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Pregunta el president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre sobre la situació de
l’economia catalana
317-00225/13

...a respondre oralment en el ple sobre la situació política. Formula pregunta al
diputat Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari Mixt.
Alejandro Fernández Álvarez
Gracias, presidenta. Celebro que aplaudan y acaten las sentencias judiciales. A ver
si se les contagia y lo hacen siempre.
Bien, ¿cómo calificaría la situación de la economía catalana?
Gracias.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat (Pere Aragonès i Garcia)
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, permeti'm que abans de donar-li
resposta em sumi a l'alegria dels membres de la cambra per l'absolució del conseller
Roger Torrent i la resta de membres de la Mesa. Parlar sobre autodeterminació i
sobre monarquia en aquest Parlament no és un delicte i l'1 d'octubre tampoc va ser
un delicte. I, per tant, estic convençut que també guanyarem aquesta batalla.
Responent a la seva pregunta, l'economia catalana, en el marc d'un context
internacional convuls, creix per sobre de la mitjana de la zona euro, modera el
creixement de la seva inflació respecte a la mitjana estatal i té uns quants punts
d'atur per sota de la mitjana estatal.
Per tant, tenim molts reptes, però, en termes comparats, crec que podem dir que
anem en la bona direcció.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula el diputat Alejandro Fernández Álvarez.
Alejandro Fernández Álvarez
Gracias, presidenta. La semana pasada se producía la comparecencia de la nueva
consellera de Economía, la señora Natàlia Mas, que se felicitaba por la llegada de
alguna inversión importante a Cataluña, algo que, efectivamente, siempre es
positivo, pero que no podía ocultar el hecho de que en lo que llevamos de año el
saldo entre empresas que han llegado y empresas que se han ido es negativo en
164, y demasiados años seguidos con datos de esas características están
provocando la decadencia de la economía catalana.
Se me contestó que lo de la decadencia era poco menos que un mantra del pérfido
Partido Popular que no se ajustaba a la realidad. Pues bien, voy a citarle
textualmente la opinión de diversas entidades y particulares catalanes sobre esta
cuestión. 1. «El Cercle d'Economia alerta sobre la decadència de l'economia de
Catalunya.» 2. Sánchez Llibre, president de Foment del Treball: «Cataluña ha dejado
de ser la locomotora económica de España.» 3. Andreu Mayayo, de Esquerra Verda:
«Cataluña está en decadencia.» 4. Joan Coscubiela: «En Cataluña hay un riesgo
real de decadencia.» 5. Jordi Alberich, economista: «Cataluña viene padeciendo una
suerte de aluminosis económica.» 6. Ferran Brunet, economista: «Cataluña está en
declive económico.» 7. Francesc Granell, que en paz descanse, Creu de Sant Jordi:
«Cataluña vive síntomas claros de decadencia.»
Fíjese en la variedad y pluralidad de perfiles que señalan exactamente lo mismo.
¿Acaso se han vuelto todos los locos¿ ¿Acaso son ellos también botiflers,
anticatalanes y todas estas lindezas que les sueltan a los que no opinan como
usted? ¿Se han hecho de la noche a la mañana todos del PP? Ojalá, pero me temo
que no va a por ahí: se limitan a señalar una realidad que hoy es absolutamente
indiscutible.
El señor Giró se resistió durante un tiempo a reconocerlo, pero al final tuvo que
rendirse a la evidencia y acabar anunciando la deflactación del IRPF y como mínimo,
algo es algo, incrementar el mínimo exento del impuesto de patrimonio. Ahora señala
usted que de eso nada de nada. Pues yo le digo que sí, hágalo. Evite y corrija la
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decadencia de la economía catalana: suprima el impuesto de patrimonio, el de
sucesiones y deflacte el IRPF.
Gracias.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, jo respecto les opinions de tothom,
evidentment, les que em poden agradar i les que no, però m'agrada a l'hora
d'analitzar quina és l'evolució de l'economia més que les opinions, que també
s'haurien de situar en el context en el que han estat formulades, les dades. I les
dades són que, excepte l'any 2020, que és un any en què la pandèmia va fer que la
caiguda del PIB fos més pronunciada a Catalunya, a Madrid, al País Valencià i a les
Illes Balears que a la resta de l'Estat, en la resta d'anys, el creixement –el
creixement– del producte interior brut de Catalunya ha estat sempre per sobre de la
zona euro –sempre. Per tant, dades.
Més dades. Avui hi ha més filials d'empreses estrangeres que mai a Catalunya.
Vostè fa servir una dada que és la de les societats domiciliades. Pot haver-hi una
societat domiciliada que no tingui activitat o amb zero treballadors o empreses que
tenen centres productius a Catalunya, que tenen establiments i tenen persones
contractades. Tenen activitat, en definitiva, que és el que ens interessa. Avui tenim
9.155 filials d'empreses estrangeres establertes a Catalunya, un tres per cent més
que abans de l'inici de la pandèmia.
Més dades. Una altra dada, ja que vostè, doncs, m'ha demanat que fem rebaixes
fiscals, miri, hi han territoris on fan rebaixes fiscals i tenen dos punts més d'atur que
a Catalunya: Catalunya nou per cent d'atur; Madrid, un onze. Aquest és el seu model.
El seu, abaixar impostos als rics; el nostre, generar llocs de treball.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el president de la Generalitat...
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Pregunta al president de la Generalitat sobre la incapacitat del
Govern per a aconseguir el suport de majories parlamentàries
317-00226/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Formula la pregunta el
diputat Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Carlos Carrizosa Torres
Gracias, señora presidenta. Aunque yo creo que las consideraciones partidistas que
usted ha hecho sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no son
democráticas, puesto que no hace..., se inmiscuyen en la división de poderes y
además no expresan el parecer de todo este Parlamento, que no todos nos hemos
levantado a aplaudir en esta ocasión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Señor president, mi compañera Ana Grau ha preguntado hace un momento al
conseller Balcells por ese decreto de 376 millones adicionales para la sanidad que
se suponía que hoy iba a salir de este Parlamento y al que habíamos anunciado ya
el voto favorable de Ciutadans. Pero ustedes han dejado el decreto ley en el cajón
por miedo a perder la votación. ¿Va a ser esta la forma de actuar de su Gobierno en
minoría, retirar las iniciativas antes que perder las votaciones?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, vostè ha fet una al·lusió

