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Fitxer 13 

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els 

efectes de la crisi en les famílies i les empreses 

300-00218/13 

El tretzè punt de l'ordre del dia és la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per 

pal·liar els efectes de la crisi en les famílies i les empreses, en aquest cas, 

presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el diputat Nacho 

Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Senyor conseller Giró. Bé, avui el torno a interpel·lar sobre la 

política econòmica i fiscal a la nostra comunitat, la política del qual vostè n'és l'últim 

responsable. Òbviament, jo crec que hi ha elements de la nostra política econòmica, 

de la política econòmica de Catalunya, que segurament no estiguin exclusivament a 

les seves mans, però vostè, com a últim responsable, crec que ha d'assumir, mal 

que segurament li pesi en ocasions, una  
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responsabilitat enorme en una política, a parer nostre, desastrosa per a la nostra 

comunitat. Una política que ha estat realment molt lesiva pels interessos dels nostres 

empresaris. Avui parlarem, lògicament, perquè s’ha de fer, de la fuga d’empreses, 

del canvi de seus socials, com vostès s’agraden de demanar, a la pràctica, fugida 

de set mil empreses catalanes que han marxat a altres parts d’Espanya, a altres 

ciutats espanyoles per buscar, per cercar un entorn, un clima més procliu a l’activitat 

empresarial, cosa que, per desgràcia, jo, com a ciutadà de Catalunya, he de 

lamentar.  

Catalunya havia estat històricament l’avantguarda econòmica i empresarial 

d’Espanya. I això és una cosa que jo crec que hauria de servir com a cohesionador 

de la societat catalana, amb independència de quines siguin les posicions sobre el 

futur polític de la nostra comunitat. Respectant, perquè conceptualment jo tinc 
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tendència a respectar les opinions d’absolutament tothom i respectant les posicions, 

fins i tot dels meus conciutadans independentistes, crec que és imprescindible 

reconèixer que el nacionalisme ha tingut uns efectes devastadors per a l’economia 

catalana.  

Moltes vegades es branden arguments, dades que demostren que l’economia 

catalana té elements prometedors, té elements esperançadors de cara al futur, però 

jo crec que aquests elements són precisament a pesar de la seva política econòmica 

i no gràcies a la política econòmica del Govern. La política econòmica del Govern ha 

generat un lideratge de Catalunya en molts rànquings, que és un lideratge, a parer 

nostre, certament lamentable; un lideratge de rànquings negatius com ara el 

lideratge en el rànquing de conflictivitat…, de competitivitat fiscal. Un rànquing 

elaborat per la Fundación para el avance de la libertad i la Tax Foundation, de 

Washington, que situa Catalunya a l’últim lloc de les comunitats autònomes en 

termes de competitivitat fiscal. Home, jo crec que una comunitat autònoma que té 

fins a dinou impostos propis, que és la comunitat autònoma amb una diferència 

abismal que té més impostos propis, alguna cosa s’ha de plantejar o si no, admetre 

que l’ús que vostès fan de l’autonomia és un ús voraç amb les butxaques dels 

ciutadans de Catalunya que perjudica sobremanera la capacitat de les llars i de les 

empreses catalanes.  

Això ha generat, òbviament, una competència amb altres comunitats autònomes. 

Vostès es queixen últimament de com fan ús de la seva autonomia comunitats 

autònomes com la comunitat de Madrid. I jo crec que aquest és un argument de vol 

gallinaci. Un argument que no, no té cap sentit des del moment en què vostès 

podrien fer exactament la mateixa política; i jo comprenc les seves limitacions de 

suports parlamentaris, tant pel seu soci de govern, Esquerra Republicana, com pels 

seus socis parlamentaris de la CUP, que aposten, advoquen per una política de 

decreixement econòmic, per una política de demonització de l’empresari, per una 

política, en definitiva, de demanar o exigir al Govern que faci possible no el guany 

d’oportunitats, sinó precisament la pèrdua d’oportunitats.  

