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Ple del Parlament
Sessió 41, segona reunió, dimecres 23 de novembre de 2022

Vicepresidència primera en funcions de presidenta, H. Sra. Alba Vergés i Bosch

Sessió 41.2
La sessió s’obre ****. Presideix la vicepresidenta primera en funcions de presidenta,
acompanyada
de la vicepresidenta segona, el secretari primer, la secretària segona, el secretari
tercer i el secretari quart. Assisteixen la Mesa el lletrat major en funcions de secretari
general i [lletrats].
de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel lletrat major en funcions de
secretari general i [lletrats].
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern
/
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de la consellera
de la Presidència, el conseller d'Empresa i Treball, la consellera d'Economia i
Hisenda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Unió
Europea, el conseller d'Educació, el conseller de Recerca i Universitats, la consellera
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller d'Interior, el conseller de
Territori, el conseller de Salut, el conseller de Drets Socials, la consellera de Cultura
i la consellera de Justícia, Drets i Memòria.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Diputats, diputades, bon dia a totes i a tots, reprenem la sessió. (Forta remor de
veus.) Si us plau..., reprenem la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia, que són
les preguntes al Govern.
Pregunta al Govern sobre l'estat del projecte Hard Rock a
Tarragona
310-00398/13

La primera pregunta al Govern a respondre en el Ple sobre l’estat del projecte Hard
Rock a Tarragona la formula –la pregunta– el diputat Rubén Viñuales Elías, del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Rubén Viñuales Elías
Bé, vostè va sortir a defensar el passat Ple que el projecte Hard Rock a Tarragona
seria una realitat. Com valora que el 17 de novembre diputats i membres d’Esquerra
hagin signat un manifest que demana la retirada immediata del projecte?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Juli Fernàndez Olivares, conseller de Territori.
El conseller de Territori (Juli Fernàndez i Olivares)
Bon dia. Gràcies, diputat. Com vaig fer fa quinze dies i com he tingut l’ocasió de fer
en la compareixença, en diferents interpel·lacions, preguntes parlamentàries al
Govern, el Departament de Territori el que fa és continuar tramitant la modificació
del Pla Director Urbanístic, del CRT, que com vostè bé sap és conseqüència d’una
sentència judicial.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Rubén Viñuales Elias.
Rubén Viñuales Elías
Gràcies. Miri, conseller, amb les coses de menjar no es juga. No ens deixa de
sorprendre la seva total i absoluta manca de contacte amb la realitat de les catalanes
i els catalans i ja ni li explico respecte la realitat de la província del sud, Tarragona.
A Tarragona som un exemple de convivència de la indústria i el turisme. Som motor
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essencial en ambdues matèries, tot i que pel seu Govern siguem els grans oblidats.
Per això, quan sentim el desgavell que suposa la seva forma de governar, on un dia
diuen que no, un altre que sí, el següent dia que potser sí o que potser no, i a l’altre
dia ja no saben ni què contestar, el que es genera és una sensació d’improvisació
constant i perpètua, que no fa més que espantar tot aquell que vol invertir a casa
nostra.
Sap conseller quina és la taxa d’atur a la província de Tarragona? Un 10,8. La taxa
d’atur més alta de tot Catalunya. Crec que encara no son conscients de la gran
oportunitat que suposa per Tarragona i per tot Catalunya el projecte de Hard Rock.
I no es deixin portar per aquells que diuen que no a tot. Ni per les afirmacions
catastrofistes que diuen que és un projecte de macrocasinos, on Sodoma i Gomorra
semblaran Eurodisney al seu costat. Vostè sap perfectament que aquest projecte és
molt més que un casino.
Que és una oportunitat de situar-nos com un destí turístic de primer ordre, que
enllaça perfectament amb un relat amb Tarragona capital com a ciutat conjunt
patrimoni de la humanitat per la UNESCO; la Costa Daurada amb les seves platges
inigualables; Port Aventura com un parc temàtic que competeix a nivell mundial, amb
la nostra gastronomia i qualitat de vida i amb la nostra cultura, tant material com
immaterial, amb els castells com a gran referent.
Conseller, quan membres del seu partit i d’aquest Parlament signen un manifest on
demanen renunciar a aquest projecte el que estan fent és dir a milers de famílies de
Tarragona que volen prescindir de generar llocs de treball per ells. Que volen
prescindir de generar riquesa al nostre territori. Els estan dient que vostès els
obliguen a renunciar al seu futur. I tot, pel seu caprici infundat, pueril i de política
mancada de valentia, que només serveix a uns interessos, els de tenir contents la
CUP i, de pas, intentar mantenir un temps més la cadira, tot i que em sembla,
conseller, que ni aturant el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport, els Jocs d’Hivern o
l’òrbita de la terra al voltant del sol la CUP estarà contenta.
Millor faci contents la majoria de catalanes i catalans i tirin endavant Catalunya.
Podem començar deixant clar que el seu Govern dona suport al projecte Hard Rock.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Per respondre, té la paraula el conseller de Territori
El conseller de Territori (Juli Fernàndez i Olivares)
Gràcies, vicepresidenta. Gràcies, senyor Viñuales. Reitero i ho he intentat fer sempre
que he pogut de la mateixa manera. El Govern treballa de manera solvent i seriosa
i de manera exigent, també amb aquest Pla director urbanístic, amb aquesta
modificació del Pla director urbanístic. Perquè no pot ser d’una altra manera. Estem
en una tramitació administrativa, urbanística, on hi ha requeriments i on crec que tots
i totes estarem d’acord que cal ser exigents per donar la millor resposta a solucions
que han de ser adequades a la realitat que vivim. I segur que les compartirem.
Per tant, la nostra feina és aquesta. És generar certeses des del Govern, és treballar.
I en aquest projecte que vostè plantejava, és el que estem fent. Ho he dit avui, li dic
a vostè, i he tingut en un mes i una setmana, moltes oportunitats de dir el mateix.
Per tant, li reitero el que he dit en altres ocasions. El que crec que no pot ser i crec
que no és veritat i que potser ha sigut un excés d’inflamació és considerar que el
Govern oblida el Camp de Tarragona. El Govern hi treballa de manera insistent. Li
posaré un exemple. Una de les majors inversions que hi haurà a Catalunya en l’àmbit
industrial és a Mont-roig del Camp, Iljin, elecfoil, amb una aportació industrial i amb
una creació de llocs de treball pel Camp de Tarragona que crec que compartim que
té un gran valor.
El TramCamp, la transformació de la mobilitat del transport públic del Camp de
Tarragona amb Cambrils-Vilaseca, però amb la segona fase Tarragona-Reus, crec
que transforma de manera important la mobilitat al Camp de Tarragona. I podrem
arribar a que hi hagi gairebé un 25 per cent de mobilitat en el Camp de Tarragona
en transport públic. Per tant, el nostre Govern treballa per la Catalunya sencera,
socialment i territorialment. A tot arreu i per tothom. I, per tant, també ho fa al Camp
de Tarragona.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple...
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Pregunta al Govern sobre les mesures per a afrontar l'increment
dels preus de l'energia
310-00399/13