Fitxer 7
a la separació de poders. M’ha demostrat que no en té ni idea, de la separació de
poders. Qui fixa els ordres del dia del Parlament és la Junta de Portaveus. El Govern
de Catalunya va demanar que s’inclogués aquest decret llei en aquest Ple, però va
haver-hi una majoria de la Junta de Portaveus, Junts per Catalunya i el Partit
Socialista de Catalunya, que van decidir que no es votés aquest decret llei.
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Per tant, nosaltres sí, volem que es voti. I si hi ha una majoria en aquest Ple, avui
mateix expressada en aquesta sessió de control, demanaríem que s’ampliés l’ordre
del dia per portar-lo a aprovació en aquest Ple. (Aplaudiments.) Perquè la sanitat
catalana no pot esperar que hi hagin 374 milions d’euros d’inversió, euros que
necessiten i que en aquests moments estem veient com la sanitat està tensionada.
No podem escatimar ni un sol recurs, especialment, als gestors dels centres
sanitaris, que ja estan enfrontant una situació de dificultat.
Per tant, si d’aquesta sessió de control surt que ningú sap ben bé qui va excloure de
l’ordre del dia el decret llei, demanaria una ampliació de l’ordre del dia perquè es
pugui votar i puguem posar recursos a la societat catalana. No cal esperar als
pressupostos; els podem posar ja ara.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el senyor Carlos Carrizosa Torres.
Carlos Carrizosa Torres
Pues muy bien, señor presidente. Pídaselo usted a su portavoz, que amplíen el
orden del día; a ver si lo hacen ya.
Usted sabe que hay muchas más necesidades, además de la sanidad: la eliminación
de barracones en educación, múltiples carencias en servicios sociales... Y da la
impresión de que ustedes lo van a dejar todo debajo de la alfombra por incapacidad
para juntar las mayorías parlamentarias. Y no solamente se ha retirado este decreto;
es que los presupuestos de la Generalitat del año 2023 tampoco se están atreviendo
a presentarlos, señor Aragonès.
Todo el mundo sabe que en una democracia parlamentaria hay dos pilares
fundamentales: uno, someterse al control parlamentario, y, otro, presentar unos
presupuestos. Ustedes se suponía que los tenían preparados ya. Mi compañero
Nacho Martín Blanco fue a entrevistarse con el señor Giró para una presentación
previa a estas alturas del año pasado, y esta vez ni nos han llamado. Si usted
quisiera hacer unos presupuestos para todos los catalanes, se reuniría con todos los
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grupos parlamentarios. Usted dice que quiere gobernar para todos los catalanes,
pero si la Cataluña sencera le viene grande, convoque elecciones.
Lo que conocemos por la prensa –porque ustedes no informan– son pactos
degradantes bajo cuerda con el Partido Socialista: reformas de la malversación,
referéndums..., chalaneo puro y duro con el señor Salvador Illa, que, más que jefe
de gobierno alternativo, es jefe de una oposición decorativa. Y los presupuestos aquí
no vienen porque el miedo a perder le paraliza, señor Aragonès. Pero desde
Ciutadans le exigimos que su miedo no paralice Cataluña.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, avui fa cent anys va néixer Joan Fuster. Per
tant, vull aprofitar la intervenció... Crec que, a més, li agradarà especialment que
parli de Joan Fuster en aquesta rèplica, a vostè. I Joan Fuster va deixar escrits molts
aforismes. Un era: «No facis de la teva ignorància un argument.» Per tant, jo li
demano que llegeixi o rellegeixi Joan Fuster.
Per què ho dic, això? Ho dic perquè el Govern de Catalunya està treballant des de
tot el rigor i tota la responsabilitat per tal de fer avançar el país. Nosaltres no deixem
les nostres responsabilitats; ni desertem ni dimitim de servir el poble de Catalunya i
la ciutadania de Catalunya.
Per tant, nosaltres presentarem un projecte de llei de pressupostos. Ho farem en les
properes setmanes. Això ha de permetre... Esperem, doncs, que es pugui tramitar i
que pugui haver-hi un acord. Ho volem fer amb el màxim acord possible. Han de ser
uns pressupostos de país i que tinguin el suport parlamentari perquè siguin viables i
també el suport dels agents socials i del tercer sector, que estic convençut que també
ens demanen i ens estan demanant a tots que puguin tirar endavant aquests
pressupostos.
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Per tant, nosaltres farem la nostra feina. Aquest Govern no té por a aportar propostes
en aquest Parlament. En tot cas, potser a vostè li fa respecte votar-nos-les, però
estic convençut que si pensa en el bé dels ciutadans de Catalunya les votarà.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre les actuacions
previstes per a rescatar la sanitat pública
317-00228/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Formula la pregunta la
diputada Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem.
