 i 5 de febrer de 2015, ha estu-
diat les propostes de resolució subsegüents al debat 
del Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2012 (tram. 257-00003/10), presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 104253), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 104269), pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 104310) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 104317).


Finalment, d’acord amb l’article 163 del Reglament del 
Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 


Dictamen sobre el Compte general de la 
Generalitat corresponent a l’exercici del 2012


1. El Parlament de Catalunya aprova: 


a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2012.


b) L’Informe 15/2014 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2012.


2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor-
me 15/2014 de la Sindicatura de Comptes, insta el 
Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes 
recomanacions, de les accions empreses i dels resul-
tats obtinguts.


3. El Parlament de Catalunya constata: 


a) El repartiment injust del límit d’endeutament en-
tre administracions, que no es correspon, d’una ma-
nera proporcional, amb la participació en la despesa 
total i, especialment, en la despesa social que recau 
substancialment en les comunitats autònomes, fet que 
perjudica greument les prestacions de l’estat del ben-
estar que fonamentalment presten les comunitats au-
tònomes.


b) El crònic i deficient sistema de finançament de la Ge-
neralitat, que, juntament amb la insuficient valoració de 
les competències específiques com les judicials i de se-
guretat, ha provocat una necessitat més gran d’inversió, 
que, en molts casos, s’ha resolt per mitjà d’altres for-
mes extrapressupostàries de finançament i ha repercutit 
negativament en la situació financera i de tresoreria, 
l’endeutament i el compromís futur de despeses de la 
Generalitat.


c) La necessitat de construir les estructures indispen-
sables per a tenir un nou estat al servei dels drets soci-
als que, al mateix temps, preservi el desenvolupament 
econòmic i l’equilibri territorial.


Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015


El secretari de la Comissió, José Antonio Coto Roquet; 
el president de la Comissió, Joan Morell i Comas 
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PUNT 6 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei orgànica de mo-
dificació de la Llei orgànica del poder judi-
cial i altres normes connexes, en matèria de 
drets lingüístics en l’àmbit de la justícia
Tram. 271-00004/10


Propostes de candidats
Reg. 109276; 109529; 109612


Proposta de candidata presentada pel GP ERC 
(reg. 109276)


– Gemma Calvet i Barot


Proposta de candidata presentada pel GP CiU 
(reg. 109529)


– Elena Ribera i Garijo


Proposta de candidat presentada pel GP ICV-EUiA 
(reg. 109612)


– Salvador Milà i Solsona


PUNT 7 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit, amb relació al 
sector de la cultura
Tram. 271-00005/10


Propostes de candidats
Reg. 109272; 109277; 109530


Proposta de candidat presentada pel GP SOC  
(reg. 109272)


– Xavier Sabaté i Ibarz


Proposta de candidata presentada pel GP ERC  
(reg. 109277)


– Teresa Vallverdú Albornà


Proposta de candidata presentada pel GP CiU  
(reg. 109530)


– Àngels Ponsa i Roca
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