...sobre les mesures per afrontar l’increment dels preus de l’energia. Formula la
pregunta el diputat Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar.
Raúl Moreno Montaña
Gràcies, vicepresidenta. Honorable conseller Campuzano, les famílies vulnerables
estan patint molt per l’increment del preu de l’energia. Moltes d’elles tenen problemes
i dificultats per pagar la factura. D’altres, directament han optat per no escalfar casa
seva. El Govern té dos elements importants per fer front a aquesta situació. La Llei
24/2015 i el bo social de l’electricitat. Dos instruments que considerem que no
s’estan utilitzant prou bé.
I ho dic perquè, amb la que està caient, senyor conseller, fa mig any que no es
reuneix la Taula de Pobresa Energètica. No s’està complint amb el conveni del seu
departament amb Endesa. I només el 30 per cent de les famílies que tenen un
informe de vulnerabilitat disposen de bo social de l’electricitat. Senyor conseller,
quan espera resoldre aquesta situació? Abans o després de l’hivern?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Carles Campuzano i Canadés, conseller de
Drets Socials.
El conseller de Drets Socials (Carles Campuzano i Canadés)
Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor Moreno pel seu interès. Sàpiga que el
Govern des que hem entrat en aquesta nova etapa ha entrat ja en matèria. La
consellera Jordà va portar fa pocs dies al Govern el reforçament per desenvolupar
el bo tèrmic. I jo mateix, la primera setmana de ser conseller em vaig reunir amb
Endesa per activar el compliment del conveni. Hi estem compromesos.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Raúl Moreno Montaña.
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Raúl Moreno Montaña
Gràcies, conseller. No és només una qüestió de compromís. Miri, 38.000 famílies
catalanes disposen d’un informe de vulnerabilitat que els serveis socials emeten per
tal que no se’ls talli el subministrament elèctric. D’aquestes famílies, aquestes tenen
un deute de 47 milions d’euros. El té les famílies, no ho té el Govern, ni Endesa, el
tenen les famílies en aquests moments i això és perquè la Taula de Pobresa
Energètica fa mig any que no s’ha reunit i és la que ha de dir de quina manera
s’eixugarà aquest deute. Reuneixi, per tant, conseller –amb urgència– la Taula de
Pobresa Energètica.
Per altra banda, el conveni de la seva conselleria amb Endesa indica que les
persones que tenen un informe de vulnerabilitat han de demanar el bo social elèctric.
Doncs només una de cada tres famílies ho ha fet. Per tant, estem comprovant com
el seu Govern tampoc arriba, novament, a les persones més desafavorides. En
termes generals, 108.000 famílies a Catalunya disposen del bo social elèctric, que
és menys de la meitat d’altres comunitats autònomes. Per exemple, com Andalusia.
Tampoc s’ha avançat en la creació del Fons d’Atenció Solidària, ni s’ha ampliat el
conveni amb la resta d’empreses energètiques per arribar al 85 per cent de les llars,
que era el compromís del seu Govern.
Cal ser proactius, senyor conseller. Vagi a buscar les famílies als serveis socials.
Informi’ls i faciliti’ls que demanin el bo social de l’electricitat per reduir la seva factura
entre un 60 i un 80 per cent. Faci també una campanya per donar-lo a conèixer al
conjunt de la ciutadania. Fa tard, senyor conseller. I miri que era fàcil preveure que
l’hivern arribaria. Però el Govern no ha actuat amb previsió. Tenen les eines, però
no tenen ni la celeritat, ni la determinació que s’espera d’un govern que el que intenta
és protegir les famílies més vulnerables del país.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el conseller de Drets Socials.
El conseller de Drets Socials
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Presidenta, senyor Moreno. El conveni amb Endesa es complirà. En els propers dies
es pagarà el deute. Hem d’agrair a les quatre diputacions que ens acompanyin. Li
hem de demanar, també, que l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana s’hi
afegeixin, encara no ens han dit que hi seran. Hi són les diputacions, no l’Ajuntament
ni l’Àrea Metropolitana.
I, efectivament, tenim un problema amb el bo social. El problema és que no el
gestionem nosaltres. El bo social elèctric el gestiona Endesa i el regula l’Estat. I és
més, la informació sobre el bo social, sobre el nombre d’usuaris a Catalunya, està
en mans del Ministeri de Transició Energètica, no està en mans d’aquesta
conselleria. Què és el que farà aquesta conselleria, en col·laboració amb Endesa,
on hem ja establert un grup de treball? Que el bo social arribi en aquests propers
mesos, a trenta mil catalans més. I això, en part, també té un altre problema, amb la
regulació del bo elèctric.
El bo elèctric, tal com està regulat, necessita ser més fàcilment accessible per als
ciutadans catalans. I això tampoc depèn de la conselleria de Drets Socials. Depèn
del Ministeri de Transició Energètica. És més, si aquesta política la estiguéssim
gestionant des de Catalunya i en la definició del bo elèctric tinguéssim més llibertat
per determinar les seves condicions segurament també faríem que les persones que
viuen a les àrees metropolitanes tinguessin un bo elèctric millor que el que avui
tenen, amb majors recursos.
Si tinguéssim la capacitat de gestionar la informació del bo elèctric segurament
podríem combinar millor les polítiques socials amb la gestió del bo elèctric. Ajudi’ns,
senyor Moreno, a que la vicepresidenta Ribera col·labori amb el Departament de
Drets Socials, accedim a la informació i adaptem el bo elèctric a la nostra realitat.
I finalment, estem a punt de signar un acord amb el Ministerio de Inclusión Social
justament per desenvolupar una acció pionera a tot l’Estat amb Fons Next
Generation per habilitar edificis de llars vulnerables i acompanyar les famílies en la
seva formació per gestionar la crisi energètica. Espero que en aquestes qüestions
ens hi ajudi. El Govern estarà, aquest hivern afrontarem aquesta crisi en
col·laboració amb el Tercer Sector, en col·laboració amb les companyies i esperem
que també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.
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Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple...
Pregunta al Govern sobre les prioritats en matèria de turisme
310-00400/13

Sobre les prioritats en matèria de turisme. Formula la pregunta el diputat Juan Luís
Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Juan Luis Ruiz López
Moltes gràcies, vicepresidenta. Honorable conseller, sense cap mena de dubte, tot i
que encara no hem arribat a les xifres del 2019, podem afirmar que la temporada
turística d’aquest passat estiu ha significat una important recuperació pel sector
turístic, i ho celebrem, no?
Tot i això, el sector –com vostè sap– té molts reptes importants a afrontar. I aquí el
paper de l’Administració és cabdal. És per aquest motiu, senyor conseller, que volem
saber com pensa complir amb el seu compromís adquirit el passat 10 de maig en
aquest mateix plenari, que tindríem una nova llei de turisme durant el primer
semestre del 2023.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i
Treball.
El conseller d'Empresa i Treball (Roger Torrent i Ramió)
Gràcies, vicepresidenta. Diputat, de fet sí que les hem superat les dades del 2019,
eh?, hem fet un 5 per cent més de visitants aquest 2022 respecte el 2019. A més a
més, amb més pernoctació de mitjana, eh? Hem passat de 3,2 nits a 3,5 nits. Per
tant, les dades –efectivament– exemplifiquen, demostren aquesta recuperació del
sector. I el sector, òbviament, es mostra satisfet amb la campanya d’estiu que hem
viscut aquest 2022.

9

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

Però justament aquestes dades i sense que això sigui una contradicció, més aviat al
contrari, ens interpel·len i ens obliguen a la transformació del model que volem per
al futur. Hem de decidir quin model turístic volem per Catalunya en els propers anys,
tenint en compte les circumstàncies presents, però sobretot les dinàmiques de...

Fitxer 41_2PLE2
des d’un punt de vista socioeconòmic que hem de viure. I en aquest sentit, és evident
que la transformació ha d’anar en la línia del que diguem les quatre Ds:
desestacionalització, desconcentració, diversificació i major despesa. O dit d’una
altra manera, cap a la sostenibilitat. I aquest 2023 serà clau, efectivament, en aquest
sentit. La llei és molt important, i ara en parlaré, certament, però abans de la llei hi
ha d’haver el compromís nacional per a un model de turisme responsable, que ha
de ser la base filosòfica, el puntal que ha de construir després aquesta llei. Per tant,
el 2023 serà, efectivament, un any crucial des d’aquest punt de vista.
(Aplaudiments.)
La presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Juan Luis Ruiz López.
Juan Luis Ruiz López
Moltes gràcies. N’és conscient que no m’ha contestat, eh? Mira, vostè torna a parlar
del compromís nacional per al turisme. Sap quant fa que parlem d’aquest compromís
nacional per al turisme? Diu, mira, fa més d’un any, concretament el 30 de novembre
de l’any passat, vostè ja anunciava que anaven a impulsar aquest compromís
nacional per al turisme, pas previ a la nova llei de turisme. Fa un any, senyor
conseller, i encara no s’ha materialitzat aquest acord ni amb el sector, ni amb ni amb
els diferents grups parlamentaris, no?
De fet, de fet, aquest mateix plenari va aprovar fa set mesos que el Govern
presentaria un calendari i una metodologia per tal que aquest compromís nacional
per al turisme fos una realitat aquest mateix any. Seguim esperant, senyor conseller,
i l’any s’acaba. Potser en la compareixença de la setmana vinent que nosaltres hem
demanat, potser ens anunciarà alguna qüestió referent a aquesta qüestió, no?
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I miri, d’altres destinacions turístiques molt properes a nosaltres, doncs estan fent
els deures i són un exemple de bona governança en turisme.
Miri, vostès, que tant els agrada exigir als altres –ho acabem de veure amb la
resposta de l’honorable conseller Campuzano– siguin autoexigents també amb
vostès mateixos i compleixin amb els seus propis compromisos, i que una nova llei
de turisme a Catalunya sigui realitat al més aviat possible. El sector ho està esperant,
pot comptar amb nosaltres, només falta que el Govern governi.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La presidenta
Per respondre té la paraula el conseller d’Empresa i Treball.
El conseller d’Empresa i Treball
Gràcies, diputat. Si vostè vol literatura, si vol un document basat en terrenys comuns,
que no digui res, tenim el compromís demà, però justament nosaltres som aquí per
transformar i fer-ho de la mà del sector privat i, per tant, de tots els agents de
l’ecosistema del turisme de Catalunya per assentar les bases del futur, no per tenir
un document que quedi aquí al Parlament i que ens hi sentim tots molt a gust perquè
està basat en obvietats, sinó que vagi a l’arrel de la transformació del model.
Hi estem treballant, és clar que hi estem treballant en paral·lel amb el Pla Estratègic
de Turisme 2023-2027, amb el Pla de Màrqueting 2023, també 2027, aprofitant la
digitalització i per tant, aprofitant el big data i les dades per millorar com ens
presentem al món des d’un punt de vista turístic. En definitiva, estem procurant
aquesta transformació en paral·lel a aquest gran consens que hem d’establir amb el
sector i amb el qual estem treballant, i com li deia, el 2023 serà clau en aquest sentit.
Però anem fent, i anem avançant, i de fet, hem presentat i estem desplegant
l’estratègia enogastroturística, justament una estratègia que ens ajuda a dibuixar
aquest model que volem molt més sostenible, i destinem 12 milions d’euros fins al
2027 per erigir-nos com una destinació referència mundial en l’àmbit del vi i en
l’àmbit de la gastronomia.
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Per cert, parlant de gastronomia, aprofito per donar l’enhorabona a tots els cuiners i
cuineres catalans que ahir van ser reconeguts amb estrelles Michelin, i si m’ho
permeten…
(Aplaudiments.)
La presidenta
Conseller, se li ha acabat el temps.
Pregunta el Govern...
Pregunta al Govern sobre el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de salut
310-00408/13