Jéssica Albiach Satorres
Gràcies. Bon dia a totes i a tots. President, el sistema està en fallida. Aquesta és
l’expressió que ha utilitzat el sindicat de Metges de Catalunya per definir la situació
de la sanitat pública del nostre país.
I, a més, ara tothom, qualsevol persona que ens està escoltant, sap que aconseguir
hora amb el teu metge, metgessa de capçalera en el termini recomanat, que són
quaranta-vuit hores, és pràcticament una loteria impossible. Estem parlant de dues
setmanes, vint dies o fins i tot avisos del CatSalut que diuen que en els propers trenta
dies no podrà ser visitada de manera presencial.
I per això, president, li preguntem què és el que té pensat per rescatar la sanitat
pública, que, com diu el sindicat de metges, està en fallida.
Gràcies.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
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Moltes gràcies, vicepresidenta. Diputada, seguirem treballant per dotar el sistema
públic de salut de recursos. He fet referència, en una de les meves intervencions
anteriors, a aquest decret llei que aporta 376 milions d’euros més al pressupost de
Salut i que, per tant, doncs, esperem que es pugui convalidar en aquest Parlament.
Encara no entenc per què no s’ha convalidat.
Però, en tot cas, més enllà d’aquesta qüestió, àmbit estructural, finançament. Per
tant, hi haurà un increment molt important en els pressupostos del 2023 per al
Departament de Salut. Àmbit estructural i, per tant, treballar el que és sobretot la
millora de la carrera professional i les condicions dels professionals, i també la
generació de nous professionals a Catalunya en l’àmbit de la salut, en totes les
disciplines i tots els rols, perquè n’hi ha molt diversos.
Enfortiment de la primària. Estem incrementant cada any el percentatge del
pressupost destinat a l’atenció primària. I entendre que és absolutament necessari
connectar l’atenció primària amb la resta de serveis vinculats a la salut comunitària.
Per això hem anat incorporant fisioterapeutes, nutricionistes, higienistes dentals...,
fruit d’acords en aquest Parlament també.
Per tant, seguirem apostant per aquest camí i ho volem fer amb el màxim consens
possible. I aquí, doncs, agraeixo la seva preocupació i les seves propostes.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula la diputada Jéssica Albiach Satorres.
Jéssica Albiach Satorres
Sí; gràcies, president. Els diners del decret ja estan gastats; vull dir, és gairebé un
apunt comptable.
En segon lloc, és un tema de recursos, de diners –és un tema de recursos i de
diners–, però no només, sobretot de com es gestionen. I després també recordem
que dels últims quatre consellers de Salut del nostre país, tres eren d'Esquerra
Republicana. Per això, d’anem treballant, anem treballant, bé, jo crec que ja és hora
que treballen, però sobretot que posen solucions i donen resposta. Perquè, a més,
també ens preguntem: en el moment en el que hi ha més recursos que mai, perquè
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vull destacar que enguany el pressupost de Salut executat superarà els 14.000
milions d'euros, no entenem com és que la sanitat catalana, i principalment els CAP,
estan en pitjor situació que mai. I la resposta és que n’hi ha un problema de model.
En el seu moment, quan es van fer les retallades, tres de cada cinc euros retallats a
la sanitat del nostre país es van fer a primària, i encara no ens hem recuperat. I a
més, en el tema de la primària, hem de pensar que no només és la porta d'accés al
sistema, hauria de ser el cor del sistema, perquè fan una feina brutal de prevenció,
que ens ajuda a salvar moltes vides, però sobretot també a estalviar diners en
l’hospitalària. I aquest és el drama del nostre país: que una bona part dels hospitals
de Catalunya estan en mans privades, i això vol dir que n’hi ha gent que fa negoci, i
n'hi ha gent que no vol que es canviï el model.
I ara nosaltres, president, li diem: té l'oportunitat de demostrar de quin costat està,
dels interessos privats o de la ciutadania. I si és així, li demanem bàsicament dues
coses: la primera, el 25 per cent del pressupost de Salut a primària i, a més, és
urgent, hauria d'anar al 2023, ara estem en el 18 per cent, pràcticament; i, segon,
més metges, més metgesses i més personal d'infermeria per atendre com cal, però
sobretot quan cal, a la nostra gent. Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, coincideixo amb moltes de les
propostes de futur que vostè ha formulat, crec que són àmpliament coincidents en
aquest arc parlamentari. Però crec que també és bo explicar què és el que hem estat
fent, perquè, si no, semblaria, segons les seves paraules, que hem estat badant. No
hem estat badant, al contrari, en els darrers anys s'ha pujat d'un 13 a un 17,9 per
cent el percentatge de pressupost del Departament de Salut que es dedica a l'atenció
primària.

