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Fitxer 22

El president
La següent pregunta, en aquest cas al Govern... (remor de veus)

Pregunta
al Govern sobre els objectius amb relació al servei de rodalia de Renfe
(tram. 310-00393/08)
Senyores diputades, senyors diputats... (Pausa) Entrem a les preguntes al Govern, i la
següent la formula, si es pot fer... (remor de veus) i el silenci ens ho permet, la il·lustre
senyora Consol Prados en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi.
La Sra. Prados Martínez
Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyor conseller de Política Territorial i Obres
Públiques. L'interès de la nostra pregunta avui és conèixer els primers passos en la
gestió del servei de rodalies. Aquests dies precisament els usuaris de la línia del
Maresme hem vist els nous trens, amb la nova imatge de rodalies de Catalunya –fan
goig–, però més enllà, creiem que no és només un canvi de nom, com algun diputat
ahir en el Ple deia de forma jo crec que molt simplista. Creiem que ha de ser i que és
sobretot una nova aposta per un servei de transport públic que ha de ser de qualitat,
ha de ser eficaç, i que és en definitiva el que els ciutadans els interessa, és el que
volem els usuaris: eficàcia i qualitat en els serveis.
Conseller, per als socialistes la política de mobilitat, i sobretot la política de transport
públic és també política de cohesió, és també política econòmica, perquè relliga el
territori, perquè dóna més oportunitats a la gent, perquè a millors infraestructures i
millors serveis, també tenim més fortaleses a les ciutats i als territoris, i en definitiva
perquè així també som més competitius des d'aquestes fortaleses, com deia ahir
també el president de la Generalitat.
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Celebràvem fa uns mesos el traspàs de rodalies a la Generalitat, perquè així és com
despleguem el nostre Estatut, que cal dir-ho també, és la millor manera de defensarlo, i sobretot perquè és la manera d'apropar la planificació, la direcció, la gestió en
definitiva dels serveis al territori i per tant a les necessitats de la ciutadania. A més a
més, creiem que no va ser un traspàs buit, per cobrir l'expedient, com es diu, no? Vull
recordar avui que va ser, ha estat un traspàs acompanyat d'un pla de rodalies amb
una inversió de quatre mil milions d'euros. Per tant, amb previsions, amb actuacions
previstes i pressupostades; per tant, amb actuacions molt fermes. Vull recordar-ho
perquè alguns intenten oblidar-ho fàcilment, i vull recordar-ho també, sobretot, perquè
aquesta és la forma de fer política que ens agrada, la política dels compromisos. Per
això, senyor conseller, des d'aquests compromisos, volem saber quins objectius,
quines actuacions ara hi ha des del Servei de Rodalies de Catalunya.
Moltes gràcies.
El president
Té la paraula l'honorable senyor Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i
Obres Públiques.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Sr. Joaquim Nadal i Farreras)
Gràcies, senyor president. Senyora diputada, el Govern treballa en diferents camps,
començant pel de la informació i atenció a l'usuari en els trens, a les estacions, amb la
posada en servei d'un nou telèfon d'atenció a l'usuari a partir del 20 de març, amb
l'obertura d'una nova pàgina web també a partir del 20 de març. En segon lloc, en la
fiabilitat i la puntualitat dels trens. Abans del 20 de març es posarà en servei un nou
centre de control de tot el sistema de rodalies de Barcelona al Clot, que permetrà el
millor control de la puntualitat dels trens, del seu funcionament, de la informació als
usuaris i del funcionament de les pantalles instal·lades en una setantena d'estacions
que estan pendents d'aquest centre de control per poder començar a funcionar.
El Govern també treballa en la millora del confort dels trens i de les estacions: disset
trens nous Civia abans de final d'any; cinquanta estacions en obres en aquests
moments. El Govern treballa també en l'increment de freqüències i de serveis: una
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nova freqüència diària en el sentit Barcelona - Aeroport, Aeroport - Barcelona; una
freqüència nova per hora i sentit en el tram Martorell - Vilafranca els dissabtes,
diumenges i festius; la implantació de trens amb servei de viatgers de circulacions que
ara són de caràcter tècnic; nou tren a la línia R2 sud; prolongació del recorregut de
dos trens de la línia R4; ampliació del recorregut d'un tren al tram Vilafranca - Sant
Vicenç de Calders. I a més a més el Govern treballa, a través de l'òrgan mixt de
coordinació, amb la possibilitat d'implantar, a partir del quart trimestre de 2010, de dos
trens semidirectes a la R3 entre Puigcerdà i Barcelona, amb una reducció del temps
de recorregut de pràcticament mitja hora.
Cinquè, el Govern treballa en la millora dels temps de viatge, amb una gestió de la
pròpia..., de tot el sistema de rodalies, reduint temps de l'ordre de –per puntualitat,
millora de la gestió dels trens–, entre deu i onze minuts en els casos que no hi hagi
aquesta puntualitat.