Jo crec que aquesta política econòmica i fiscal ha estat un autèntic desastre per a 

Catalunya. I, en aquest sentit, m’agradaria citar un article recent d’una persona a qui 
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aprecio i admiro profundament, que és el professor Benito Arruñada. El senyor 

Arruñada parlava precisament de fins a quin punt l’autonomia catalana, lluny d’haver 

afavorit el desenvolupament de l’economia a Catalunya, havia perjudicat en molts 

casos aquest avenç de la nostra economia.  

Jo, des del meu punt de vista, soc una persona que sempre m’he declarat, com el 

meu partit, autonomista i, per tant, jo no tinc cap problema, absolutament cap 

problema amb l’autonomia. Crec que conceptualment l’autonomia política és positiva 

per als interessos generals espanyols i també pels interessos concrets i materials de 

Catalunya. Però he de dir una cosa, en aquest sentit, Benito Arruñada diu que hi ha 

un seguit de característiques de la seva política que ha fet que la política econòmica 

catalana hagi desembocat en un desastre.  

Les característiques són: Vostès han augmentat la càrrega tributària fins a límits 

absolutament insospitats a comunitats autònomes espanyoles o a altres regions 

europees. L’any 21 Catalunya tenia fins a dinou impostos propis, sense que això 

hagi millorat substancialment la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, la qual 

cosa és certament preocupant. D’altra banda, això ha suposat una redistribució de 

rendes entre Barcelona i altres províncies catalanes i d’això no fa ningú un discurs 

ni d’espoli fiscal ni de «Catalunya ens roba als barcelonins», cosa que òbviament 

nosaltres no farem mai. Però per responsabilitat, jo crec que ningú no hauria de fer 

en aquest Parlament.  

D’altra banda, la seva política ha generat també una restricció de la competència en 

àmbits com ara els horaris d’obertura d’establiments comercials o el preu dels 

lloguers dels habitatges, generant una distorsió en el mercat que crec que no ha 

afavorit ni de bon tros el progrés de l’economia catalana.  

Vostès també han afeblit els drets de propietat promulgant regulacions, com deia, 

sobre lloguers, desnonaments i pisos buits. I, sobretot, tenint una actitud 

absolutament tolerant amb les ocupacions d’habitatges. Jo sentia fa poc a la 

consellera Ciuró parlant de la seva preocupació per la quantitat d’ocupacions que hi 

ha a Catalunya, però vull recordar que Catalunya és la comunitat autònoma que 

lidera el rànquing d’ocupacions de tot Espanya, la qual cosa és un motiu per 

avergonyir-nos tots plegats. I vostè, estic convençut, senyor conseller, que 
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comparteix aquest sentiment de vergonya davant d’una situació absolutament 

insostenible.  

D’altra banda, Arruñada diu també que a Catalunya s’ha creat una administració que 

replica els vicis, els pitjors exemples de l’administració del conjunt d’Espanya. I, 

finalment, jo crec que aquest és un element important que explica moltes coses de 

la situació econòmica de la nostra comunitat, s’ha desviat una enorme quantitat, una 

ingent quantitat de recursos públics a invertir en un procés identitari separatista, fora 

de la llei, que ni tan sols ha tingut un suport àmpliament majoritari de la societat 

catalana i que, en definitiva, ha acabat generant un greu perjudici a l’erari públic de 

la nostra comunitat. 

Han creat vostès impostos per absolutament tot. A Catalunya no es mou un paper 

sense que vostès no creïn un impost. Això, òbviament, ens fa perdre competitivitat. 

I quan vostès acusen Madrid de tots els mals de la nostra economia, de tot el que 

té, diguem-ne, de perniciós per a l’economia catalana, doncs jo crec que vostès 

haurien d’assumir la seva responsabilitat.  

Perquè hi insisteixo en una cosa que jo he dit moltíssimes vegades, l’autonomia és 

una cosa molt important. Jo entenc que vostès estan sempre parlant del seu afany 

de separar Catalunya de la resta d’Espanya, del terme de sobirania, etcètera, però 

l’autonomia política és una cosa molt important. I vostès, amb tot el respecte, senyor 

conseller, li dic, l’estan exercint amb una profunda irresponsabilitat i de forma 

absolutament lesiva per als interessos dels catalans.  