Nosaltres

hem

consolidat

el

personal

que

van

contractar

extraordinàriament amb els fons covid, malgrat que els fons covid de l'Estat s'han
retirat. En alguns llocs es va fer fora el personal, aquí s'ha mantingut, i això també
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suposa un esforç. Per això és important facilitar la feina també de tresoreria als
hospitals, i no demorar més el pagament de factures.
Un dels problemes és la presència de moltes places temporals. Ahir, el Govern va
vam aprovar una ampliació de plantilla a diverses entitats del sector públic de fins a
5.000 treballadors, que fonamentalment va destinada a l'àmbit hospitalari, compartint
aquelles places que eren temporals amb places estructurals, i això permetrà
estabilitzar plantilles al costat de tota la feina per reduir l'interinatge. Crec que també
són mesures per enfortir la sanitat pública.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Gran pregunta el president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre les conseqüències
de la reforma del Codi penal per a milers d’activistes
317-00231/13

... a respondre oralment en el Ple, sobre la situació política. Formula la pregunta la
diputada Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
Eulàlia Reguant i Cura
Gràcies, vicepresidenta. Abans de començar, volem mostrar tot el suport del nostre
grup parlamentari al diputat Jové, el diputat Salvador i a la consellera Garriga. La
setmana...
(Aplaudiments.)
Però anant en matèria, la setmana passada vam conèixer que el Govern espanyol
ha acordat amb vostès, president, la reforma del Codi Penal per endurir les penes i
ampliar les casuístiques per perseguir les mobilitzacions i les protestes. Són
conscients de les conseqüències que tindrà aquesta reforma per a milers d'activistes
d'aquest país?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, hem d'avançar cap a la resolució
del conflicte polític amb l'Estat. Aquesta resolució del conflicte polític, que el Govern
de Catalunya està impulsant a través del procés de negociació, té dues potes: una
és el treball per avançar cap a l'amnistia i, per tant, tot el que ens acosti a l'amnistia
és una bona notícia en aquest sentit; i el treball per avançar cap a un referèndum
sobre el futur polític de Catalunya, un referèndum d'autodeterminació.
En la primera hi ha hagut un acord que deroga el delicte de sedició, com àmpliament
s'havia reivindicat. Discrepo amb la valoració tècnica i jurídica que fa vostè d'altres
modificacions que incorpora. De fet, la pena màxima es redueix. Es delimiten encara
molt més els requisits de determinats delictes i, per tant, en cap cas, cap protesta
que s'havia fet fins ara estarà més perseguida que ara, al contrari, s'elimina el delicte
de sedició. I crec que hauríem tots plegats de ser curosos en l'anàlisi, perquè si ens
posem les ulleres de la més retrògrada de les visions amb què es pot mirar el Codi
Penal, en aquests moments, amb el vigent, la meitat d'aquesta cambra estaríem
empresonats. Per tant, crec que també hem de fer una defensa d'una visió sobre
l'àmbit de les lleis penals, de defensa del màxim de drets possible, que també estan
preservats.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula la diputada Eulàlia Reguant i Cura.
Eulàlia Reguant i Cura
Miri, president, derogar la sedició, sí, però així, no. Com deia Fuster, avui que fa cent
anys del seu naixement, el que mana vol que els manats siguin dòcils. I hem de partir
d'aquesta obvietat. Aquest país té un llarg recorregut de lluites i de denúncia de les
injustícies. Lluites que han estat motor d'avenç en matèria de drets socials, polítics i
democràtics: les ocupacions d'oficines bancàries per aconseguir la dació en
pagament; el moviment feminista per assolir el dret a l'avortament; les vagues
generals en defensa de drets laborals; la defensa de l'escola pública; la defensa del
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territori, manifestant-se en contra del Quart Cinturó o les MAT; O el dret a
l'autodeterminació.
Totes aquestes lluites es disputen a l'espai públic, ocupant-lo, amb mobilització,
organitzant-se. De fet, tenen un punt de disruptiu a l'ordre públic, aquestes lluites, i
sense això, sense aquest punt disruptiu, deixen de ser protestes i de tenir capacitat
de transformar res. Totes aquestes lluites, amb la reforma del delicte de desordres
públics, tindran conseqüències repressives cap a les persones que es mobilitzen,
greus, amb penes mínimes, d'entrada, presó directa. I un exemple, li poso un
exemple: ahir començava el judici del 7 del 30 de gener. La fiscalia demana per a
sis d'ells penes per desordres públics, atemptats i lesions lleus, entre tres i quatre
anys de presó. El darrer encausat, el setè, només per desordres públics, li demana
dos anys. Podria evitar la presó. Amb la reforma, les penes per al darrer encausat
augmentarien, i la pena podria ser de tres anys i, per tant, entraria a presó.
Facin un pas enrere, escoltin una àmplia majoria que està alertant sobre aquesta
reforma: les entitats sobiranistes; desenes de juristes, que cada dia es posen la toga
per defensar les persones represaliades; el moviment per l'habitatge, que cada dia
posa el cos per aturar desnonaments; el moviment ecologista; les organitzacions
sindicals. Encara són a temps de no donar més eines al sistema judicial que
persegueix, ara ja amb massa duresa, la gent que lluita.