I finalment, el Govern treballa en un pla de seguretat que el que pretendria és instal·lar
a setanta-nou estacions càmeres de control, transmissió d'imatges des de gravadores
de trens i estacions, interfonia SOS a cent tres estacions, projecte d'il·luminació
d'estacions i platges de vies on pernocten els trens, i un projecte de tancament i
protecció perimetral de vint-i-una estacions que ha de desenvolupar ara...
El president
Honorable, conseller, gràcies.

Pregunta
al Govern sobre la situació de l’agricultura i la pagesia (tram. 31000389/08)
La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, l'il·lustre senyor Juan Bertomeu.
El Sr. Bertomeu i Bertomeu
Gràcies, senyor president. Honorable conseller, la setmana passada ens va remetre
un escrit en què reconeixia les dificultats que està passant lo sector agroalimentari en
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general, i de manera particular lo sector productiu, indicant al mateix temps les
mesures que el seu departament està articulant per fer front a aquest...

Fitxer 23
...[citats.] Suposo que vostè és conscient que les mesures proposades són insuficient
per les mancances reals que està sofrint lo sector. Senyor conseller, els pagesos i
ramaders li estan demanant que abandoni l’actual indiferència que vostè i el Govern
tripartit està manifestant de cara al sector; se senten abandonats pel Departament
d’Agricultura i més en un moment de crisi tan forta, i vostès no posen les eines per
modernitzar i donar sortida al sector agrari. Lo dissabte passat la manifestació que es
va portar a terme a Barcelona va ser una prova de la situació en què es troba el
sector, una prova clara de la inquietud dels pagesos, una manifestació que feia molts
anys que no es produïa amb tanta participació.
Hem de recordar que la renda agrària macroeconòmica en deu anys acumula una
reducció del 43,7 per cent i no es tracta d’anar improvisant, fent préstecs tous o
anticipant jubilacions que, per descomptat, també és necessari, se tracta de veure
com afrontem lo futur, i uns dels condicionants de futur és la importància que té la
PAC a Catalunya i, per descomptat, a la resta de l’Estat. L’agricultura i l’alimentació
depèn del que se decideixi a Europa i el seu futur es troba en aquestes decisions
europees, i del que faci Europa dependrà i condicionarà el futur de l’agricultura,
ramaderia i l’alimentació. Per tant, és necessari una defensa clara i concreta del que
volem de la PAC, i hem de defensar els nostres interessos a la Unió Europea.
Senyor conseller, a la revista de Medi Rural, d’aquest mes, vostè ressalta la
importància d’una bona coordinació entre les diferents comunitats autònomes durant
los sis mesos de presidència de la Unió Europea i que serà Catalunya que
representarà les mateixes en el Consell de ministre d’Agricultura. Segons les seves
declaracions, una de les cinc línies que vostè va proposar al grup de treball va ser la
política agrària comuna.
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Tenint en compte la proposta i esborrany de la reforma de la PAC, presentada per la
ministra senyora Elena Espinosa a les comunitats autònomes, que comportaria una
davallada dels ajuts europeus a Catalunya i afectaria molt greument sectors com
l’arròs, taronges, l’oli, etcètera, i també el sector ramader, la pregunta és, quina opinió
en tenen les diferents representats de les comunitats autònomes d’aquesta proposta
de la ministra? Creuen que garanteix...
El president
Senyor diputat.
El Sr. Bertomeu i Bertomeu
...el nivell equitatiu de la població agrària i assegura al consumidor subministres a
preu raonables i altres mesures...
El president
Senyor diputat...
El Sr. Bertomeu i Bertomeu
–Ja acabo, president. ...altres mesures oportunes per defensar els interessos dels
sector agrícola i ramader deixant sense efecte la proposta de la senyora ministra?
Gràcies, senyor conseller.
El president
Té la paraula l’honorable senyor Joaquim Llena, conseller d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural.
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (Sr. Joaquim Llena i Cortina)
Gràcies, honorable president. Senyores i senyors diputats, senyor diputat, per un
moment pensava que m’estava interpel·lant, no preguntant. Bé, jo crec que ahir en el
marc del Ple específic sobre la situació econòmica vam t tenir ocasió de sentir en boca
del nostre president quina era la valoració que feia el Govern respecte a la situació
general que estem vivint, el sector agrari i el sector de l’alimentari no són aliens a
aquesta situació i som plenament conscients de les dificultats per les que estan patint
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especialment el sector productor i, en concret, per una causa que és els preus en
origen. Entenc, i entenem la situació i la necessitat que té el sector de manifestar-se,
com ho han fet a altres països amb govern molt diferents del de Catalunya, com ho
han fet a l’Estat espanyol, a França, Alemanya, a Bèlgica, a Grècia, perquè la situació
és generalitzada i, com vostè sap, amb una economia global, el que passa a un costat
passa a l’altre. I precisament perquè entenem la situació i volem ajudar a corregir-la,
no tot està en mans del Govern, hem activat un seguit de mesures que vostè menysté
i que diu que no son suficients, que li vull explicar.