...a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de salut. Formula la pregunta la senyora María Elisa García Fuster, del grup
parlamentari de VOX.
María Elisa García Fuster
Señor Balcells, ¿piensa usted continuar despreciando al personal sanitario?
La presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut.
El conseller de Salut (Manel Balcells i Díaz)
Moltes gràcies, vicepresidenta. Il·lustre diputada, no he menyspreat mai, només
faltaria. Al contrari, valoro en la seva justa mesura, que és molta, a tot el personal
sanitari de totes les categories professionals, només faltaria.
La presidenta
Per repreguntar té la paraula la diputada María Elisa García Fuster.
María Elisa García Fuster
Miren, la sanidad pública en Cataluña está en la UCI y con pocas expectativas de
salir adelante. Las políticas sanitarias que usted lleva a cabo centradas en la
ideología, junto a los feroces recortes que llevan décadas ejecutado los sucesivos
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gobiernos separatistas y que ya están enquistados en su departamento, no hacen
más que castigar a las plantillas, deteriorando la calidad asistencial y poniendo en
peligro la seguridad de los pacientes. Reflejo de ello es cómo privan a la sanidad de
los medios necesarios para dar una correcta asistencia, y esto augmenta, entre otras
cosas, las listas de espera y ataca a la salud. El último caso lo tenemos en las
pruebas para detección de cáncer, anuladas por falta de material.
El tema del personal sanitario es especialmente flagrante. Ni más personal sanitario,
ni mejores retribuciones. Han llegado ustedes al final del camino con el personal
médico hastiado y al borde de la desesperación. Lo han sobrecargado aumentando
la presión asistencial a coste cero, y se permite el lujo de afirmar que no necesitamos
tantos médicos porque su trabajo lo podría hacer enfermería, exponiendo a estos
últimos a una responsabilidad que no les corresponde.
Son ustedes unos imprudentes. Todo esto repercute directamente en la calidad
asistencial de todos los catalanes que ven cómo la sanidad pública se evapora
mientras el Govern se lava las manos. Eso sí, muchos aplausos y bonitas palabras
vacías.
No, no es eso lo que llevan años pidiendo los profesionales. Lo que quieren es que
les paguen un sueldo acorde a sus responsabilidades, que contraten más personal
para no tener que doblar turnos y poder ver a sus familias, y que les den una
formación continuada de la que carecen por falta del tiempo.
Si no es capaz de solucionar el problema, señor Balcells, póngase a un lado y deje
paso. No hay tiempo que perder y usted lo está perdiendo.
Gracias.
(Aplaudiments.)
La presidenta
Per respondre té la paraula el conseller de Salut.
El conseller de Salut
Gràcies, vicepresidenta. Miri, diputada, l’altre dia, a la comissió, compareixença,
d’aquest conseller, vaig tenir l’oportunitat d’explicar a bastament totes les polítiques
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sanitàries, l’estat de la situació, també, que en aquest moment té la salut de
Catalunya. No devia escoltar o devia estar distreta, perquè totes aquestes qüestions
que vostè planteja van sortir allà.
Miri, hi ha tensions a la sanitat catalana, només faltaria. Però per la tranquil·litat del
conjunt de la població, hem de dir que té un nivell de resolució magnífic, amb alguns
problemes que estem abordant, no? Però hem de saber, i això convé que tothom ho
sàpiga, que tota patologia greu és atesa i ben atesa, que tota la patologia vinculada
a l’oncologia i les intervencions de cor, les intervencions que afecten a nivell vital
estan en un temps de resolució igual que l’any 2019, en un temps molt acceptable.
Que tenim tensions? Naturalment, sortim d’una pandèmia; els professionals estan
cansats, en això hi estem abordant.
Vaig anunciar la mateixa compareixença que amb la proposta de pressupost, que
estaria molt bé que tinguéssim, el 2023, hi ha una aportació suplementària de 1.000
milions de pessetes que aniran bàsicament a... (Remor de veus.) Perdó, mil milions
d’euros (l’orador riu) que són molts milions de les antigues pessetes, (rialles) que
aniran bàsicament a abordar els problemes que tenim. Perquè estem treballant pel
conveni del Siscat, estem treballant pel conveni de l’ICS, estem treballant perquè la
primària tingui el vint-i-cinc per cent del pressupost general del Departament de
Salut, per millorar aquesta accessibilitat a les llistes d’espera amb actuació
presencial a la primària. Estem millorant perquè les condicions de treball dels
professionals, que valorem en gran mesura, millorin i que tothom tingui el nivell que
correspon. I cadascú hi ha de posar del seu costat. Nosaltres hi estem posant des
del Govern tot l’esforç; li continuarem posant amb la mirada posada bàsicament a la
ciutadania i amb el suport de tots els professionals.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta al Govern...
Pregunta al Govern sobre les polítiques per a erradicar la
violència contra les dones
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310-00405/13

...a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a erradicar la violència
contra les dones. Formula la pregunta la diputada Aurora Madaula i Giménez, del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Aurora Madaula i Giménez
Bon dia, presidenta Borràs. Membres de la mesa, membres del Govern, diputats,
convidats, treballadors del Parlament. Consellera, segons han denunciat diferents
federacions, associacions de familiars d’alumnes i tots nosaltres hem pogut seguir a
les xarxes, l’extrema dreta ha iniciat una ofensiva fonamentalista contra l’educació
sexoafectiva als nostres joves. Quines accions ha emprès des del seu departament
per garantir i blindar programes com el Coeduca’t?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula senyora Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i
Feminismes.
La consellera d’Igualtat i Feminismes (Tània Verge Mestre)
Gràcies, vicepresidenta. Diputada. El programa Coeduca’t forma part integral de
l’educació d’aquest país, incloent l’educació sexoafectiva, i per tant, garantirem que
aquesta no sigui en cap cas malmesa, sinó tot el contrari, que sigui aprofundida en
tots els centres.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula la diputada Aurora Madaula i Giménez.
Aurora Madaula i Giménez
Gràcies, consellera. Des del Parlament, ja hem iniciat un seguit d’accions per aturar
aquesta ofensiva fonamentalista i que no entrin amb els seus actes al Parlament de
Catalunya amb actes d’odi. Però, des del 2019, aquest Parlament va aprovar una
moció on s’aprovava un seguit de polítiques en educació sexoafectiva per a tots els
alumnes als centres de Catalunya, amb l’objectiu, com ja saben, d’afavorir el
coneixement, normalitzar la diversitat i evitar les violències masclistes, com ha
quedat demostrat en diferents sistemes de països europeus que ja ho han instal·lat.
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Però no s’ha aconseguit la implementació transversal a totes les assignatures, ni ens
trobem amb tot un seguit de recursos disponibles als centres que, amb sort, passen
a ser que els docents rebin una formació de trenta hores com a molt o dos cursos,
dos cursets de formació en el marc del Coeduca’t, que resulten del tot insuficients i
que, sobretot, no tenen cap sentit si el centre no ho incorpora al decret de centre i a
les competències obligatòries, com està passant a molts centres de Catalunya.
I és el Govern qui té l’obligatorietat de fer el seguiment i el compliment i una avaluació
dels resultats que no s’està fent, i que això significa que cada centre fa el que vol i
el que pot. Cal blindar l’educació sexual i afectiva com una matèria curricular més
per garantir-ne el seu futur, que governi qui governi. Alhora, cal que les defensores
de drets sexuals i reproductius estiguin protegides davant dels atacs de l’ofensiva
conservadora de l’extrema dreta i el departament no està fent res per protegir-les
jurídicament.
Quin pla tenen per defensar les defensores? Quin pla tenen per defensar aquelles
defensores que veuen com els seus noms formen part de llistes de pàgines webs
d’extrema dreta? Cal acabar amb les violències masclistes, és urgent, i cal que el
govern faci molt més que declaracions públiques i programes d’intencions. Cal
garantir els drets sexuals i reproductius, perquè són drets i cal garantir la seguretat
de les dones que lluiten contra el fonamentalisme antidrets i antigènere, aquí i a tot
arreu.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula la consellera d’Igualtat i Feminismes.
La consellera d’Igualtat i Feminismes
Gràcies, vicepresidenta. De fet, en aquesta legislatura, en aquesta nova etapa, hem
posat més recursos que mai, més eines que mai als centres educatius perquè la
coeducació sigui una realitat. I li podem donar exemples concrets. El decret
d’ordenació de l’ensenyament bàsic, incloent infantil, primària i secundària per
primera vegada, inclou l’educació sexoafectiva com a contingut curricular. (Pausa.)
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Els nous currículums aprofundeixen també en la inclusió de la perspectiva de gènere
com a competències en totes les assignatures. És a dir, malgrat que teníem sis lleis
que reconeixien la coeducació com un principi del sistema educatiu, faltaven eines,
faltava concreció en els instruments que tenen els centres, la inspecció educativa, el
conjunt de la comunitat educativa per desplegar-la. I, per tant, això ho estem
treballant ara. Hem dotat els instruments, cal desplegar-los.
Fixi’s si considerem important l’educació sexoafectiva, que forma part també del
model d’abordatge de les violències sexuals que presentàvem la setmana passada.
I això vol dir, doncs, com deia, desplegar aquest contingut curricular, entrar també
de manera sistemàtica a la fase de zero a tres anys per fer la prevenció de les
violències sexuals en la infància. I vol dir també poder desplegar tot un conjunt o fer
una promoció de continguts en matèria d’educació sexoafectiva en l’àmbit digital, en
l’àmbit dels espais infantils i d’adolescents a nivell de mitjans de comunicació, perquè
també necessitem que sigui en aquests mateixos espais o que siguin els mateixos i
les mateixes joves que s’estiguin dirigint als seus propis iguals per fer aquesta
pedagogia i per transmetre valors igualitaris.