Fitxer 8

(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, el Govern de Catalunya defensem el
legítim dret a la protesta, el dret a la llibertat d'expressió i el dret a la llibertat de
manifestació, i crec que ho hem demostrat canviant els criteris jurídics amb els quals,
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en molts casos, el Govern de Catalunya formava part d'alguns procediments
judicials, entre d'altres, alguns que ha citat vostè, i del qual aquest Govern va decidir
deixar de formar-ne part.
En segon lloc, les actuacions que vostè ha mencionat de protestes que són
absolutament legítimes, no tenen en cap cas una conseqüència penal més negativa
amb la reforma que s'està impulsant que no pas en l'àmbit vigent, perquè hi ha un
requisit, que és el requisit de la violència. I per tant, tots coincidim que la
desobediència civil no violenta és legítima, i l'hem de seguir defensant, i aquest és
el camí que nosaltres defensarem.
Per tant, crec que tenim una oportunitat per continuar delimitant encara molt més el
que és el marge d'actuació arbitrària que ens hem trobat en alguns casos per part
del poder judicial. Aquesta és la voluntat del Govern, i, en tot cas, el delicte de sedició
queda derogat, que és molt rellevant.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre el marc de prioritats
del Govern per a contribuir al benestar dels ciutadans
317-00229/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Formula la pregunta el
diputat Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de Vox.
Ignacio Garriga Vaz de Concicao
Señor Aragonés, ¿hasta cuándo va a seguir negociando beneficios para sus amigos,
los delincuentes?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
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Gràcies, vicepresidenta. El Govern de Catalunya seguirem compromesos en la
resolució del conflicte polític, en defensar l'amnistia i el dret a l'autodeterminació.
Sempre, sempre seguirem compromesos fins a aconseguir-ho.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula el diputat Ignacio Garriga Vaz de Concicao.
Ignacio Garriga Vaz de Concicao
Señor Aragonès, su gobierno será recordado por los peores datos económicos, por
cómo contribuye usted a la ruina de las clases medias y trabajadoras, y por cómo
permitió que nuestros barrios fueran más peligrosos y más inseguros. Pero también
será recordado por su doble vara de medir. Contra los poderosos y los delincuentes,
impunidad y benevolencia, y contra los más humildes, desidia y pasotismo. Para los
traidores a Cataluña y los corruptos, ustedes piden amnistía. Para los inmigrantes
ilegales que asaltan nuestras fronteras, ayudas y viviendas públicas. Sin embargo,
a los catalanes corrientes, ustedes les ofrecen inseguridad, incertidumbre
económica y un infierno fiscal que le sirve a todos ustedes para seguir gastando en
su circo separatista.
Mire, señor Aragonès, la labor de todo gobierno consiste en defender a sus
ciudadanos. Sin embargo, ustedes se han dedicado exclusivamente a defenderse a
ustedes mismos, y a mirar hacia otro lado ante los problemas reales de los
catalanes. Sus objetivos de esta legislatura no han sido fortalecer los servicios
públicos, luchar para acabar con los problemas sociales o invertir en instalaciones
energéticas que reduzcan los precios. No, sus objetivos han sido indultar a sus
amigos, eliminar la sedición para poder dar un golpe de estado en los próximos
meses, y reformar la malversación, para que todos ustedes puedan seguir robando
a todos los catalanes.
Pero claro que quieren eliminar el delito de malversación. ¿Cómo no van a quererlo
eliminar si todos ustedes son los mayores malversadores de Cataluña? ¿Y cómo no
van a querer eliminar el delito es edición si muchos de sus socios y amigos han
estado y estarán condenados por dicho delito?
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Mire, esto no es lo que quieren los catalanes, señor Aragonès. Los catalanes quieren
un gobierno, como en muchas otras regiones, que luchan por mejorar sus hospitales,
sus colegios, por reducir la factura de la luz, por aumentar su bienestar, en definitiva,
día a día, y por garantizar el futuro de generaciones futuras. Pero está claro, y usted
lo demuestra a diario con sus socios que no está dispuesto a llevarlo a cabo. Es por
ello que una vez más le pido que se vaya y nos deje vivir en paz.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Bé, en aquesta sessió de control, acabem de sentir
ara, doncs, com s'acusa el Govern de Catalunya de traïdor, de traïdor per treballar
per la resolució del conflicte polític, de traïdor per treballar, per acabar amb la
repressió que ha afectat i afecta a moltes persones del nostre país. Doncs que ho
segueixin dient, que ens segueixin dient traïdors. Que ens ho diguin uns i que a
vegades també ho digui algú altre. Nosaltres seguirem treballant per resoldre el
conflicte polític, i per fer-ho amb els dos pilars que hem estat defensant sempre,
l'amnistia i el referèndum.
En definitiva, que s'acabi la repressió i que la ciutadania de Catalunya pugui decidir
lliurement el futur del país. I pugui decidir lliurement el futur del país per poder tenir
totes les eines perquè a aquest país es visqui millor, per governar per a tothom,
perquè nosaltres sí que fem polítiques socials per a tothom.
Nosaltres no diferenciem les polítiques socials en funció de l'origen o de la situació
administrativa de les persones. Nosaltres treballem pel conjunt de la ciutadania,
perquè tota la gent que viu a Catalunya, independentment d'aquestes condicions,
són ciutadans del país, i, per tant, com a ciutadania del país, han de tenir els
mateixos drets i els mateixos deures. No garantir això és el millor aliment, és la millor
manera de sembrar l'odi, de sembrar la tensió, de sembrar la divisió i d'aprofundir en
les desigualtats del nostre país.
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Per tant, volem totes les responsabilitats, volem que aquest país pugui decidir
lliurement el seu futur. Ho fem també per poder posar totes les eines al servei de la
ciutadania, de la prosperitat econòmica. Mentre alguns parlen de decadència d'infern
econòmic al país, avui, Catalunya té una taxa d'atur menor que la mitjana espanyola
i dels paradisos fiscals que alguns defensen, i, per tant, és la millor mostra de que la
generació de llocs de treball per la que aposta aquest Govern, que les polítiques
socials per a tothom són el que és imprescindible per avançar cap a una societat
cohesionada.
Queda molt de camí per fer, però l'estem fent. Estem caminant i estem avançant de
forma decidida el Govern, i esperem comptar amb el suport d'aquest Parlament.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre la confiança amb
què compten el president i el Govern per part del Parlament
317-00233/13