En primer lloc, estem treballant en el marc de les possibilitats que ens ofereix
l’economia de mercat i tot el marc normatiu per intentar, com a mínim, a ajudar a
donar transparència a la cadena de valor. Hem creat un observatori amb participació
de tots els graons de la cadena i de tots els departaments de la Generalitat que tenen
competència al llarg d’aquesta cadena. Hem creat una taula de bones pràctiques
intentant cercar que les transaccions comercials es regeixin per uns criteris més
equitatius; hem activat tot un seguit de mesures per a portar liquiditat al sector, des
d’avançar els diners del pagament únic i de tot el primer pilar de la PAC, més de 260
milions que arribaran quatre i cinc mesos abans del que acostumaven arribar, fins als
crèdits que vostè coneix i mesures per reduir les assegurances, i moltes altres.
Pel que fa referència a la proposta de la PAC estem treballant en un document previ
on el que ha fet el ministeri és aportar un document de discussió per parlar de dos
coses bàsicament: una, com corregir els mecanismes de desajustaments en el cadena
de valor i, dos, com utilitzar mecanismes de regulació de mercat que fins ara s’havien
utilitzat i que darrerament anàvem deixant. No és cap document definitiu, és una
proposta amb un qüestionari adreçada a tots els països de la Unió Europea,
qüestionari que compartim totes les comunitats autònomes.
El president
La següent pregunta la formula...,

Pregunta
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al Govern sobre les mesures adoptades amb relació als pensionistes i a
les prestacions socials de caràcter econòmic (tram. 310- 00394/08)
...en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Josep Lluís
Cleries.
El Sr. Cleries i Gonzàlez
Moltes gràcies, senyor president. Les darrers intervencions del Govern socialista
sobre les pensions, que també han comportat enguany ingressar una pensió més
baixa han generat molta preocupació als pensionistes catalans. No s’ha escoltat cap
veu del Govern tripartit en defensa del pensionistes, cap veu; les prestacions socials
que ha aprovat el tripartit per aquest any també signifiquen un greu retrocés en drets
socials; les persones vídues, majoritàriament, perden el complement de la seva pensió
pel topall que han establert i, a més a més, amb la prestació congelada. Els
pensionistes no contributius tenen un augment del complement de noranta-vuit
cèntims al mes, i encara pitjor, segons ens comuniquen diferents ajuntaments hi ha
sol·licituds de prestacions socials per necessitats bàsiques des de l’any 2008
pendents de resoldre, prestacions que són un dret subjectiu i que en un moment de
crisi encara haurien de ser més eficaços a resoldre. Es fa evident la retallada de
prestacions socials per part d’aquest Govern.
Seguiran fent pagar la crisi a les polítiques socials?
Gràcies.
El president
Té la paraula l’honorable senyora Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i
Ciutadania.
La consellera d’Acció Social i Ciutadania (Sra. Carme Capdevila i Palau)
Moltes gràcies, senyor president. Reconec la seva preocupació i la legitimo, perquè
realment la mitjana de les pensions a Catalunya és baixa, però el que em preocupa és
que aquesta preocupació sorgeixi ara. La reducció dels quatre-cents euros
corresponents a l’IRPF només afecta a totes aquelles persones pensionistes que
tenen una pensió superior als dotze mil euros. Malauradament –malauradament–
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gairebé un 70 per cent de les persones pensionistes a Catalunya estan per sota
d’aquesta xifra. I, li dic, la pensió mitjana és de 797,68 euros, que sí que ha pujat, s’ha
incrementat un 3,3 per cent respecte al gener del 2009. I aquesta és una competència
que nosaltres, doncs, podem actuar però tenim les limitacions de la mateixa Llei de la
seguretat social i el que podem fer és intervenir en situacions, evident, en totes
aquelles pensions no contributives de viduïtat i altres, tal com tenim recollida en la
mateixa Llei de prestacions de caràcter econòmic.
El president
Senyor diputat, pot repreguntar.
El Sr. Cleries i Gonzàlez
Moltes gràcies, senyor president. Consellera, com he dit, ni una paraula del seu
Govern en defensa dels pensionistes de Catalunya. Vostè no vol acceptar
determinades coses, fa quinze dies em deia que no hi havia problema amb les
residències, i sabem que hi ha milions d’euros de deute. Jo crec que hi ha una part de
la seva conselleria que governa un altre partit, que és el PSC, que potser li amaguen
les dades. Des de Convergència i Unió portem molt de temps denunciant les seves
retallades en política social, i vostè sempre ho nega, però aquesta setmana ha estat el
mateix síndic de greuges qui va denunciar les retallades en polítiques socials. També
li negarà al síndic?