Fitxer 3
Pel que fa a la defensa de les defensores i defensors de drets humans. La setmana
que ve tenim una jornada organitzada. A l’estiu havíem fet una enquesta per detectar
quins eren els atacs que patien, per quines vies principals les patien. En aquesta
jornada de la setmana vinent proporcionarem formació en una sèrie d’eines de
prevenció. Presentarem també els serveis que posem a la seva disposició. I en les
últimes setmanes, com deuen haver vist, hem interposat una denúncia a la fiscalia
de Barcelona contra la campanya 40 Dies per la Vida. Hem aturat el bus d’Hazte Oír,
com no havia fet cap govern del conjunt de l’Estat. Per tant, hi estem plenament
compromeses.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el Govern...
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Pregunta al Govern sobre el criteri amb relació a l’organització
dels actes a les diverses delegacions a l’exterior
310-00406/13

...a respondre oralment en el Ple sobre el criteri amb relació a l’organització dels
actes a les diverses delegacions a l’exterior. Formula la pregunta al diputat Jaume
Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Presidenta Borràs, consellera Serret... A l’agost del 17 Catalunya va patir uns
atemptats brutals: 16 morts de vuit nacionalitats, més de 100 ferits, 34 nacionalitats
diverses. I, malgrat el moment del xoc, Catalunya va saber actuar amb sentit d’estat.
L’atenció... Els Mossos van desarticular de forma immediata la cèl·lula, els serveis
sanitaris, l’atenció a les víctimes, als familiars, als mitjans de comunicació i les
autoritats estrangeres ens van fer sentir orgullosos del país que teníem, el Govern
Puigdemont, del qual vostè formava part. I vull, de forma molt especial, destacar el
paper que van tenir els consellers Forn, Romeva i Comín en aquests actes
(aplaudiments) i, de forma encara més especial, l’entrega i la professionalitat que
van mostrar centenars, milers de servidors públics –sanitaris d’emergències, de
manteniment i neteja, policies, etcètera.
Però si Catalunya va actuar amb sentit d’estat, malauradament, la resposta
postatemptat de l’Estat espanyol va ser molt deficient. L’Estat espanyol s’ha negat
en dues ocasions a fer una comissió parlamentària d’investigació. De fet, és l’únic
país europeu on hi ha hagut un gran atemptat on no hi ha hagut una comissió
d’investigació. Es va produir per l’11-M, però no pel 17-A. La va demanar la
presidenta Borràs, llavors també portaveu del Grup Parlamentari de Junts a Madrid,
i els partits que donen suport al règim del 78 s’hi van negar.
I el sistema judicial va donar una resposta encara més deficient, sense voler
investigar, sense voler saber la veritat. No es van investigar les connexions
internacionals de la cèl·lula, no es van investigar les relacions entre l’imam i el CNI,
la negligència més que evident dels serveis secrets espanyols.
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I per això era molt important per a aquest dret de conèixer la veritat, l’acte que
s’organitzava a la Delegació del Govern a Brussel·les per posar de manifest aquests
dubtes internacionalment i emfatitzar el dret a saber la veritat. Per què es va
suspendre l’acte, consellera?
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula la senyora Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Acció
Exterior i Unió Europea.
La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea (Meritxell Serret i Aleu)
Gràcies, vicepresidenta. Diputat i diputades i diputats, molt bon dia. Primer de tot,
evidentment, tot el respecte i tot el reconeixement a les víctimes de l’atemptat del 17
d’agost del 2017, i els que ho vam viure en diferents moments el tenim molt viu, el
record.
A partir d’aquí jo vull fer un recordatori de que les delegacions, igual que tota l’acció
exterior del Govern, es regeixen per uns criteris que són els d’utilitat, rigor, credibilitat
i reputació. L’objectiu principal de tota l’acció de govern, també de les delegacions,
és el d’estendre ponts, és el de cultivar les relacions en tots els àmbits –socials,
econòmics–, de tot tipus de relacions. I el que volem sempre és, com dic, enfortir la
relació i la reputació d’aquestes institucions de la Generalitat, de totes les institucions
catalanes i de tota la societat.
Dit això, sobre aquest acte... I en vam fer un incís també en la compareixença que
vam fer aquesta setmana passada, i ja vaig deixar clar que per al Govern és un tema
molt delicat. És un tema molt delicat i que ens mereix tot el respecte i que, per tant,
ja els hi vaig dir que no en volíem fer polèmica, que per part nostra no en farem
polèmica. I creia que vostès havien agafat el guant, però avui aquí demostren que
l’únic que volen és fer polèmica, simple i barata.
A partir d’aquí, l’aclariment que els vaig fer aquell dia els hi torno a fer. Hi va haver
un canvi al capdavant del Govern i al capdavant d’aquest departament. Com és
normal, es va fer un replantejament del que eren els actes organitzats; precisament
perquè aquest és un acte que ens volem prendre també molt seriosament. És un
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tema que és, com dic, molt delicat en tots aquells criteris que els deia –d’utilitat, de
rigor, de credibilitat i de reputació. I que, en aquest sentit, el que vam decidir és que
el primer acte fos la presentació del nou delegat, com també és normal i obvi, que el
primer acte sigui aquest.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Sí; per repreguntar té la paraula el diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol.
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
L’acte estava completament organitzat, cosa que vostè va negar en seu
parlamentària. I, per tant, o l’enganyen a vostè i hauria de cessar algú, o vostè no va
dir la veritat i, llavors, ens hauria de demanar una disculpa. Tinc aquí tots els
documents que ho acrediten.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el Govern...
Pregunta al Govern sobre les polítiques al Pirineu
310-00407/13

...a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques al Pirineu. Formula la pregunta
el diputat Jordi Fàbrega i Sabaté, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Jordi Fàbrega i Sabaté
Gràcies, vicepresidenta. Presidenta Borràs, honorable conseller... Aquesta
legislatura s’han iniciat dos processos indestriables i imprescindibles per al progrés
econòmic i social dels territoris de muntanya: l’agenda estratègica Pirineu 2030 i la
nova llei de muntanya, elements claus per al present i per al futur del quaranta-sis
per cent del territori català, on vivim menys del quatre i mig per cent de la població.
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Ens pot dir en quin procés es troba el procés participatiu de l’agenda estratègica i
quan tenen previst que comenci o que s’aprovi la llei de muntanya i en comenci el
tràmit parlamentari?
Gràcies.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Juli Fernández Olivares, conseller de Territori.
El conseller de Territori (Juli Fernández i Olivares)
Gràcies, vicepresidenta. Gràcies, diputat. I content de poder debatre amb vostè com
a company anteriorment. Com vostè sap, l'agenda estratègica Pirineus està en el
seu procés participatiu, crec que la setmana que ve, el proper dia 15... el proper dia
15 de desembre, encara no és la setmana que ve, hi ha una sessió prevista al
Solsonès i en tenim d'altres previstes que no hi eren, perquè creiem que cal ampliar
aquest procés participatiu i poder recollir al màxim les percepcions i les necessitats
que tenim.
Per tant, és un compromís d'aquest Govern treballar en l'agenda estratègica Pirineus
i no és amb acritud afegir-hi l'agenda rural com un element que pot ser també
estratègic per a l’agenda Pirineus.
Moltes gràcies.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Jordi Fàbrega i Sabaté.
Jordi Fàbrega i Sabaté
Bé, esperem que... Conseller, també és un plaer debatre amb vostè que aquests
terminis es respectin, eh? Com bé sap, fa just una setmana es va presentar la copa
Amèrica de vela del 2024 a Barcelona, un esdeveniment que accelerarà les millores
que el Port de Barcelona necessita per ser més competitiu. Una inversió
publicoprivada d'uns 70 milions d'euros. Un esdeveniment que s'acull sense cap
referèndum i amb el suport incondicional també de comuns i d'Esquerra.
A molts pirinencs ens hauria agradat una aposta dels jocs olímpics tan decidida com
la que vostès ara s'han sumat a la copa Amèrica. Els jocs olímpics poden representar
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per al Pirineu el mateix que la copa Amèrica per al Port de Barcelona, l'oportunitat
per accelerar projectes i inversions que necessitem per millorar serveis i oportunitats
per a tots.
Si tant condicionen les polítiques a Madrid, per què no van apretar el senyor Pedro
Sánchez per fer que el senyor Lambán no bloquegés els jocs? No obstant, els jocs
olímpics han posat el Pirineu en l'agenda del Govern i del país. Mai s'havia parlat
tant del Pirineu com en aquests dos anys i no podem perdre aquesta oportunitat.
Com sap, el pla de govern es compromet a aprovar una nova llei de muntanya que
atregui capital humà, residents permanents i activitat econòmica tot l'any, posi en
valor els recursos i ajusti les polítiques públiques i la governança a aquests territoris.
És imprescindible atreure i fixar població. No hem d'aturar el despoblament, hem de
fer el repoblament. Necessitem incentivar el desenvolupament econòmic amb llocs
de feina qualificats tot l'any i diversificant l'economia. Cal posar en valor el nostre
patrimoni natural, arquitectònic, cultural i paisatgístic i anticipar els efectes del canvi
climàtic.
L'objectiu de la llei és fer de la muntanya un territori atractiu per a l'activitat
econòmica i la residència permanent. Tenir-hi gent vivint i treballant. L'accent ha de
ser l'activitat econòmica, l'emprenedoria i la prestació innovadora de serveis. En
aquest sentit, l'agenda estratègica és el què per transformar el Pirineu i dotar-nos
d'oportunitats i serveis, i la llei de muntanya és el com.
Des de Junts per Catalunya estarem molt atents a aquestes dues qüestions. No ens
podem aturar, ens hi va el Pirineu, el present i el futur. No permetrem que abandonin
el Pirineu. Catalunya no s'ho pot permetre.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el conseller de Territori.
El conseller de Territori
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Gràcies, vicepresidenta. Diputat. I crec que estic content i és una bona notícia que
compartim prioritats i que, a més a més, tinguem aquesta capacitat de treballar
conjuntament en un projecte legislatiu que acabarà sent aprovat per aquest
Departament, que és la llei de muntanya.
Per tant, des del Govern farem tota la feina del procés participatiu durant la
primavera i espero que el nostre avantprojecte de llei pugui arribar el més aviat
possible després d'aquest procés al Parlament i que puguem construir aquí, perquè
és aquí on es construeixen les majories que fan possible aprovar les lleis. I, per tant,
prenc el seu guant per poder treballar conjuntament perquè aquesta llei de muntanya
sigui una realitat, perquè és així com aconseguirem fer polítiques que millorin la vida
de la gent.
Miri, hi ha alguna qüestió que he intentat deixar clara des que he sigut conseller i
una d'elles és que el Pirineu és un espai estratègic, un espai important. El meu primer
acte com a conseller va ser a Isil, al Pallars Sobirà, i va ser-ho de manera conscient
i volguda per reiterar i refermar aquest compromís amb el Pirineu i fer-ho en un àmbit
de lideratge que és poc intuïtiu, que és el transport públic autònom a Isil. Per tant,
aquest compromís hi és.
Des del Govern, a Ripoll, transport públic a demanda la setmana passada amb el
programa Clic.cat. La integració tarifària de l'Alt Pirineu i l'Aran amb la regió de Lleida
serà una realitat. El programa d'habitatges rurals per arrelar gent i de rehabilitació
d'habitatges de l'Agència Catalana d'Habitatge. Per tant, eines al servei de la
Catalunya sencera per a tothom i a tot arreu, també al Pirineu.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el Govern...
Pregunta al Govern sobre l'impuls de les polítiques de mobilitat
sostenible
310-00396/13
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...a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de les polítiques de mobilitat
sostenible. Formula la pregunta el diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari
d’En Comú Podem.
Marc Parés Franzi
Gràcies, vicepresidenta. Conseller, bon dia. En un context d'emergència climàtica i
amb l'actual crisi de preus que afecta directament les famílies més vulnerables, és
del tot necessari fer una aposta clara i decidida per una mobilitat ambientalment
sostenible i econòmicament assequible.
Sap vostè que el nostre espai polític, i especialment des de l'Ajuntament de
Barcelona, vam liderar la bonificació del transport públic que el passat mes de
setembre va donar lloc a la gratuïtat de Rodalies i a la reducció de fins al cinquanta
per cent de les tarifes de les ATM de Catalunya. Tenint en compte la utilitat de la
mesura i la perllongació i les conseqüències de la situació inflacionària que estem
vivint, pensa el Govern de la Generalitat donar continuïtat a aquesta mesura durant
el proper any?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre té la paraula el senyor Juli Fernández i Olivares, conseller de Territori.
El conseller de Territori
Senyor Parés, el Govern de la Generalitat de Catalunya està preparat per continuar
fent el que fem, però són accions que són coordinades i compartides i que crec que
s'ha de treballar d'aquesta manera.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar té la paraula el diputat Marc Parés Franzi.
Marc Parés Franzi
Gràcies. Crec que els 40 milions que hem acordat en els pressupostos generals de
l'Estat són una mostra clara del compromís de totes les parts per mantenir aquesta
mesura. Celebrem que vostè també tingui un compromís clar i decidit per una
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condició que per a nosaltres és imprescindible perquè Catalunya pugui tenir uns
pressupostos el proper any.
Uns pressupostos que han d'avançar tant en un escut social, amb mesures com
aquesta, com en el desplegament d'una mobilitat sostenible per al conjunt del país.
Li proposem, en aquest sentit, algunes mesures més. Miri, primer, vostès van
anunciar l'ampliació de la T-jove fins als trenta anys, mesura amb què estem d'acord,
però creiem que també cal ampliar la gratuïtat de la T-16 per a tot el territori, i no
només dins la zona de residència, com passa actualment.
En segon lloc, considerem també imprescindible dotar-nos d'un sistema tarifari
integrat per a tot el país, que acabi amb les zones i les discriminacions tarifàries a
nivell territorial. No pot ser que sigui més car baixar amb autobús de Llavorsí a
Barcelona que volar amb avió de Barcelona a Brussel·les. La integració tarifària ha
de ser una realitat el proper 2023. S’hi pot comprometre?