...a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat
política. Formula pregunta el diputat Albert Batet i Canadell del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya.
Albert Batet i Canadell
Molt honorable presidenta Borràs, membres de la Mesa, president, membres del
govern, diputats i diputades, molt bon dia a tothom. En primer lloc, en nom de Junts
per Catalunya ens alegrem de l’absolució dels companys de la Mesa del Parlament
de Catalunya, que ja no haurien d’haver sigut jutjats per permetre aquí al Parlament
de Catalunya de parlar de la corrupta monarquia espanyola. (Aplaudiments.)
Però la repressió continua i la persecució del dret de protesta continua. I avui mateix,
a Lleida, ha començat un judici contra els onze de Lleida, que afronten un judici que
els demanen cinquanta-vuit anys de presó per protestar per la detenció del president
Puigdemont l’any 2018 a Alemanya. Tot el suport als onze de Lleida. (Aplaudiments.)

17

Ple del Parlament
Sessió núm. 41.2 / 23 de novembre de 2022

Dit això, president Aragonès, bon dia. Amb quina confiança compta vostè i el seu
govern al Parlament de Catalunya?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, treballem per anar guanyant la
confiança, mesura a mesura i projecte a projecte que presentem en aquest
Parlament. A les seves mans està decidir si, a part de, doncs, abandonar el Govern,
abandonaran les necessitats dels ciutadans de Catalunya que es portaran a votació
en aquest Parlament.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula el diputat Albert Batet i Canadell.
Albert Batet i Canadell
President, no pot pretendre governar el país al marge del Parlament amb un govern
dèbil, amb només el suport de trenta-tres diputats, i especialment amb reptes
preocupants com és el retrocés del català. El català està en perill. Una enquesta de
l’Ajuntament de Barcelona ens diu que l’ús social del català entre els joves, a la
meitat dels barris, no supera el vint-i-cinc per cent; és més, no supera el cinquanta
per cent a tots els districtes.
El seu conseller d’Ensenyament, el dilluns anunciava que vint-i-sis escoles han
aplicat el vint-i-cinc per cent del castellà, malgrat el seu compromís de fa dos mesos
de dir i fer exactament el contrari del que està passant i suposadament era un acte i
un mèrit de la taula del diàleg. El Parlament ha fet la feina. Una àmplia majoria de
grups parlamentaris hem estat a l’altura per evitar l’aplicació del vint-i-cinc per cent i
volem continuar fent la feina.
Per això, des de Junts per Catalunya ja fa més d’un any que reclamem un ple
monogràfic sobre el català. La societat civil està preocupada i implicada, com
demostra l’àmplia participació amb el pacte nacional per la llengua. President, vostè
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sol no se’n sortirà. El seu govern, amb només trenta-tres diputats, no se’n sortirà. La
llengua és el futur de Catalunya. El català és cosa de tots. Nosaltres, des de Junts
per Catalunya, ens ho apliquem. Per això, li demanem una cimera amb tots els grups
parlamentaris per abordar la situació del català. El català, cosa de tots.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, la situació de la llengua catalana mereix tota
la nostra atenció, tota la dedicació i tot l’esforç. El Govern de Catalunya està
treballant més que mai per millorar el coneixement i l’ús social del català, per
exemple, en projectes com tot l’àmbit audiovisual de potenciar la indústria
audiovisual en català. Precisament ahir es donava a conèixer un acord que garantirà
una part molt important del finançament d’un d’aquests projectes. Això són qüestions
estructurals. De la mateixa manera que fa quaranta anys ho va ser TV3, ara cal
apostar per l’audiovisual en tots els altres formats i pantalles i, per tant, ahir es va
donar a conèixer una proposta en aquest sentit; que no la va fer el seu grup, la va
fer un altre grup parlamentari al Congrés dels Diputats.
Seguim avançant en molts àmbits, com per exemple en l’àmbit d’ensenyament. Però
vostè m’ha fet una barreja que crec que la defensa del català no s’ho mereix. M’ha
barrejat decisions judicials respecte a sentències anteriors que són fermes amb
l’aplicació de la llei que es va aprovar en aquest Parlament. I crec que hauríem de
ser molt curosos i rigorosos. Si volem defensar el català, no barregem coses
intentant generar una confusió aquí, com si el Govern de Catalunya haguéssim
renunciat.
Escolti’m, el conseller d’Ensenyament i jo mateix hem tingut querelles al Tribunal
Superior de Justícia per part de l’extrema dreta d’aquesta cambra per defensar
aquesta llei. La setmana passada, Manos Limpias m’ha presentat una querella al
Tribunal Suprem per impulsar la normativa en matèria lingüística que vostè acaba
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de fer al·lusió. Per tant, som els primers interessats en que aquesta normativa
s’apliqui. I moltes vegades podem discrepar del criteri dels jutjats i seguirem
treballant en l’àmbit judicial, defensant el que des del nostre punt de vista és la raó
jurídica i, en aquest cas, discrepem d’aquestes decisions del Tribunal Superior de
Justícia que mantenen el que són sentències fermes en vint-i-sis centres. El que està
clar és que en la resta no s’ha aplicat. Ara hem d’aconseguir que l’aplicació de la llei,
segons el nostre punt de vista, també s’estengui en aquests vint-i-sis.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre el creixement de la
inversió d’empreses estrangeres a Catalunya
317-00232/13