Els ciutadans de Catalunya amb rendes mitjanes i baixes són els ciutadans 

espanyols que més impostos paguen, que paguen més per IRPF. I això no és culpa, 

ni molt menys, de la Comunitat de Madrid ni de les polítiques que es facin a altres 

comunitats autònomes. El fet que empresaris de Lleida traslladin la seva seu a 

l'Aragó, òbviament, no és culpa ni d'una trucada del rei d'Espanya dient-los «marxeu 

de Lleida, que això és un clima absolutament opressiu», sinó que és una decisió 

deliberada dels empresaris de Lleida, que ho fan per l'excés de burocràcia que la 

seva administració, senyor conseller, en els últims anys ha generat de forma 

absolutament supèrflua i perjudicial, hi insisteixo, per a l'economia catalana.  
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En definitiva, senyor conseller, el seu intervencionisme, l'intervencionisme dels 

partits polítics que governen Catalunya, que han governat Catalunya els últims anys, 

ha generat una enorme disfunció en l'economia dels catalans, ha perjudicat de forma 

clara el desenvolupament econòmic de la nostra comunitat i ha renunciat a una cosa 

que per a molts catalans havia estat orgull i segurament desitgem molts que això 

continuï a ser així, que és precisament el lideratge, l'avantguarda del conjunt 

d'Espanya. La resta d'Espanya continua sent el mercat principal de les empreses 

catalanes, i, per tant, hem de ser molt curosos amb les nostres relacions amb la resta 

d'Espanya. Catalunya no és només una part important de l'empresariat espanyol, 

sinó que, a més, bona part de les exportacions catalanes, del que venen les nostres 

empreses a l'exterior, fora d'Espanya, són també materials als quals les empreses 

catalanes donen un valor afegit que venen d'altres parts d'Espanya.  

Per tant, Catalunya és un engranatge clau, absolutament fonamental, d'una 

economia com l'espanyola que molts catalans, de forma sincera, honesta, i a més 

amb molt d'interès, voldríem que tornés, hi insistim ,a ser l'avantguarda d'Espanya. 

Senyors consellers, vostès haurien de fer política per l'interès general dels ciutadans 

de Catalunya i no política per l'interès partidista del separatisme.  

Gràcies, senyor conseller, gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera 

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda, el 

senyor Jaume Giró. 

El conseller d’Economia i Hisenda (Jaume Giró i Ribas) 

Vicepresidenta Vergés, diputades, diputats. Senyor Martín Blanco, durant el debat 

de política general vaig seguir la intervenció del seu cap de files, el senyor Carrizosa, 

i també el que vostè va exposar el divendres passat davant d'aquesta cambra. Com 

és lògic, les seves paraules avui no s'allunyen gaire d'aquelles dues intervencions, 

i, per tant, si li sembla bé, la meva resposta es referirà a les idees expressades per 

vostè i pel seu grup aquests darrers dies, tant sobre política econòmica com sobre 

temes identitaris.  
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Miri, el primer que li vull dir és que l'aspiració a l'autodeterminació del nostre país, 

contra la qual vostès basteixen totes les seves propostes, és compartida per 

centenars de milers de persones a Catalunya. Per tant, com a polítics, ni vostè, ni 

jo, ni cap dels que estem aquí podem menysprear aquesta aspiració, que, d'altra 

banda, és una aspiració perfectament legítima. No podem menysprear-la, com 

tampoc podem menysprear la vocació de centenars de milers de catalans que volen 

seguir formant part d'Espanya. És la realitat del nostre país. I si estimem Catalunya, 

hem de tenir al cap, a l'hora de fer política, tant els catalans que pensen d'una 

manera com els catalans que pensen d'una altra. Si més no, és això el que jo intento 

fer. I precisament perquè penso en tots els catalans és que vull la independència del 

nostre país. Perquè estic convençut que a tots ens aniria millor si fóssim un país 

sobirà. La meva vocació política, per tant, és convèncer amb arguments i amb raons 

els que no pensen com jo. Convèncer fins i tot els votants de Ciutadans.  