Fitxer 4
Miri, nosaltres creiem que avançaríem més i més ràpid si el control accionarial de
Soc Mobilitat passés a estar en mans públiques i no en mans d'Indra, Caixabanc,
Moventia o Fujitsu, com passa actualment. Per això cal que Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya ampliï el seu capital, com ha fet recentment TMB. Estan
disposats a fer-ho?
I per últim, comprometre's, conseller, a desplegar la llei de finançament del transport
públic de l'any 2015, perquè només amb un bon finançament podrem tenir els serveis
i les infraestructures per lluitar contra l'emergència climàtica amb criteris de justícia
territorial i justícia social.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el conseller de Territori.
El conseller de Territori

25

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

Gràcies, senyor Parés. Crec que és important, i ara m’hi centraré en la part
excepcional que estem vivint i que vostè ens plantejava, però que crec que també
és important abordar la part estructural, les tarifes, no?, i, per tant, jo crec que també
hem d'abordar com abordarem l'any vinent. I jo li puc dir que, des del Govern de la
Generalitat, la nostra proposta és que les tarifes de transport públic durant l'any
vinent quedin congelades, que no s'incrementin. Aquesta serà la proposta que farà
el Govern de la Generalitat, i que la farem, doncs, de manera coordinada i conjunta
amb la resta d'institucions que participen.
Els 40 milions d'euros que vostè parlava. Jo crec que són importants, que és un pas
important, però des de l'estructuralitat. És a dir, aquesta és l'aportació que havia fet
ja el ministeri, que, per tant, tornem a tenir 149 milions d'euros per l’ATM, però cal
abordar el compromís del trenta per cent que porta l'Estat, i que és el que hem
d'aconseguir tenir, perquè si no, ens podríem trobar en una situació en la que
Rodalies fos una competència d'altres sistemes de transport, i que el que
estiguéssim fent és traspassar viatgers de transport públic d'un tipus a un altre
transport públic, fent que hi haguessin problemes no només per als usuaris, sinó
també de viabilitat per aquell sistema de transport.
I, per tant, jo crec que hem de pensar també en les mesures estructurals i en les
conseqüències, i qui assumeix les conseqüències d'aquests fets. I, per tant, per això
li deia que el treball en l'àmbit de la gratuïtat l'hem de fer conjuntament.
Tenim una eina molt potent que esperem que durant l'any 2023 acabi amb la
integració tarifària a Catalunya, que és la T-Mobilitat.cat. Aquesta és la previsió, i
espero que sigui així, i que tinguem la capacitat de que a partir d'aquí puguem no
només tenir la integració, sinó canviar la manera de pagament, i avançar cap al
pagament per quilòmetre, que al final és el que fa que canviï totalment l'accés i l'ús
del transport públic.
Per tant, en això, vostès saben, i crec que podrem treballar i arribar a acords, perquè
el nostre compromís és el transport públic per a tothom i a tot arreu del país adaptat
a les necessitats que hi hagi a cada espai.
Moltíssimes gràcies senyor Parés.
(Aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el Govern...
Pregunta al Govern sobre la política industrial
310-00402/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial. Formula la pregunta el
diputat Jordi Albert i Caballero del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.
Jordi Albert i Caballero
Gràcies, presidenta. Avui ens posarem les ulleres, perquè les haurem de llegir, i
l’edat no perdona. Diputats, diputades, consellers, conselleres, treballadors i
treballadores del Parlament. Conseller, bon dia, i esperem que sigui un gran dia.
Durant massa anys, els economistes i els responsables polítics van viure pel mantra
neoliberal de que la millor política industrial era la que no es feia. Una noció que avui
sabem del tot equivocada i desfasada. Sabem que la política industrial no va de
guanyadors ni de perdedors, sinó d'identificar els reptes que tenim com a país i
posar-hi remei, resoldre aportant-hi recursos, de liderar des del sector públic per a
mobilitzar recursos públics i privats per a transformar la nostra economia i la nostra
societat.
El pacte nacional per a la indústria estableix les bases i les inversions per a la política
industrial del nostre país en els propers anys, anys de transformació que marcaran
el futur del sector. Aquest gran acord de país és un èxit en si mateix, i ara, a
desplegar-lo amb tota la seva extensió i amb tota la seva fermesa, i per liderar els
processos de transformació industrial, és imprescindible per la innovació i també
l'I+D.
Les millores en el teixit industrial han de ser necessàriament millores en les
condicions materials de la classe treballadora del nostre país. I, en aquest sentit, que
s'hagi confirmat que el grup Volkswagen Seat aposti per l'electrificació de la planta
de Martorell, per tot el que significa per una comarca combativa, lluitadora i
treballadora com la del Baix Llobregat i per al teixit productiu del país, és una bona
notícia.
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Ara bé, el Govern de la Generalitat ha fet tota la feina de forma intensa per
aconseguir un PERTE que el Govern de l'Estat ha demorat en excés en el temps,
posant en risc la inversió del grup Volkswagen Seat, i quan ha arribat, ha estat amb
menys recursos dels que s'esperaven i es demanaven. Amb tot, conseller, quina
valoració en fa?
D'altra banda, una altra de les claus del desenvolupament industrial i de millora de
la qualitat del treball és tenir èxit en els processos de reindustrialització. I el cas de
Nissan ha generat gran preocupació durant molt temps, amb la implicació directa
dels governs de la Generalitat durant tot el conflicte per minimitzar les conseqüències
negatives del tancament per als treballadors i les treballadores de les plantes de
Nissan al nostre país. I més enllà de l'acord fruit de la negociació col·lectiva que es
va tancar, la taula de reindustrialització era cabdal per evitar la pèrdua de llocs de
treball, i som coneixedors de totes les dificultats per aconseguir inversors i
finançament per culminar els treballs d'aquesta taula de reindustrialització.
Conseller, en quin punt estem en la resolució del procés de reindustrialització de les
plantes de Nissan? Avui un parell de preguntetes.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
A respondre té la paraula, senyor. Roger Torrent Reunió conseller d'Empresa i
Treball.
El conseller d'Empresa i Treball
Gràcies, vicepresidenta. Diputat, un parell de preguntetes, però molt importants, eh?
Efectivament, la política industrial, la millor política industrial, no només és la que
existeix, sinó en la que es manifesta, eh? Per exemple, amb el pacte nacional per a
la indústria, que és un document referencial i que ens situa un horitzó, l’horitzó del
vint-i-cinc per cent del valor afegit brut de la nostra economia el 2030. Per arribar-hi,
el sector de l'automoció és cabdal, és crucial. Ho ha estat en el segle XX, ho ha de
ser en el segle XXI amb un nou paradigma, el de la mobilitat elèctrica.
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I justament per això, la notícia de l'aposta del grup Volkswagen per Martorell, per la
fabricació de la plataforma elèctrica a Martorell, és una excel·lent notícia. De fet,
probablement la millor notícia en termes de transformació de model productiu, en
termes de transició cap a la mobilitat verda. I nosaltres ens hi hem bolcat com a
Govern de la Generalitat de Catalunya, en tot aquest procés hem acompanyat. Per
tant, estem satisfets de la decisió de l'aposta per Catalunya, però ho hem fet malgrat
totes les dificultats.
I aquí cal dir que el PERTE del vehicle elèctric s'ha gestionat malament, molt
malament, i ha generat molta frustració. De fet, s'han repartit només un trenta per
cent dels fons, cosa que d'alguna manera dimensiona aquesta mala gestió. Sempre
hem dit que els fons Next Generation s'han de gestionar de manera descentralitzada,
cooperativa, i que nosaltres hi hem de poder dir la nostra, efectivament, perquè tenim
una relació molt més directa amb el teixit empresarial del país.
Per tant, la notícia de Seat és una excel·lent notícia. Hem acompanyat, malgrat el
PERTE, tant com hem pogut, i és importantíssima per mirar el futur. I també ho és
Nissan, efectivament. I, en aquest sentit, ja entrem a la fase culminant, ara sí,
d'aquest procés de reindustrialització. Estem convençuts que acabarà amb èxit, que
vol dir que continuarem amb els llocs de treball, amb l'activitat industrial i vinculada
al sector de l'automoció. No s'entendria, en aquest sentit, que l'Estat no acceptés els
contraavals per part de l'Institut Català de Finances, de l'ICF.
Però, en qualsevol cas, ja veiem la llum al final del túnel de la reindustrialització de
Nissan.