Tenir dos anys aturats els expedients de les prestacions per necessitats bàsiques ho
troba bé? És una bona gestió? No m’ho ha contestat, perquè després li fa por la
rèplica que li pugui dir. Això em sap greu, consellera. Aquest és un fet greu, perquè és
per persones que ho necessiten de veritat. On queden els drets socials que vostès
han estat anunciant i anunciant, on queda el patriotisme social de l’inici de la
legislatura, que ara no esmenten mai? L’han oblidat, se l’han deixat al calaix de la
propaganda, se l’han deixat al calaix de la pancarta. Vostès, en no pagar prestacions
estan fent pagar la crisi a les famílies i a les persones més vulnerables...
El president
Senyor diputat...
9

Sessió núm. 72 / Ple del Parlament / 25 de febrer de 2010

El Sr. Cleries i Gonzàlez
...i és una llàstima que sigui així d’un Govern que parlava de patriotisme social.
Moltes gràcies.
El president
Honorable consellera, té la paraula.
La consellera d’Acció Social i Ciutadania
Gràcies, senyor president. Bé, retorno a la Llei de prestacions de caràcter econòmic
que, com vostè sap, tenim prestacions de dret subjectiu, per tant, totes les persones,
siguin deu, quinze, trenta, que sol·licitin aquesta prestació, com el complement de les
pensions no contributives, manteniment de les despeses de llar, o els complements de
necessitats bàsiques si compleixen els requisits, com que és un dret subjectiu se’ls ha
d’atorgar, però, a més a més, hi ha totes les altres de dret de concurrència. Però jo sí
que li vull explicar, perquè vostè em dóna, amb totes aquestes preguntes, l’oportunitat
de poder explicar també el que està fent aquest Govern, cosa que li agraeixo
moltíssim.
Bé, li volia explicar –li volia explicar– que l’any passat –l’any passat– amb les ajudes
de caràcter d’urgència social, que és una competència local, de l’Administració local,
per primer cop –per primer cop– des de l’aprovació de la llei, nosaltres vàrem habilitar
una transferència a l’Administració local de 3,5 milions perquè intervingués en les
necessitats social. Però, a més a més, aquest any, perquè la situació no ha millorat, i
en això hi som coincidents, aquest any obrim una convocatòria d’ajuts específics per a
les entitats, em refereixo, sobretot, a les entitats socials que estan amb intervenció
directa, que estan gestionant...
El president
Honorable consellera...
La consellera d’Acció Social i Ciutadania
...els bancs d’aliments, que estan vinculades amb aquestes persones amb més
necessitats, una convocatòria...
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El president
Honorable consellera...
La consellera d’Acció Social i Ciutadania
... de 3,5 milions d’euros.
El president
Gràcies.

Pregunta
al Govern sobre les mesures adoptades amb relació als apartaments
turístics (tram. 310-00395/08)
La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, l’il·lustríssim senyor Xavier Crespo.
El Sr. Crespo i Llobet
President, abans voldria fer una prèvia com a diputat gironí, que ens ha estranyat la
referència que ha fet el molt honorable president en la resposta a la Llei electoral,
defensant la circumscripció de Barcelona, envers Lleida, Tarragona i Girona, que en el
cas de Girona perdríem tres diputats, i és lògic que busquem l’equilibri territorial en
aquest sentit.
La pregunta a l’honorable conseller Huguet, perquè no ha consensuat amb la
Federació d’apartaments turístics, al consell d’API i al Col·legi d’administradors de
finques i als ens locals els decrets d’allotjament turístic i el decret d’habitatge turístic?
El president
Té la paraula l’honorable senyor Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa.
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa (Sr. Josep Huguet i Biosca)
Gràcies, senyor president. Hem consensuat el decret d’establiments d’allotjament
turístic amb tot el sector, amb els hotelers, amb les cases rurals, amb els càmpings,
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amb els parcs temàtics, amb el turisme actiu, no ha estat possible amb els
representants dels apartaments turístics, després de quatre anys, amb més de trenta
reunions, diàlegs intercanviats perquè, probablement, en parlarem després, hi ha un
problema de fons en què no coincidim.
El president
Senyor diputat, té la paraula.
El Sr. Crespo i Llobet
Bé, en el decret d’habitatges d’ús turístic es vulnera l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i la Llei municipal i de règim local de Catalunya delegant competències als
municipis sense la corresponent dotació econòmica per portar a terme la delegació i
especialment sense escoltar els ens locals.
Amb aquest decret d’habitatge turístic es desprofessionalitza el sector, un sector que
creiem que ha estat poc escoltat, la darrera reunió va ser fa nou mesos; també hem
de tenir en compte que el 75 per cent de l’allotjament turístic es fa en habitatges d’ús
turístic, a prop de cinc-cents mil habitatges, dels quals vint-i-cinc mil estan legalitzats.
Estem deixant fora de l’àmbit turístic un 95 per cent dels apartaments de Catalunya.
Creiem que després de set anys ara s’aprova per decret i per la via ràpida el que
s’hauria d’haver fet amb consens –exactament amb consens– i a través realment de
turisme i no des de la conselleria d’Habitatge. Creiem que la paraula turisme del seu
departament se li està buidant de contingut, ja va caure de l’anunciat de la mateixa
conselleria, però, en aquest cas creiem que un cop més s’està enviant funcions cap a
altres departaments.