En segon lloc, permeti'm impugnar allò que hi ha darrere dels seus arguments. 

Vostès i altres grups repeteixen una vegada i una altra que les coses realment 

importants, les que preocupen els ciutadans, són les coses del menjar. Ho va dir 

també la ministra Isabel Rodríguez fa uns dies. Doncs bé, vull que quedi clar que la 

raó principal, en tinc d’altres, però la raó principal per la qual aspiro a la 

independència de Catalunya és precisament «las cosas del comer». Ni tan sols 

vostès podran negar que els 20.100 milions d'euros que els catalans destinem cada 

any a rebaixar els impostos d'Andalusia, de Galícia o de Madrid, o a fer vies d'AVE 

que no duen enlloc, donarien per fer molts menjars a Catalunya.  

Hi ha un relat interessat en fer veure que tots els que aspirem a la sobirania vivim en 

un món imaginari allunyat de les necessitats urgents de la gent. He de dir-li, senyor 

Martín Blanco, que és una retòrica falsa i injusta. La majoria dels qui tenim com a 

horitzó la plena sobirania del país estem molt centrats i entenem molt bé el moment 

que vivim. La meva preocupació primera com a conseller d'Economia i Hisenda són 

les necessitats de la gent. L'ara i aquí. La meva preocupació avui és la cistella de la 

compra, el preu de l'energia, les infraestructures, els problemes de les empreses, la 

gent que no arriba a final de mes, els botiguers, els emprenedors i els recercadors i 

les persones que estan patint una malaltia i que ara mateix són a l'hospital o a casa 

seva, soles. Això és el que a mi em preocupa realment, i per això estic treballant en 
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uns pressupostos per a l'any 2023, que serà un any, com vostès saben, 

especialment difícil.  

Però també per això estic convençut que la millor manera de servir el país és treballar 

per aconseguir la plena sobirania. Sobre aquest tema de l'aspiració a la sobirania, li 

vull dir encara una tercera i darrera cosa; és de caràcter filosòfic, o potser, si m'ho 

permet, de filosofia política, que és una afició que compartim vostè i jo. Senyor Martín 

Blanco, vostè sé que coneix molt bé els referents de la teoria liberal. Per tant, estic 

segur que està familiaritzat amb la distinció que feia Isaiah Berlin  
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entre llibertat negativa i llibertat positiva. Si quan jo era jove ho vaig entendre bé, 

Isaiah Berlin considera que hi ha una llibertat negativa que consisteix en que 

cadascú, cada persona, cada grup pugui decidir autònomament què li convé i què 

no. Aquesta és la manera liberal d'entendre la llibertat, que cadascú individualment 

decideixi què li convé i què no. 

Hi ha una altra llibertat, que és la llibertat positiva, on hi ha forces exteriors que 

decideixen allò que és millor per a tu sense que tu hi tinguis res a dir. Aquestes forces 

poden ser l'Estat, un grup religiós o, fins i tot, un partit polític, per posar tres 

exemples. 

Em costa d'entendre com és possible que un grup com el seu, que es proclama 

liberal, estigui a favor d'un model de llibertat positiva i en contra d'una nació formada 

per homes i dones lliures que puguem decidir lliurement què volem ser. 

Fetes aquestes consideracions generals, permetin-me que breument esmenti dos 

aspectes del discurs que vostès comparteixen amb els altres grups de la dreta. La 

primera qüestió és aquesta insistència en fer desaparèixer allò que vostès 

anomenen xiringuitos. Es refereixen a empreses tan importants com el CTTI, la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, les delegacions de la Generalitat a 

l'estranger o l'Institut Català de Finances. 

També parlen vostès del malbaratament de recursos públics que suposa tenir una 

plantilla d'assessors i d'alts càrrecs. Miri, vostè sap perfectament que ni són 
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xiringuitos ni han de desaparèixer. De fet, qualificar-los de xiringuitos, com va fer el 

senyor Carrizosa la setmana passada, és un recurs impropi d'un orador responsable. 