Un

procés imprescindible,

també,

des d'un punt

de

vista

de

reindustrialització del país, però específicament amb un sector en el qual tindrem un
nou fabricant, un nou manufacturer, que ajudarà a fixar aquest pes del sector de la
mobilitat, del sector de l'automoció, en el nostre país. Hem de pensar que correspon
a un 10 per cent del producte interior brut, en aquests moments, i que tenim un any,
el 2035, com a horitzó. Volem arribar-hi en les millors condicions. Estem convençuts
que ho farem.
Gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Pregunta al Govern...
Pregunta al Govern sobre els atacs bèl·lics al Kurdistan
310-00403/13

...a respondre oralment en el Ple sobre els atacs bèl·lics al Kurdistan. Formula la
pregunta el diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Republicana.
Ruben Wagensberg Ramon
Bon dia, consellera. Bon dia a tothom.
Nit d'intensos bombardejos al nord-est de Síria, emmarcats en una escalada bèl·lica
de primer nivell contra la població kurda. Turquia i el règim d'Erdogan porta quatre
dies bombardejant la regió i aquesta nit les principals ciutats del Kurdistan sirià han
estat intensament bombardejades. Bombardejos que segueixen, que continuen a
hores d'ara. Derik, [#09.22] Amuda, Haseke, [#09.24] Kobane –on s'inicià la
revolució i l'alliberament d'Estat Islàmic, aplaudit mundialment– i la regió de [#09.29]
Shahba, on hi ha actualment 200.000 persones refugiades del Cantó d'Afrin, on van
patir la invasió de Turquia el 2019.
A més a més, el Kurdistan iraquià també està intensament bombardejat per part de
Turquia a la zona oest, a les muntanyes de l'oest, i, per part de l'Iran, a la zona est,
a la zona Solimania, on a més a més estan arribant totes les persones desplaçades
derivades de les protestes conegudes a l'Iran. I, per si no fos poc, a l'Iran continua
la repressió, la repressió en forma de guerra, en aquest cas, contra el Kurdistan
iranià, on s'inicia i on és l'epicentre de totes les protestes.
Creiem que aquest setge generalitzat al Kurdistan mereix una condemna a l'alçada
dels conflictes més recents i els quals seguim amb atenció, i aquest Parlament va
reconèixer, va reconèixer ara fa un any l'Administració del Nord i Est de Síria. Estela
que, a més a més, estan a punt de seguir altres parlaments estatals del món, com
és el cas del Parlament xilè. Un reconeixement que vinculava, a nivell institucional,
allò que ja unia la societat civil amb forts lligams, a través de la cooperació, a través
de l'internacionalisme. És en base a això, aquest reconeixement, que preguntem
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quina és la posició del Govern davant d'aquests atacs de Turquia i de l'Iran al
Kurdistan.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula la senyora Meritxell Serret i Aleu, consellera d'Acció
Exterior i Unió Europea.
La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea (Meritxell Serret i Aleu)
Gràcies, vicepresidenta.
Diputat, certament, és inacceptable des del punt de vista humanitari i de drets
humans el que està passant, aquests bombardejos d'aquests últims dies al territori
contra el poble kurd. És sobretot inacceptable perquè és un territori que ha patit molt.
Encara està tenint les conseqüències del que va ser la guerra contra el Daesh i
creiem fermament que tots els demòcrates hauríem d'estar agraïts i hauríem d'estar
demostrant aquest agraïment i aquest reconeixement a la lluita i al combat que va
fer la població kurda, i especialment les seves dones, per derrotar el que és el
terrorisme islàmic.
Des del Govern, estem compromesos amb el que és la cultura de la pau, amb el que
és la defensa dels drets humans i, per tant, condemnem i condemnarem sempre
qualsevol atac que vagi contra la població civil. I, certament, aquests dies els atacs
s'estan centrant sobretot contra la població civil, contra infraestructures essencials.
Han destruït sitges de gra, centrals elèctriques, hospitals fins i tot. Per tant, des
d'aquí, reconeixem, com a govern, el que va aprovar aquest Parlament, aquest
reconeixement de l'Administració Autònoma del Nord i Est de Síria, i expressem
també el respecte a les resolucions d'aquest Parlament, que han donat tot el suport
al poble kurd.
Estem actualment revisant el que és el pla director, el Pla director de cooperació dels
anys 2023-2026, en els quals, i d'acord amb les entitats del sector, volem reforçar
tot aquest esforç en la defensa dels drets humans individuals i col·lectius, els drets
de les dones, el que és l'aprofundiment democràtic i la diversitat cultural i lingüística
i, per tant, també, en aquest pla director estem mirant de recuperar tot el que és la

31

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

cooperació amb el que són i que tenim assumit sempre com a poble sense estat, el
que és el poble sahrauí, palestí i també el poble del Kurdistan, el poble kurd.
En aquest sentit, el Parlament ens va instar en el seu dia a treballar amb
l'Administració Autònoma del Nord-est. Hem tingut ocasió, també, de reunir-nos amb
ells representants del Departament i explorar possibles vies de col·laboració. Estem
actualment ja amb diferents projectes de cooperació, de suport al poble kurd i el que
farem sempre és treballar per ajudar, a través de la cooperació i de manera
coordinada, si cal, amb altres institucions i organitzacions, per estar a favor de la pau
i els drets humans del poble kurd.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Gràcies.
Pregunta al Govern...
Pregunta al Govern sobre la tasca del Cos de Mossos d'Esquadra
a Barcelona
310-00404/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la tasca del Cos de Mossos d'Esquadra a
Barcelona. Formula la pregunta el diputat Ernest Maragall i Mira, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Republicana.
Ernest Maragall i Mira
Gràcies, presidenta.
Conseller, vostè mateix deia fa pocs dies: «L’ordre és d'esquerres». No hi puc estar
més d'acord. També sabem aquella altra pregunta: «Què és la ciutat, sinó la gent?».
Ho deia Shakespeare. I no fa tant, per cert, ho repetia un alcalde de Barcelona prou
reconegut. Avui a Barcelona molta gent creu que no disposa d'un espai públic
endreçat, amic, ordenat. Un espai públic que sigui generador de convivència,
compartit i amb plena llibertat de moviments.
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El sentiment de seguretat, conseller, s'ha afeblit o inclús a vegades ha desaparegut.
Ara en diem percepció negativa, una percepció que es manté o augmenta malgrat
les millores objectives que les dades disponibles ens anuncien. A determinats
indrets, conseller, es viu sota la presumpta hegemonia de la por. Per a massa gent,
el normal –el normal– és viure amb por. Tenir por. Prendre precaucions en el seu
espai vital, també a casa, també en tots els moments