Conseller, després de tot l’exposat, li demanaria que avui rectifiqués i agafés el
compromís de començar de nou, plantegés des del principi la redacció d’aquesta
normativa i agrupant en el decret d’allotjament turístic que estan treballant des del seu
departament, ampliant la participació, no només en els sector sinó també els
ajuntaments, i posant per damunt de tot la qualitat turística, perquè com vostè
perfectament va dir, això és un negoci turístic.
El president
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Conseller Huguet, té la paraula.
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
Gràcies. Senyor diputat, vostè sap que el problema que vostè acaba de posar sobre la
taula precisament és a causa de la legislació anterior. Efectivament, cinc-cents mil
apartaments, dels quals...

Fitxer 24
només 25.000 estan donats d’alta, alguna cosa fallava. I és per això que es va optar
definir una diferència entre apartament turístic de bloc, on hi ha uns serveis i uns
espais comuns, que està perfectament equiparat a «Establiment d’allotjament turístic»
del que és un «Habitatge d’ús turístic», que obliguem a donar-lo d’alta, perquè és
activitat econòmica, que com tota activitat econòmica ha de passar pel nivell local –o
no creiem en el sector local?– i això no vol dir més feina perquè es fa per comunicació
i, per tant, és l’ajuntament que després passa aquest registre a l’Administració
turística.
Gràcies a aquest canvi ens permetrà inspeccionar la realitat d’aquests apartaments
que en l’anterior situació no es podien inspeccionar, perquè en ser privats no podia
entrar-hi ni inspecció de consum ni inspecció hotelera, amb el qual la degradació de
molts d’aquests apartaments privats és total. I, per tant, és tot el contrari de la qualitat
turística el que hi ha fins ara.
Gràcies al canvi de model podrem millorar la qualitat turística i les bones pràctiques
que segur que tenen molts bons empresaris del sector es podran primar, cosa que no
es feia fins ara. I segurament permetrà aflorar, amb tot el sentit de la paraula –aflorar,
eh?– la diferència que hi ha entre 25.000 registrats i 500.000 que no estan registrats.
Per tant, crec que és un pas endavant. Jo entenc que alguns membres del sector –
alguns membres, no tots– vulguin continuar amb l’ancien régime, amb l’antic model,
però els temps canvien i el que estem fent és canviar per millorar el segment dels
apartaments i els allotjaments turístics.
El president
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Pregunta
al Govern sobre les actes d'inspecció esteses i les sancions imposades
per l'Agència Catalana del Consum per incompliment de determinats
articles de la Llei 1/1998, de política lingüística (tram. 310-00392/08)
La següent pregunta la formula en nom del Grup Mixt l’il·lustre senyor José Domingo.
El Sr. Domingo Domingo
Muchas gracias, señor presidente. Conseller, cuántas actas de inspección han sido
levantadas por la agencia de consumo y cuántas sanciones se han impuesto por
incumplimiento de la Ley de política lingüística durante el año 2009; y cuál ha sido el
importe de dichas sanciones?
El president
Té la paraula l’honorable senyor Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances.
El conseller d’Economia i Finances (Sr. Antoni Castells Oliveres)
Senyor diputat –senyor president–, no es preocupi que en el curs d’aquesta pregunta
tindrà ocasió de conèixer aquesta informació que a vostè li interessa tant. Sí que li vull
dir que en contra del que vostès semblen creure, la política de consum de la
Generalitat fa molt més que preocupar-se només de la llengua. Es preocupa per tot
aquells conjunt d’activitats que afecten els nostres consumidors, com podrà vostè
veure-ho per la seva activitat, que surt reflectida reiteradament.
I també li vull recordar que els drets lingüístics dels consumidors són un dret més dels
consumidors catalanes, independentment de la llengua que utilitzin, que el Govern de
la Generalitat vetlla per l’ús de les llengües oficials, però promou i fomenta, com és
lògic la llengua pròpia, que és el català, i que l’Agència Catalana de Consum vetlla pel
compliment de totes les normes, i, per exemple, si un producte no està etiquetat en
castellà es sanciona també l’empresa i es retira del mercat.
El president
Senyor diputat, té la paraula.
El Sr. Domingo Domingo
14
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Muchas gracias, señor presidente. Espero con ansiedad la contestación. Le pido, por
favor, que mire esta foto, conseller, si tiene a bien (l’orador mostra una fotografia a la
cambra). Esta es una foto de «Perruqueria unisex Los Prada». Antes era «Peluquería
unisex Los Prada». Como puede observar, el cambio, después de la actuación
inspectora ha consistido en que este buen hombre ha colocado «Perru» adherido,
encima de «Peluquería». El cambio es significativo, lógicamente, se han respetado los
derechos lingüísticos de algunos. No sé si los derechos de imagen del pobre
comerciante, pero en todo caso, desde luego, de algunos.