Porto ara mateix un any i mig en política, no sé quant més m'hi dedicaré, però porto 

ara mateix un any i mig en política. He estat més de trenta anys, com saben, de 

directiu a grans empreses i també propietari i gestor d'una empresa que pagava nou 

nòmines cada mes i deu col·laboradors externs. I li diré una cosa, el nivell de 

professionalitat, de compromís i de competència de tots els funcionaris, treballadors, 

assessors que m’he trobat a la conselleria d'Economia i a tota la Generalitat, és tan 

o més alt que el que m’he trobat al sector privat. 

Per tant, quan vostès menyspreen la feina de totes aquestes persones i el sentit del 

seu treball, estan menyspreant una vocació al servei del país i una generositat que 

tots hauríem d'honorar. (Alguns aplaudiments.)  

Al segon aspecte a què vull referir-me és aquesta petició d'auditoria i de control dels 

comptes públics que reclama el seu grup parlamentari. Miri, si vostè és capaç de 

posar-me com a exemple una administració pública de l'Estat que sigui més 

transparent que la Generalitat, que disposi de més procediments de control, em 

prendré seriosament la seva petició. 

Fins aquí el que volia dir-li en aquesta primera intervenció. En el torn de 

contrarèplica, si no té inconvenient, em referiré als aspectes de política econòmica i 

de fiscalitat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, conseller. Per a la rèplica té la paraula el diputat Nacho Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per la seva resposta sempre correcta i 

respectuosa. No esperava una altra cosa de vostè. M'ha citat Isaiah Berlin. I, 

efectivament, Isaiah Berlin i les seves idees precisament sobre el nacionalisme, és 

un dels autors que tinc com a autors de capçalera. 
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I m'agradaria recordar-li una frase que diu Isaiah Berlin –la tinc escrita en castellà– 

que crec que defineix molt el comportament que genera en els homes, en els 

individus el nacionalisme: «El nacionalismo es sin duda la más poderosa y quizás la 

más destructiva fuerza de nuestro tiempo. Si existe el peligro de aniquilación total de 

la humanidad, lo más probable es que dicha aniquilación provenga de un estallido 

irracional de odio contra un enemigo u opresor de la nación real o imaginario. Quizás 

la humanidad viva lo es suficiente para ver el día en que el nacionalismo parezca 

absurdo y remoto, pero para ello deberemos entenderlo y no subestimarlo; y es que 

aquello que no es comprendido no puede ser controlado: domina a los hombres en 

lugar de ser dominado por ellos.» 

I és això, precisament, senyor conseller, el que passa amb les idees del 

nacionalisme. I, sobretot, per una qüestió. Vostè em parlava de l'autodeterminació i 

la vinculava amb la idea de l'autodeterminació d'una comunitat política del que vostè, 

signifiqui el que signifiqui, i amb tot el respecte, anomena poble de Catalunya. 

L'autodeterminació, i això ja és... Podríem parlar de filòsofs anteriors a Berlin, com 

ara Kant i l'autonomia de la voluntat. 

Quan parlem de l'autonomia de la voluntat, quan parlem de l'autodeterminació, de la 

qual parlava Immanuel Kant, és precisament la individual. Perquè si ja un home és 

prou complex per poder dir que la meva opinió és unívoca o que la meva opinió és 

absolutament granítica i sense cap mena de matisos, imagini's, senyor conseller, 

tota una societat. 

Per tant, l'autodeterminació com a concepte filosòfic, moral del qual parlen Kant, 

Isaiah Berlin, John Stuart Mill, Benjamin Constant i molts altres teòrics del 

liberalisme, és evident que es refereix a l'autonomia de la voluntat individual, a la 

self-determination, a l'autodeterminació individual i no a l'autodeterminació d'un 

poble. 