...a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat
política. Formula la pregunta la diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana.
Marta Vilalta i Torres
Moltes gràcies, vicepresidenta. Bon dia, president. Ja ho sabíem, però ara ho diem
encara amb més convenciment. Al Parlament, s’hi pot, s’hi ha de poder parlar de tot.
S’hi ha de poder debatre de tot. És una obvietat tan gran que la persecució viscuda
tots aquests últims anys és impossible d’entendre i encara menys impossible de
defensar. I avui, per tant, estem molt contents, molt contentes pels nostres companys
i amics representants de la mesa anterior d’aquest Parlament de Catalunya,
conseller, Roger, també l’Adriana, el Josep, l’Eusebi. I estem contents també per la
defensa del parlamentarisme i de la democràcia.
I malgrat tot, es comença a fer justícia. I diem malgrat tot, perquè aquest judici no
s’hauria d’haver produït mai. L’absolució que ara sabem, que ara coneixem, no
esborra ni l’acusació, ni el procés judicial que s’ha patit, que és en si mateix, una
eina de persecució, una eina de repressió política per intentar callar les nostres
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reivindicacions. Una repressió que encara és massa real, a la qual cal acabar amb
l’amnistia o amb tots aquells passos que ens permetin aconseguir-ne el seu efecte.
Que aquesta absolució serveixi per garantir tots els debats que han de seguir venint
en aquest Parlament de Catalunya. Perquè el camí mai serà fer callar parlaments,
sinó donar la veu al poble.
Dit això, president, en aquesta cambra massa sovint i avui ho hem tornat a veure, hi
sentim proclames derrotistes, apocalíptiques, quan no es parla de fake news. No es
tracta tampoc de fer el contrari, per tant, de ser cofois o de fer veure que tot va bé,
perquè són molts els reptes que tenim i que estem afrontant. Però sí que es tracta
de fer, de ser útils, de governar, de liderar, de generar certeses i construir solucions
i respostes als principals reptes.
I avui volem posar en valor una molt bona notícia que ens alimenta l’esperança, que
ens alimenta

Fitxer 9
també l'autoestima i l'orgull de país i de creure, perquè així també es treballen les
potencialitats que tenim com a país. Catalunya té xifres rècord d'empreses
estrangeres, més de 9.100, segons les dades d'Acció que coneixíem aquesta
setmana, superiors a les que hi havia abans de la pandèmia. I això no són només
xifres, això són oportunitats, això són llocs de treball, representen el 18,5 % de
l'ocupació de Catalunya i és també confiança –confiança– en el país.
Davant d'aquesta crisi global, doncs, les empreses estrangeres aposten per
Catalunya. Davant de les incerteses globals, les certeses de Catalunya. I en això hi
seguirem treballant.
Per això, president, li preguntem com valora aquestes notícies, que són en elles
mateixes el que defensem, justícia social i lluita nacional.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, m'afegeixo a les seves paraules
de denúncia de la repressió i també, doncs, de satisfacció perquè aquesta repressió
ha disminuït en el cas de l'anterior Mesa del Parlament. I expressar, doncs, també
tot el suport als diputats Jové, Salvadó i a la consellera Garriga, que saben que tenen
tota la nostra estima i suport ara i sempre.
Catalunya viu un moment econòmic en què, malgrat les incerteses a nivell global,
tenim oportunitats que hem de saber aprofitar. Una d'elles és la important presència
d'empreses estrangeres a Catalunya. Ho he dit en una altra ocasió en aquesta sessió
de control, la setmana passada vam tenir l'oportunitat d'explicar dades en aquest
sentit, no opinions, dades, 9.155 filials d'empreses estrangeres establertes a
Catalunya. Rècord històric, un 2,8 per cent més que abans de la pandèmia, un
seixanta per cent més que l'any 2014.
Per tant, si el debat sobre la independència de Catalunya ens ha allunyat i hem
crescut un seixanta per cent en la presència de nombre d'empreses estrangeres a
Catalunya, doncs, vaja, no sé què hagués passat en algun altre escenari. És
dinàmic, el vint-i-tres per cent d'aquestes empreses s'han creat fa menys de cinc
anys i demostra que l'aposta per l'economia catalana, l'aposta per la indústria al
nostre país, té èxits.
I té èxits perquè hi ha acord, hem aconseguit un full de ruta compartit liderat per
aquest Govern de 3.000 milions d'euros fins al 2025 de recursos pressupostaris que
és vincularan a totes les mesures del Pacte Nacional per a la Indústria. Hem de
seguir treballant per fer créixer el model educatiu basat en la formació professional
dual. Seguirem reduint les taxes d'accés a la universitat i mantenint l'excel·lència del
sistema universitari i de recerca.
I això es concreta en inversions. I deixi'm dir només unes dades dels últims quinze
dies. Es confirma la inversió de Seat amb el suport de la Generalitat, es culmina la
reindustrialització de Nissan, bona resolució de la reindustrialització de Mahle a
Vilanova i la Geltrú, Cisco anuncia disseny i prototipatge de xips a Barcelona.
Seguim avançant amb la inversió d’Iljin de 600 milions d'euros al Camp de
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Tarragona. Ahir mateix participava en una empresa a Montbui, Ondulats Carme, que
presentaven una inversió de 22 milions d'euros que ha tingut el suport d'un milió i
mig de la Generalitat.
Per tant, anem en el bon camí generant prosperitat compartida.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el president de la Generalitat...
Pregunta al president de la Generalitat sobre la negociació dels
pressupostos de la Generalitat per al 2023
317-00230/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la situació política. Formula la pregunta el
diputat Salvador Illa i Roca del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Salvador Illa i Roca
Moltes gràcies, senyora Vergés. Senyor Aragonès. El 22 d'agost, ja fa uns mesos,
em vaig oferir per obrir una negociació pressupostària. L'oferiment no va ser massa
ben rebut. Ho vaig fer perquè estava convençut i segueixo convençut que l'aprovació
d'un pressupost de país és ara el més important per a Catalunya.
Malauradament no tindrem aquest 1 de gener un pressupost aprovat. És una mala
notícia. Vostè, només vostè, senyor Aragonès, n'és el responsable. Hi ha converses
aquests dies amb diferents grups. Les que hi ha amb el meu grup no poden ser
qualificades de negociació. No s'ha obert amb nosaltres, almenys a data d'avui, cap
negociació.
Avui hem conegut que s'ha distribuït a diferents organismes la llei de mesures fiscals
i financeres, la llei d'acompanyament dels pressupostos. Un document rellevant que
no coneixíem. Senyor Aragonès, creu vostè que contribueix a generar el clima de
confiança necessari que ens assabentem per tercers de documentació que havíem
sol·licitat i que no se'ns havia lliurat?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