Es evidente, conseller, que esto es un despropósito. Ayer –ayer– aludía el presidente
Montilla a las políticas prioritarias e importantes. La prioridad es la crisis pero, desde
luego usted cree importante que se dedique una autoridad inspectora, un expediente
sancionador, miles de fotos para un expediente como este, eh? (L’orador mostra un
plec a la cambra.) Esto es todo un expediente dedicado al reconocimiento de los
supuestos derechos lingüísticos. Visitas, controles, fotos –once fotos!–..., sabe por
qué sancionaron a este hombre? Porque además de poner «Es van» ponía «Se
alquila». I le han sancionado: mil euros.
Evidentemente, esto es una auténtica locura, un auténtico disparate, del que usted se
puede sentir muy satisfecho pero yo le pido que no me hable de derechos lingüísticos,
es otra cosa lo que se está manejando en este caso.
Le voy a recordar, permítame, unas palabras de una Creu de Sant Jordi, el honorable
Sir John Elliot: «Aprendí catalán cuando Franco lo perseguía, por eso me da pena que
hoy pongan multas por no rotular en catalán.»
El peor servicio que puede hacer un gobierno a su lengua es imponerla. La ley existe,
es una ley injusta, sería conveniente que se derogara. Usted pasaré a la historia,
quizá, por muchas facetas, pero desde luego yo creo que usted quiere al catalán, y no
se merece que pase a la historia como Castells el terrible. (Veus de fons i rialles.)
El president
Honorable conseller, té la paraula.
El conseller d’Economia i Finances
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No le digo que no pero no será por esta razón (rialles).
Senyor diputat, escolti, miri, li donaré quatre dades: actuacions inspectores totals l’any
2009, 18.516; sancions per qüestions lingüístiques, 152; tant per cent d’import de les
sancions lingüístiques sobre el total de les sancions, 6 per cent; import total de les
sancions lingüístiques, 148.100 euros, és a dir, menys dels 125 milions de les
antigues pessetes, menys, probablement del que costa la campanya de publicitat en la
que vostès estan embarcats en aquesta qüestió; actuacions inspectores sobre temes
lingüístics que no acaben en sanció, més del 95 per cent.
Aquesta és la terrible realitat de la repressió de la llengua castellana que segons vostè
existeix avui a Catalunya, m’entén? Perquè el primer que vostè hauria d’explicar és:
no es sanciona a ningú per retolar en castellà. Ho ha aclarit mai vostè això? O es
dediquen a anar alimentant la idea que aquí hi ha una persecució del castellà en
benefici del català, que no és encara la llengua normalitzada que hauria de ser tenint
en compte la realitat social del país? Què fan vostès per ajudar-hi a aquesta realitat?
Jo li haig de dir: nosaltres tenim una política en matèria de consum que el que vol és
prevenir, promoure, incentivar abans que sancionar, per descomptat que sí. Perquè
sabem que l’important..., nosaltres estem interessats que el català entri perquè la gent
se’l fa seu, perquè l’estima, perquè és simpàtic. Mirin, nosaltres el que volem és que el
català sigui estimat, no rebutjat; que generi simpatia, no antipatia; a l’inrevés que
vostès, «vaja».
(Aplaudiments.)
El president

Pregunta
al Govern sobre el desplegament dels governs territorials de salut (tram.
310-00391/08)
La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustríssim senyor Lluís Postigo.
El Sr. Postigo i Garcia
16
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Senyora consellera... (Remor de veus.) Senyora Geli, ja li avanço que no estaré a la...
(Persisteix la remor de veus.) No sé si sent? Se sent?
El president
Senyores diputades, senyors diputats...
El Sr. Postigo i Garcia
Ja se sent.
El president
Se sent, se sent, senyor Postigo.
El Sr. Postigo i Garcia
Sí.
El president
Sobretot se sentiria millor si hi hagués una més de silenci a la sala, segurament. Té la
paraula, senyor diputat.
El Sr. Postigo i Garcia
Gràcies, president. Consellera Geli, els ciutadans i ciutadanes, els usuaris dels serveis
sanitaris fan arribar a diari les seves demandes, les seves queixes, les seves peticions
als nostres ajuntaments, fent bona la definició d’aquests ens locals com la primera
línia de la política, com l’autèntica trinxera. I, de fet, és lògic, els nostres ajuntaments
són l’Administració més propera, s’ha dit repetides vegades, i malgrat no tinguin
competències en matèria d’assistència sanitària, els ciutadans s’adrecen als seus
representants, al seu alcalde, a la seva alcaldessa, als seus regidors per a que
resolguin els seus problemes.
Davant d’això, la resposta és diversa. Hi han ajuntaments que es manifesten
incompetents davant d’aquest tema i «es treuen», si se’m permet l’expressió, «les
puces de sobre» i atribueixen la responsabilitat, doncs, al Govern de la Generalitat,
no? Volem pensar que aquests són els menys casos, els que menys. N’hi ha, però,
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d’ajuntaments, que al marge de la distribució competencial s’impliquen en l’objectiu
compartit de millorar constantment els serveis sanitaris.