En tot cas, podríem parlar de quin és el subjecte de sobirania a Espanya, de quina 

és la nació a Espanya, de quin és, en definitiva, el nostre ordenament democràtic i 

jurídic. És evident que Catalunya no és subjecte del dret a autodeterminació i, per 

tant, tot i que el debat filosòfic m'interessa i em sembla d'allò més interessant i 
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substanciós, deixi'm que li recordi quines eren les opinions d'Isaiah Berlin sobre el 

nacionalisme. 

De tota manera, senyor conseller, jo vull fer parar esment en una cosa que també 

és important per a mi en aquesta ocasió. Vostè ha parlat de la seva trajectòria 

política, de la seva singladura que dura fins ara un any i mig. És veritat que la situació 

en si del 

del Govern de coalició que mantenen amb Esquerra Republicana sembla 

complicada. I jo vull reconèixer, des d'aquest faristol, des d'aquesta tribuna, la seva 

aportació al parlamentarisme. A mi, francament, m'agrada poder debatre, poder 

discutir amb persones raonables, amb persones amb les quals puc tenir diferències 

importantíssimes, però que a la pràctica genera un debat públic ric; un debat públic 

ric, perquè són capaces d'entendre que la realitat és complexa. Jo crec que el 

principal problema del catalanisme polític ha estat precisament perdre de vista una 

cosa que els primers catalanistes..., ja no parlaria ni de Prat de la Riba ni de Cambó 

ni, òbviament, de Valentí Almirall, sinó que parlaria fins i tot del pare del nacionalisme 

català modern, el senyor Jordi Pujol, al qual, òbviament jo no reivindicaré mai perquè 

tinc una opinió certament millorable de la seva figura, ja no només en termes fiscals, 

que també, sinó també en termes morals. Però hi ha una qüestió que és que crec 

que la convergència de tota la vida, un espai que potser, en certa mesura, vostè pot 

representar– guardi’m d'equivocar-me, senyor conseller–, ha perdut del tot de vista 

la realitat, i aquesta pèrdua de vista de la realitat ha estat profundament perjudicial 

per al debat públic de Catalunya; ha estat profundament perjudicial per a la vida 

política catalana i és un dels efectes, precisament, de la ideologia nacionalista. No 

cal perdre mai de vista la realitat. 

Catalunya és una societat complexa, és una societat diversa en la qual conviuen 

sensibilitats d'allò més diverses i, per tant, per fer política de la diversitat, per fer 

precisament democràcia, per fer gestió de la diversitat, no es pot fer mai des de 

posicions maximalistes, des de posicions dogmàtiques, des de posicions 

identitaristes que excloguin la meitat o més de la meitat de la comunitat política, 

perquè això acaba generant, lògicament, fractura, divisió i una situació indesitjable 
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com la que s'ha creat a Catalunya a l'escalf d'un procés que ha estat profundament 

divisiu. 

Per això, jo continuo reivindicant la meva catalanitat, la catalanitat del meu partit amb 

tot l'orgull, exactament igual que reivindico la meva espanyolitat i l'espanyolitat del 

meu grup polític i del meu partit polític. 

Gràcies, senyores i senyors; gràcies, conseller; gràcies, presidenta. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, diputat. Doncs ara, per a la rèplica del conseller, té la paraula el conseller 

d'Economia i Hisenda, el senyor Jaume Giró. 

El conseller d'Economia i Hisenda (Jaume Giró i Ribas) 

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats... Senyor Martín Blanco, deixarem per 

a un altre moment, i perquè no se m'escapi tot el temps, la discussió sobre Isaiah 

Berlin i sobre el seu concepte de nacionalisme, que, com vostè sap, va viure, doncs, 

el terror i la persecució nazi. Ell era jueu i es referia a nacionalisme amb un 

concepte..., que jo demano que es busqui tots els meus discursos, veurà que parlo 

d'autodeterminació, de sobiranisme, d'independentisme, i molt poques vegades, per 

no dir cap, me sentirà utilitzar aquest terme. 