23

Ple del Parlament
Sessió núm. 41.2 / 23 de novembre de 2022

Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Gràcies, vicepresidenta. Senyor Illa, el Govern portarà el projecte de pressupostos
al Parlament. I esperem portar-lo ja amb els suports necessaris perquè pugui ser
tramitat i aprovat definitivament. Són 3.000 milions d'euros més de capacitat de
despesa que, en una situació de pròrroga pressupostària, seria més difícil, més
complex de poder-los executar, doncs, amb el temps adequat i en la seva totalitat.
Dit això, hi ha hagut converses. Jo espero que en els propers dies aquestes
converses puguin avançar. Vostès també tenen l'oportunitat de fer-nos arribar
propostes, ho sap des de la trobada que vam tenir vostè i jo. Les propostes que
consideri que siguin importants facin-les arribar per poder-les incorporar en el
projecte de pressupost, si hi ha acord.
En aquest sentit, la documentació que ens han demanat i que tenim disponible a
hores d'ara se'ls hi ha fet arribar. Hi ha un tràmit que és absolutament imprescindible
que marca la llei, que és que les mesures incloses en la llei de mesures s'han de
transmetre al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que és el que hem
fet. Vostès ens van demanar també eixos en els àmbits de la llei de mesures, se'ls
hi han fet arribar.
Nosaltres estem disposats a compartir amb els grups que han mostrat disposició a
negociar el pressupost la informació que sigui necessària, perquè aquest és un
pressupost... Vostè ha dit pressupost de país, jo he fet servir aquesta expressió
abans, crec que ha de ser qualificat així. Tenim un gran repte davant. Per tant, tenim
uns dies, unes setmanes per poder avançar en les converses i estic convençut que
si hi ha bona voluntat per part de tothom, es culminaran amb èxit.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Salvador Illa i Roca.
Salvador Illa i Roca

24

Ple del Parlament
Sessió núm. 41.2 / 23 de novembre de 2022

[#07.00] i en algunes coses més, prengui nota als efectes que cregui convenients
del que dic, la documentació que hem sol·licitat no ens ha estat lliurada.
Miri, jo intento fer política seriosa i útil. Política útil vol dir estar obert a negociar un
pressupost per a Catalunya. Però no és confongui, això no és per falcar un Govern
com el seu que, deixi’m dir-li amb tota franquesa, no n'esperem massa res del seu
Govern. Ho fem per ajudar a que Catalunya avanci.
I política seriosa, a la nostra manera de veure les coses, vol dir treballar, si cal, amb
discreció, amb informació, amb un cert rigor i amb un mínim clima de confiança. Puc
arribar a entendre, senyor Aragonès, que les dues coses, la de la política útil i
seriosa, li resultin estranyes. De fet, ho constato bastant sovint. Vostè sabrà. Vostè
sabrà amb qui compta i amb què compta. Amb nosaltres, així, d'aquesta manera,
no. I recordi que té el dubtós honor de presidir el govern més dèbil dels darrers
quaranta anys a Catalunya.
(Aplaudiments forts i perllongats.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Senyor Illa, doncs siguem clars. Divendres ens van enviar al matí una carta amb uns
requisits de documentació. Alguns d'aquests requisits de documentació, alguns
d'aquests documents, es configuren al final de l'elaboració del pressupost. Si vol que
presentem en aquest Parlament el menú complet sense que haguem entrat a la
negociació prèvia, el que no em poden demanar és que presentem els documents
que són conseqüència d'això. Per tant, si hem de treballar les bases del pressupost,
hi ha documents que arriben al final que ara no es pot tenir.
Però no entrarem en una discussió tècnica. El Govern vol aprovar pressupostos. Si
hi ha propostes que rebem per part dels grups, estem disposats a atenir-les. I, en tot
cas, el que esperem és que tothom assumeixi la seva part de responsabilitat.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Acabada la sessió de control, com bé saben, suspenem la sessió durant trenta
minuts amb motiu de la lectura de la declaració de la Junta de Portaveus del
Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència contra les Dones, que tindrà lloc a la Sala Auditori del Parlament. Prego
que diputats i diputades vagin cap a l'auditori d'una forma força ràpida.
Gràcies.
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