El nostre grup parlamentari està convençut que per aconseguir una major, un major
aprofundiment de la democràcia en tots els àmbits de la política, i també, per
descomptat, en el de la sanitat, en el de la salut, cal promoure la participació
ciutadana, cal facilitar la màxima informació i cal funcionar amb la màxima
transparència possible.
I, en aquest sentit, ens sentim els principals avaladors d’un dels objectius del seu
departament en aquesta legislatura que, tal i com s’explicita al pla de Govern, és la
constitució de la totalitat dels trenta-set governs territorials de salut. Aquesta mesura
pretenia i pretén acostar la presa de decisions en matèria sanitària al territori,
desplegant un nou marc institucional i organitzatiu que precisament vol facilitar la
participació, vol implicar els municipis i co-responsabilitzar-los, vol incorporar el debat
social i l’experiència ciutadana. És per aquest motiu que volíem preguntar-li en quin
punt es troba el desplegament d’aquests governs territorials, quina valoració en fa, del
mateix, si estem ja en condicions de fer un primer balanç, una primera valoració; si,
fins i tot, ens pot posar algun exemple del que serien bones pràctiques. I fins i tot si
pensa combatre l’apatia que determinats ajuntaments encara manifesten davant
d’aquest nou marc organitzatiu, sense aprofitar l’instrument que representa els
governs territorials de salut.
El president
Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli, consellera de Salut.
La consellera de Salut (Sra. Marina Geli i Fàbrega)
Gràcies, president. Senyor diputat, si un vol construir salut ha d’estar totalment
disposat a compartir el Govern a participar amb els ciutadans en les organitzacions
sanitàries dels professionals. Perquè, evidentment, la salut, encara que la gent pensa
que és només responsabilitat del sistema sanitari, doncs, no és veritat perquè hi han
moltíssims factors i, a més, hi ha un ideari en el pacte de Govern, que és reduir les
desigualtats en salut.
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A més, Catalunya som fidels i hereus d’una llarga tradició de compartir el Govern de la
Generalitat –de fet els ajuntaments són Generalitat– en el sistema sanitari, que ve de
lluny, eh?, de la Mancomunitat, de la Segona República, del primer mapa sanitari del
Govern Tarradellas, de la Llei d’ordenació sanitària del 1990, i nosaltres ho hem
aprofundit. A l’any 2004 nosaltres regionalitzem, amb el model de les set vegueries
actuals, el sistema sanitari de Catalunya. Però encara era un àmbit excessivament
gran per arribar a la proximitat, i el 2006, a través d’un decret, creem els governs
territorials de salut, que són consells de govern compartits, trenta-cinc a tot Catalunya;
l’Aran, que té un govern, un sistema propi de salut, i la ciutat de Barcelona.
Per tant, sí, senyor diputat, dels trenta-set, trenta-quatre ha estan constituïts. Per tant,
governem, sense canvis competencials, sense demanar als ajuntaments que hi posin
recursos ni que exerceixin la seva autoritat, que és pròpia del Departament de Salut.
Però, per altre costat, vostè, com diu, els alcaldes són la veu dels ciutadans. Al costat
d’això, les comissions d’entitats proveïdores, els professionals i un consell de
participació. N’estem totalment convençuts que aquest és un projecte sense retorn.
Amb un debat sobre la democràcia, nosaltres fem totalment proactiu i formal la
democràcia deliberativa. Cadascú amb el seu paper de governança, amb els càrrecs
electes, les organitzacions sanitàries, els professionals i la participació clara.
Ens falten la Ribera d’Ebre, Terra Alta i la part de Falset del Prioritat, que van amb el
govern territorial de l’alt Ebre[#], l’Anoia i el Baix Ebre, que els acabarem en aquests
propers tres mesos. Dels consells de salut estan constituïts i avaluats vint-i-vuit, trescentes vint entitats ciutadanes hi estan participant, perquè, hi insisteixo, construir salut
i minimitzar les desigualtats en salut és un projecte totalment col·lectiu.
Per tant, la valoració que fem és una valoració que també permet escoltar, rendir
comptes...
El president
Honorable consellera...
La consellera de Salut
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...fer el continuum assistencial –acabo, senyor president– amb els professionals i
també generar, i podem demostrar-ho, més qualitat, equitat, i sobretot, també, més
eficiència.
Moltes gràcies.
El president

Pregunta
al Govern sobre la quota pesquera dels tonyinaires (tram. 31000390/08)
I, la darrera pregunta d’aquesta sessió de control la formula l’honorable senyora Marta
Cid, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La Sra. Cid i Pañella
Gràcies, senyor president. Honorable conseller, la pesqueria de tonyina roja catalana
té dos trets característics: està concentrada en un mateix port, l’Ametlla de Mar, un
total de sis embarcacions, i és l’única pesqueria de tot l’estat que utilitza el mètode
d’encerclament. En paràmetres econòmics, aquest sector pesquer català representa,
l’any 2008, un moviment econòmic brut del 25 per cent de la totalitat de la pesca
extractiva a Catalunya. Un «montant», territorialment parlant, semblant al que
representa la producció d’arròs al Delta de l’Ebre i que vostè coneix bé.