Els catalans tenim una fiscalitat adequada? Miri, sobre això, la meva posició és prou 

coneguda. En primer lloc, he de dir que en els pressupostos de l'any 2022 ja vam 

aconseguir una fita important, no menor, tenint en compte l'històric dels darrers anys, 

i no es van apujar els impostos. I en les negociacions dels pressupostos del 2023, 

he de dir-li que fins avui tenim l'acord de que no es tocaran els impostos. Dic això 

com a conseller, i d'acord amb l'actual context econòmic i d'acord amb l'actual 

context de preus i de salaris, crec que hauríem de ser capaços de pujar el mínim 

exempt personal i familiar a l'IRPF. 

També penso que s'hauria de deflactar el tram català de l'IRPF, perquè amb la 

inflació que patim no hi ha ara mateix millor política social que aquesta. I voldria 

també pujar el mínim exempt de l'impost de patrimoni de 500.000 a 700.000 euros, 

i no per afavorir precisament les grans fortunes, que no estan en aquest tram, sinó 

perquè els petits patrimonis estiguin en uns nivells equivalents i, per tant, siguin 
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competitius amb la resta de comunitats espanyoles i tornar a on ja érem a Catalunya 

abans de les retallades del 2012, perquè és on estàvem abans de les retallades. 

Li podria donar més detalls de les meves propostes sobre fiscalitat, però aquesta no 

és la qüestió. El tema és un altre. El tema és què significa una acció de govern lleial 

i responsable. Tots els governs de coalició del món funcionen perquè hi ha 

cooperació, cooperació i transacció entre els socis. Ho hem vist a Alemanya en els 

darrers disset anys. I cada soci de la coalició ha de comprendre que ha d'estar al 

Govern mentre pensi que pot aportar més valor passiu i per al país estant-hi que no 

estant-hi. 

Entenc la política com l'ofici més noble de tots: buscar el bé comú i l'interès general. 

I la responsabilitat més gran d'un partit, la responsabilitat més gran de qualsevol 

partit és decidir quina és la millor manera de servir els ciutadans en cada moment. 

Al final, com a polítics, hem de fer-nos sempre un càlcul ben senzill, hem de posar 

en un plat a la balança què guanyen els ciutadans amb les nostres decisions –què 

guanyen–, i en un altre plat, què perden els ciutadans amb les nostres decisions. 

En aquest moment, he de dir-los que a mi el que més em preocupa és l’estabilitat 

del Govern per tal de disposar d'uns bons pressupostos per a aquest hivern, per tal 

de servir els ciutadans i les empreses i per tal de seguir avançant en el camí cap a 

la plena sobirania. Tinc clar que no seran al cent per cent els pressupostos que jo 

voldria fer, ni la fiscalitat que jo voldria, que penso que seria la millor per al país; però 

aquests comptes no només els hem d'acordar dos partits del Govern, sinó que els 

hem de pactar també, com a mínim, amb un altre grup –com a mínim. 

I sàpiga que, en qualsevol cas, em sento més còmode com a conseller d'Economia 

mantenint uns serveis públics de qualitat que no pas renunciant a l'estat del benestar 

i als seus pilars, si hagués de ser el peatge a pagar per baixar la fiscalitat. 

Faig meus els pressupostos que acabin sortint de la negociació; faig meva la 

fiscalitat que en surti i els defensaré amb tot el compromís i lleialtat, perquè seran 
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els pressupostos del Govern i, per tant, seran els meus pressupostos.  
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Acabo. Durant aquests dies hauran sentit dir que les coses s’han de decidir amb el 

cap i amb el cor, però no amb l’estómac. Hi estic plenament d’acord: el cap i el cor. 

Deu segons, presidenta. Però encara hi posaria un tercer element, per assegurar 

que els membres d’un govern de coalició, tots els membres d’un govern de coalició, 

estiguem a l’alçada de la nostra responsabilitat i del que s’espera de nosaltres. Cap 

i cor, sí, però també cintura. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, conseller. Doncs hem acabat els punts de l’ordre del dia d’avui, donat que 

una interpel·lació ha estat retirada. Suspenem la sessió fins demà a les onze del 

matí. 

La sessió se suspèn a.... 

 

 

 

 