Fitxer 5
del dia. Ho constatem dia sí dia també en la conversa i escolta amb la ciutadania de
tants barris barcelonins. Ahir mateix, en un dels barris del nord de la ciutat. La
conclusió és clara: hem de fer molt més i ho hem de fer molt millor.
La seguretat depèn, en bona mesura, tots ho sabem perquè succeeix amb altres
àmbits, economia i treball, habitatge, educació, tot el que influeix en un nivell de
desigualtat social. Però és obvi que la funció seguretat i com s'exerceix és
determinant. La presència i la permanència i l'atenció localitzada i personalitzada
dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana són factors determinants. Uns
Mossos i una Guàrdia Urbana degudament dotats, coordinats i dirigits.
Per tot això, conseller, conscient de la determinació del seu departament per abordar
aquesta qüestió amb la màxima ambició, també amb la màxima ambició
transformadora, voldria preguntar-li quines línies d'actuació està adoptant el seu
departament i quins resultats creu que se'n derivaran en positiu per a la ciutadania
de Barcelona i d'arreu del país.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el senyor Joan Ignasi Elena García, conseller d'Interior.
El conseller d’Interior (Joan Ignasi Elena García)
Vicepresidenta... Diputats, diputades... Diputats: efectivament, sí, l'ordre és
d'esquerres, perquè hi ha una màxima que no falla mai: a més igualtat, més
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seguretat. I això vol dir que les polítiques de seguretat també són les polítiques
d'espai públic, també són les polítiques d'educació, també són les polítiques de
mediació, també són les polítiques d'ocupació o d'habitatge, etcètera. I això ens
interpel·la a totes les administracions. Aquesta mirada integral de la seguretat és
fonamental per abordar-la amb intel·ligència i amb eficàcia.
Però és evident que des de la conselleria d'Interior, a més a més de fer aquesta
reflexió, que em sembla que és necessària, alhora també és imprescindible que s'hi
posin mitjans. I durant massa anys no s'han posat mitjans al Cos de Mossos
d'Esquadra, durant massa anys ha estat sense tenir promocions i ha anat perdent
efectius. I aquesta situació, una de les primeres coses a fer revertir-la. I és en aquest
sentit que hem incorporat, doncs, més efectius al Cos de Mossos d'Esquadra i ho
seguirem fent en els propers anys, fins a arribar l'any 2030 als 22.000 Mossos
d'Esquadra que volem. I a la ciutat de Barcelona, també: 656 mossos més en el
darrer any i mig.
És fonamental fer-ho i seguir-ho fent. I alhora, també és essencial la coordinació
amb el Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. I en aquest sentit, campanyes com
les que hem fet aquest estiu, compartides, han donat bons resultats. I és veritat que
els resultats efectius a vegades no es corresponen amb la percepció, però és
imprescindible seguir treballant en aquesta direcció. I així ho farem, com hem fet
aquest estiu, com hem fet amb la signatura del Protocol de violències en l'àmbit de
la llar, que permet incorporar la Guàrdia Urbana de Barcelona en molts àmbits de
treball. Com les operacions que estem fent a molts barris, especialment a alguns
que tenen índexs d'incidències més elevats, i una percepció, com vostè deia, notable
d'inseguretat. També en l'àmbit de l'oci nocturn. I l'altre dia fèiem una operació molt
rellevant. Com també dispositius no logotipats. O intensificar la investigació. Molt
important: intensificar la investigació per desarticular xarxes vinculades a la droga.
Més efectius, més presència, més coordinació i, sobretot, fugir de la confrontació
estèril dels qui volen utilitzar la seguretat al servei dels seus interessos electorals.
Aquí nosaltres no hi entrarem.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
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Pregunta al Govern...
Pregunta al Govern sobre la despesa sanitària
310-00395/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la despesa sanitària. Formula pregunta la
diputada Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Anna Grau Arias
Gràcies, presidenta. Doctor i conseller Balcells...: ¿Está el Govern de la Generalitat
en condiciones de hacer frente al gasto sanitario de 2022 y a los próximos doce
meses?
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el senyor Manel Balcells Díaz, conseller de Salut.
El conseller de Salut (Manel Balcells i Díaz)
Sí; moltes gràcies, vicepresidenta. Diputada, com vostè sap, estem a l'espera de
l'aprovació per part d'aquest Plenari del decret de 376 milions d'euros que de forma
poc explicable, diguem-ne, s'ha anat ajornant la seva aprovació, i que ens permetrà
afrontar en la seva totalitat la despesa de sanitària del 2022.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula la diputada Anna Grau Arias.
Anna Grau Arias
Doctor i conseller Balcells... Usted sabe que yo sé que usted sabe que si no
consiguen sacar adelante este decreto para conceder un suplemento de 376
millones de euros para este ejercicio, las cuentas de la sanidad catalana no es que
le vayan a salir, es que le van explotar. Todos sabemos que este decreto estaba
pensado para votarse y aprobarse en este Pleno. Y si eso no es así, no lo han traído,
se explica porque tienen miedo de perder la votación. Com en catalán se suele decir,
«perquè el més calent és a l'aigüera». Claro que este jubiloso y optimista decreto
que lleva la firma de la nueva... consellera d'Economia, honorable senyora Natàlia
Mas... Però no sé hasta qué punto conserva las trazas o así sea el aroma del...
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senyor Jaume Giró... da por hecho que estos 376 millones se pueden financiar
íntegramente con cargo a la tributación extra prevista para este año, sobre todo a
cargo del impuesto de patrimonio, que este año les ha cundido mucho, o eso dicen.
Entre esto y haber subido el impuesto de sucesiones durante la pandèmia, se han
marcado ustedes, sus antiguos socios de gobierno, toda una declaración de
principios y de buena gestión económica, social y humanitaria.
Bueno, pues parece que ni así, ni consolidando una especie de rescate crónico como
el de los fondos para la Covid van a salir ustedes airosos de este trance. Ciutadans
ya sabe, porque yo se lo dije la semana pasada a usted en comisión, que le votaría
a favor este decreto, así sea con la nariz tapada, sin pedir nada a cambio. Solo que
de la ingente cantidad de recursos que ustedes dilapidan en embajadas y agitprop
separatista, en fin, pues a ver si cae algo para nuestros profesionales sanitarios, que
parece que a puntito están de ir a la huelga como los de Madrid. Y no digamos para
los pacientes, que por desgracia no tienen la opción de ir o venir de la huelga, solo
la de rezar, porque ustedes..., y es extraño el mejunge de socios de gobierno y de
oposición que hay aquí, porque ni ellos se atreven a meterles una moción de
censura, ni ustedes a convocar elecciones, consigan enderezar algo.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el conseller de Salut.
El conseller de Salut
Sí; gràcies, vicepresidenta. Il·lustre diputada, ja li vaig agrair l'altre dia, i l’hi torno a
agrair, el seu posicionament al voltant de l'aprovació d'aquest decret que es portarà
a votació, si tot va bé, al proper Ple, 13 de desembre, i estic convençut de que la
resta de grups, amb el seu exercici de responsabilitat, també el votaran a favor.
Estem parlant d'una despesa –2022–, una despesa ja feta, una despesa consolidada
que, entre altres coses, s'ha portat a terme amb una conselleria que jo no n'era pas
el titular. Per tant, en fi, no espero cap altra cosa que l'aprovació d'aquest decret.
I la seva pregunta em permet parlar de números, la qual cosa està molt bé. Perquè,
miri, l'infrafinançament crònic de la sanitat catalana és un fet. I, davant d'aquest fet,
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el Govern de Catalunya està disposat a afrontar-lo i a anar-lo restituint en la mesura
de les nostres possibilitats, de tal manera que, del pressupost de 2021-2022,
l'increment va estar d'un nou 9,69 per cent. La previsió el 2023, amb uns
pressupostos que pel bé del conjunt de la població estaria molt bé que tinguéssim,
l'increment serà gairebé d'un deu per cent, la qual cosa ens situa en una posició de
partida que serà la més dotada de tota la història.
I això, què ha de representar? Home, dues coses. Una és la voluntat del Govern de
que els fons covid que l'Estat ha retirat a Catalunya es mantinguin, cosa que ens
dona una diferència substancial del que està passant a Madrid, de la realitat de
Catalunya. Això ha de suposar la consolidació de les plantilles que es van incorporar,
la millora de l'activitat assistencial, i, en conjunt, doncs, la millora de l'atenció que la
societat de Catalunya es mereix, perquè el que ens mereixeríem és un finançament
sanitari realment superior al que tenim per habitant, i que continuarem reclamant i
continuarem treballant perquè així sigui.
(Aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Pregunta el Govern...
Pregunta al Govern sobre la situació al sistema de salut
310-00401/13

...a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema de salut. Formula la
pregunta la diputada Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
Laia Estrada Cañón
Conseller Balcells, tal com li vaig traslladar durant la seva compareixença, el nostre
sistema sanitari es troba al límit, fins al punt que les treballadores i les usuàries ja
estan protagonitzant mobilitzacions i anunciant-ne de noves. I, francament, no
sabem si vostès són conscients que anem cap a una situació de col·lapse i que això
és realment insostenible. Què pensa fer de manera urgent, imminent per fer-hi front?
Els 300 milions ho solucionen tot?
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el senyor Manel Balcells Díaz, conseller de Salut.
El conseller de Salut
Gràcies, vicepresidenta. Diputada, som conscients de la situació de tensió que té el
sistema i hi estem disposats i tenim un conjunt de mesures que amb molt de gust li
detallaré.
Gràcies.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per repreguntar, té la paraula la diputada Laia Estrada Cañón.
Laia Estrada Cañón
Doncs miri, li vull recordar el que li vaig dir també durant la seva compareixença, que
és que vostè no va ser capaç de concretar ni el què, ni el quan, ni el com pensa
desplegar tots els grans titulars i totes les frases boniques que ens va deixar anar. I,
a més a més, deixi'm dir-li que el seu govern sistemàticament incompleix els
compromisos que anuncia.
Però, bé, aquí del que es tracta és d'assumir que les professionals fa temps que ens
estan dient que estan sota mínims, que falten mans, que falten recursos, que ja tenim
les urgències col·lapsades –les urgències hospitalàries–, que les llistes d'espera són
delirants –i vostè ho sap, conseller–, que cada cop és més difícil accedir a l'atenció
primària, que les dades sobre salut mental del conjunt de la població, i concretament
del jovent, són esfereïdores. Es tracta d'assumir aquesta realitat dura i donar-hi
resposta.
I, conseller, sabem que vostè acaba d'arribar, però és que aquesta situació no s'ha
gestat aquesta legislatura. El seu partit, Esquerra Republicana, no ha estat capaç de
revertir les retallades i les polítiques privatitzadores que va impulsar el PSC i que va
aplicar a l'extinta Convergència. I és que allò que s'ha deixat de fer des de llavors, o
el que s'ha fet des de llavors és el que ens ha dut a la situació en la que ens trobem
actualment en la sanitat, que si encara no és de col·lapse és perquè tenim unes
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treballadores que ho aguanten tot i que ho donen tot i unes usuàries que,
malauradament, han après a resignar-se davant la sensació creixent de desatenció.
I arribem a la conclusió que aquí hi ha hagut i que hi ha interès en deixar la sanitat
pública cada cop més trinxada, amb les professionals més precaritzades, per afavorir
la privada, i, si no és així –si no és així–, això ho han de revertir ja. Perquè no ho
diem la CUP; ho diuen les treballadores i ho diu el conjunt d'usuàries, a qui s'està
forçant a mobilitzar-se. Nosaltres li hem traslladat, com vostè sap, un pla de xoc amb
diferents mesures relatives a millorar les condicions laborals de les professionals, a
enfortir els equips d'atenció primària –les metgesses i les infermeres– i a posar fi al
drenatge de recursos públics a mans privades. En podem parlar o pot rebutjar-ho tot
i aplicar altres mesures. La qüestió és que, si continuen sense garantir una sanitat
pública de qualitat, obliguen la gent a mobilitzar-se. Nosaltres estarem al costat de
qui es mobilitzi. Vosaltres què penseu fer?
(Alguns aplaudiments.)
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Per respondre, té la paraula el conseller de Salut.
El conseller de Salut
Gràcies, vicepresidenta. Diputada, en la compareixença vam analitzar i vam parlar
del què, i li vaig dir: deixi'm uns dies que parlarem del com abordar tot això. Ara li
puc començar a dir una mica el com. Però anem a pams. És a dir, la nostra voluntat
com a govern és suport a una sanitat pública i de qualitat –això és la premissa
principal. No estem per cap privatització, no estem per cap externalització, estem
per consolidar el sistema públic de salut. I ens preocupen els professionals? Home,
i tant que ens preocupen els professionals; és la base del nostre sistema, no?
Vostès ens han fet arribar un conjunt d'accions i mesures per fer front a la situació
crítica de la sanitat pública. I li he de dir que m'ha sorprès agradablement aquest
conjunt de mesures que proposen, perquè estic convençut, sobretot en l'apartat 1,
en les millores de les condicions laborals del personal sanitari, que quan desgranem
tots els enunciats ens podrem posar d'acord en moltes coses; amb altres, haurem
de consensuar, i, segurament, amb altres discreparem, com ja vam discrepar-ne a
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la compareixença, quan tenim la concepció de lo que és públic i lo que no és públic,
que, amb això, no puc evitar-ho. Jo li he dit moltes vegades que el Parc Taulí és
públic públic, eh?, perquè és seixanta per cent, Generalitat; quaranta per cent,
ajuntament. Això és públic –bé, és públic públic, diguéssim. Però vostè em diu que
no, i aleshores aquí no ens hi posem d'acord, però, bé.
Pels professionals. Estabilitzar el personal. Ahir mateix, el Govern, el dimarts, va
aprovar una estabilització de personal gairebé de quaranta mil treballadors que estan
en el pla d'estabilització del professional en el sistema sanitari. Estem treballant, i
vostè ho sap, en el conveni Siscat i en el conveni de l'ICS.