Estem parlant del 20 per cent dels llocs de treball directes i indirectes del sector
pesquer extractiu de Catalunya, i amb un sol impacte d’ubicació. Estem parlant, en
total, aproximadament, d’uns quatre-cents llocs de feina.
Des de fa uns anys, l’organització internacional de la tonyina de l’Atlàntic Nord, l’ICAT,
ha anat reduint la quota dels diferents països, degut a la baixada de l’estoc de
l’espècie. Bàsicament, això ha estat per la pesca il·legal i el poc control de països com
França o Itàlia, que tenen una flota desproporcionada amb relació a la quota que
tenen atorgada.
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Sense anar més lluny, aquest any s’ha rebaixat la quota un 40 per cent. L’efecte en la
nostra flota es concreta

Fitxer 25
...passar dels 1.165 tones aproximadament passar-ne a 700. Representem al conjunt
de l’Estat el 28,3 per cent d’aquesta quota que tocarà a l’Estat. Aquesta darrera
reducció estatal ha comportat una sèrie de moviments per a altres comunitats
autònomes que estan fent patir, i vostè ho sap, i molt, el sector, perquè pretenem en
base que no es tingui en compte el mètode d’encerclament, d’alguna manera, que
aquesta baixada de quota vulga dir retirar la quota a Catalunya i repartir-se-la entre
estes altres pesqueries de l’Estat.
Esquerra sosté, així ho va fer ahir mateix al Congrés de Diputats, que totes les arts de
pesca de la tonyina roja han de ser defensades per l’Estat d’igual manera i que no es
pot fer cap discriminació d’un mètode respecte a un altre. No podem permetre que la
reducció de quotes que tutela l’ICCAT impacti la pesqueria catalana. La gent de
l’Ametlla de Mar, la pesqueria de l’Ametlla de Mar ha fet la seva feina, l’ha fet bé i està
assumint aquestes reduccions. Per tant, el que nosaltres li preguntem, honorable
conseller...
El president
Senyora diputada...
La Sra. Cid i Pañella
...és quines mesures o actuacions emprèn el seu departament envers aquesta
qüestió.
El president
Té la paraula l’honorable senyor Joaquim Llena, conseller d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural.
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (Sr. Joaquim Llena i Cortina)
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Gràcies, molt honorable president. Honorable diputada, en primer lloc, permeti’m
expressar per endavant el ple suport del departament, de la Direcció General de
Pesca i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural als tonyinaires de les
Terres de l’Ebre i de l’Ametlla de Mar. I no és gratuït, no ho dic només pel volum, per
l’activitat econòmica que representa i per la quantitat de llocs de treball que en
aquests moments probablement sigui de les empreses amb més repercussió a les
Terres de l’Ebre, sinó ho dic perquè són una gent que estan treballant des de fa anys,
i així ho avala el Centre Superior d’Investigacions Científiques, estan treballant de
manera molt respectuosa i molt sostenible.
Però, bé, com vostè ha explicat molt bé, els orígens, això ve de lluny, fa temps que
estem patint, i ja el 2006 l’ICCAT va proposar tot un seguit de restriccions no petites al
sector. En primer lloc, onze mesos de veda, és a dir, només es pesca un mes a l’any.
En segon lloc, una reducció esglaonada de les quotes, que estàvem fent-la i nosaltres
la seguim escrupolosament, mentre alguns dels països que vostè ha citat no solament
no ho complien, sinó que s’excedien. I finalment, que no es podien capturar tonyines
de menys de trenta quilos. Això és on estàvem fins ara.
Aquest any hi ha hagut una nova reducció d’un 40 per cent, però, a més a més, hi ha
planant sobre el sector una amenaça important, que és passar la tonyina vermella a
l’annex CITES 1, el de les espècies protegides, amb la qual cosa es prohibeix, d’una
banda, el comerç internacional i un segon és la prohibició d’utilitzar pesqueries no
artesanals. Malgrat nosaltres no ens cansem de repetir que és un art molt respectuós
en el sector pesquer internacional, la nostra pesqueria es considera industrial. Tot i
així, estem treballant en moltes línies. En aquests moments, evidentment, ahir hi va
haver una proposició no de llei que vam recolzar la major part dels grups d’aquesta
cambra en el Congrés, hem parlat amb el ministeri, hem parlat amb el sector i de
moment hem d’esperar què diuen els organismes científics i l’ICCAT el novembre
d’aquest any.
Sigui el que sigui, estarem al seu costat intentant, per un costat, evitar que això passi
i, en segon lloc, evitar i buscar mecanismes alternatius per a una indústria de les més
importants de les Terres de l’Ebre.
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