Fitxer 41_2PLE6
Bé, els convenis són un instrument, és un instrument per millorar les condicions
laborals, per aclarir situacions laborals, per consolidar millores. El debat sobre el
conveni l’estan fent qui l’ha de fer i per tant, no entraré en detalls, però la voluntat
nostra com a Govern és afavorir que hi hagin millores substancials que puguin
permetre als professionals tenir unes millors condicions. Hem d’establir, facilitar…
La presidenta
Conseller, se li ha acabat el temps.
El conseller de Salut
M’he quedat curt.
(Aplaudiments.)
La presidenta
Pregunta al Govern...
Pregunta al Govern sobre les modificacions legislatives en
matèria de dret civil
310-00394/13

...a respondre oralment en el Ple sobre les modificacions legislatives en matèria de
dret civil. Formula pregunta la diputada Lorena Roldán Suàrez, del Grup Mixt.
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Lorena Roldán Suárez
Sí, gracias, presidenta. Consellera, ¿va a reformar el Código Civil catalán para
proteger a las familias de las mafias de ocupación?
La presidenta
Per respondre té la paraula la senyora Gemma Ubasart i González, consellera de
Justícia, Drets i Memòria.
La consellera de Justícia, Drets i Memòria (Gemma Ubasart i González)
Gràcies, vicepresidenta. Gràcies diputada. Doncs bé, jo el que li puc dir és que les
ocupacions per delinquir ens preocupen, i m’atreviria a dir que preocupen a totes les
persones que estan avui en aquesta cambra.
La presidenta
Per repreguntar té la paraula la senyora Lorena Roldán Suárez.
Lorena Roldán Suárez
Sí, gracias. La verdad es que era una pregunta muy sencilla, de sí o no, pero bueno,
ya vemos las intenciones.
Hace apenas unas semanas, antes de que al Govern se le rompiera el amor, su
predecesora, la señora Ciuró, anunció una reforma del Código Civil para que
ayuntamientos y comunidades de vecinos pudieran instar el desalojo de esos pisos
que tienen ocupados en sus fincas. Y yo le pregunto ¿dónde ha quedado este
proyecto, consellera?
Mire, Cataluña registra el cuarenta y dos por ciento de las ocupaciones de toda
España, según datos del Ministerio del Interior en los primeros seis meses del año,
alrededor de 4.000 pisos se han ocupado en Cataluña. Y el dato no creo que vaya
a mejorar, no porque yo tengo una bola de cristal, consellera, sino porque ustedes
no están haciendo absolutamente nada para frenarlo, más bien todo lo contrario.
¿Decretos para proteger a los ocupas? Varios. ¿Decretos para proteger a los
propietarios? Ninguno. Así de simple y así de crudo. Y por lo que veo, usted va a
seguir en esa misma línea.
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Y yo le pregunto, ¿a usted le parece bien que se puedan empadronar en una
vivienda que han ocupado ilegalmente? ¿A usted le parece bien que valga más la
patada en la puerta que una escritura? ¿Le parece bien que haya familias que este
verano no se hayan atrevido a irse de vacaciones por miedo a que al volver tuvieran
su piso ocupado? ¿Le parece bien que en muchos de esos pisos se lleven a cabo
actividades ilícitas, o que detrás de esas ocupaciones que ustedes favorecen se
encuentren mafias? ¿Le parecen bien los problemas de convivencia que generan
esos ocupas a los vecinos, consellera?
Mire, este es Miguel Ángel, vecino de Cubelles. Así quedó tras la paliza que le
propinó su vecino, sí, un ocupa. Le han roto la nariz, el pómulo, el maxilar izquierdo,
un dedo, tiene una mordedura del perro del ocupa. Además, también le han
amenazado de muerte, con múltiples contusiones y con golpes por todo el cuerpo.
Así hace tres años que viven Miguel Ángel con su mujer y sus dos niños pequeños
de tan sólo cinco y siete años. Esto es lo que provocan sus políticas, consellera.
Mire, nosotros queremos que los vecinos puedan desocupar y desalojar a estos
ocupas, que son violentos y que han atacado a Miguel Ángel. Y la pregunta es ¿por
qué no quieren ustedes? Explíquemelo. O mejor, explíqueselo a él, explíqueselo a
su familia y a tantas otras familias que viven con miedo en sus propias casas,
consellera. Explíqueselo, si es que puede.
La presidenta
Per respondre té la paraula la consellera de Justícia, Drets i Memòria.
La consellera de Justícia, Drets i Memòria
Senyora diputada, com ja li he dit, les ocupacions per delinquir ens preocupen. És
un fenomen que afecta diversos municipis i per tant, ens incumbeix i ens incumbeix
com a Govern i ens incumbeix com a Parlament. Des del meu departament li diria,
estem treballant per tindre una diagnosi acurada i propostes d’actuació i, si cal, de
modificació normativa que ens permetin avançar. Fa poc hem creat un grup de treball
amb el Departament d’Interior per poder posar fil a l’agulla.
Ara bé, sí que li dic una idea: a problemes complexos, solucions complexes. Tenim
l’obligació de pensar intervencions efectives i que minimitzin els efectes no desitjats.
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El Codi Civil és una eina que és útil, però és una eina que serveix per al que serveix,
i ens pot servir, però no ens hi cap tot el codi civil.
Nosaltres hem trobat una proposta inicial, doncs, d’aquesta que vostè em parla, de
l’anterior equip i l’hem estudiat, com hem estudiat totes les propostes, i ens genera
dubtes. Aquesta proposta proposava intervenir en l’article 553-40 en dues
direccions. La primera, la modificació, especificar que els ocupants, en relació a
l’acció de cessació, ho són amb títol i sense títol. Aquesta és una interpretació que
ja és possible amb l’actual redactat. L’altra qüestió que es modificava era habilitar
l’exercici d’una acció de desallotjament per part de la junta de propietaris contra
l’ocupant en qüestió, sense necessitat de requeriment previ.
Més enllà del fons d’aquesta proposta, el que tenim clar és que la mesura implica
una ampliació de la legitimació activa vigent regulada a la Llei d’Enjudiciament Civil,
que, com vostès saben, senyors del PP, és competència exclusiva de l’Estat en virtut
de l’article 149.1.6 de la Constitució. No sé si vostès volen que aprovem quelcom
que després el Tribunal Constitucional ens digui que no pot ser, no sé si vostès
portarien aquesta proposta normativa, la portarien al Tribunal Constitucional.
I per últim, sí que voldria acabar amb una dada. A Barcelona, l’any 2021, el cent per
cent d’ocupacions no ha tingut lloc en un domicili habitual…
La presidenta
Consellera, se li ha acabat el temps.
La consellera de Justícia, Drets i Memòria
…de primera i segona residència.
(Aplaudiments.)
La presidenta
Abans de passar a les preguntes al president de la Generalitat, diputades i diputats,
acabem de conèixer que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment ha
absolt a l’expresident del Parlament, Roger Torrent, i els exmembres de la Mesa
Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado.
(Aplaudiments forts i perllongats.)
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Se’ls jutjava per haver permès el lliure debat parlamentari en aquest hemicicle,
precisament. Considerem inacceptable aquesta judicialització de la política de la que
han estat víctimes per exercir els seus drets i per exercir els drets de totes i tots.
Precisament, aquest Parlament ha de ser el baluard de la democràcia del nostre
país, una garantia que preservi els drets dels i les diputades per expressar-se
lliurement. És imprescindible aturar aquesta judicialització de la política. Avui és una
bona notícia per als membres de la Mesa del Parlament, a qui els enviem tot l'escalf,
per a aquesta cambra i també per a la democràcia.
(Aplaudiments.)
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