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veig que vostès s’han apuntat al tacticisme i a la dema-
gògia. Sap per què nosaltres...? Ara toca responsabilitat 
–toca responsabilitat– (remor de veus), i aquesta és una 
consellera que fa molts de dies que parla amb el sector 
per minimitzar –per minimitzar– els riscos d’aquesta 
temporalitat d’ajustos necessaris per poder continuar 
no només pagant les nòmines, sinó continuar creixent 
en el sector sanitari. I, per tant, la reducció de l’equiva-
lent al 5 per cent del capítol I és d’on surt el 3,21, i ha 
d’anar a la negociació col·lectiva, i espero que sindicats 
i patronals arribin a un acord. 

I, per tant, escolti, confiança en el present, perquè el 
passat ha estat amb un increment salarial importantís-
sim, i precisament molt millor en el sector concertat 
que en el sector de l’Institut Català de la Salut. Perquè 
vostè pregunti el sector sociosanitari, pregunti el sector 
de salut mental...

El president

Honorable consellera...

La consellera de Salut

...no té comparació. I, per tant, entomarem, per des-
comptat, els ajustos necessaris. Ningú ha dit..., perquè 
em sembla que ens quedem...

El president

Honorable consellera...

La consellera de Salut

...sols defensant els serveis públics.

El president

El vuitè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a la reactivació de l’eco-
nomia catalana.

Interpel·lació

al Govern sobre les mesures per a la reac-
tivació de l’economia catalana (tram. 300-
00293/08)

Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula, per a la seva exposició, l’honorable 
senyor Antoni Fernández Teixidó.

(Pausa.)

El senyor Fernández Teixidó té la paraula.

El Sr. Fernández Teixidó

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats. 
Senyor conseller. Tenim la segona..., tenim, senyor 
conseller, la segona part del debat d’aquest matí, en 
el següent sentit. És veritat que a hores d’ara els focus 
mediàtics del debat estan situats bàsicament en l’àmbit 
de les retallades, en l’àmbit del dèficit i en l’àmbit del 
deute. Però jo crec que podrem compartir –alguna cosa 
haurem de compartir– que bona part de la solució dels 

problemes de la crisi té a veure amb el creixement de 
la nostra economia. Recordo intervencions seves en el 
sentit de dir: «Per poder créixer caldrà fer dues coses: 
ajustaments i reformes.» Bé, estem en el camí dels ajus-
taments, veurem si som capaços d’endegar el camí de 
les reformes; part de la meva intervenció l’orientaré en 
aquest sentit.

Vostè ha dit aquest matí, senyor conseller, que no valia 
la pena estendre’s en la caracterització del context. Ho 
dic per anar directament al gra; doncs, estic comple-
tament d’acord amb vostè, no cal que ens expliquem 
més. Però deixi’m que li faci tres puntualitzacions que 
crec que val la pena que tinguem en compte, i sobre les 
quals a mi m’agradaria conèixer la seva opinió, conse-
ller. Anem a veure si vostè ens pot explicar o ens pot 
resoldre part de la inquietud que tenim.

Una té a veure amb el context propi de la crisi, amb les 
dades. Anem a veure si som capaços d’escatir si hi han 
aquests elements que permeten parlar de recuperació, 
i si vostè té la percepció, senyor conseller, que amb 
algunes de les mesures que es veuen obligats a prendre 
–posem-ho d’una manera poc bel·ligerant– aquesta ini-
cial recuperació pot estar en perill. Posem-ho d’aquesta 
manera tan pacífica: si amb aquelles mesures que els 
obliguen a emprendre, vostè creu que la recuperació pot 
estar parcialment en perill. Primera pregunta.

La segona pregunta té a veure, senyor conseller, amb 
una preocupació en què jo crec que ha arribar el mo-
ment que públicament coneguem, aquí, en aquesta 
cambra, en seu parlamentària, el seu balanç final, se-
nyor conseller –en aquest context de què parlem, eh?–, 
d’aquest procés de reestructuració de caixes. Ens con-
formaríem, senyor conseller, amb una petita pinzellada, 
no li demanem un balanç. Però això, finalment, com 
creu vostè que ha acabat, formant part d’aquest context 
de què parlem. 

I la tercera qüestió té a veure amb una qüestió que ens 
sembla prou preocupant, i ens agradaria que la cambra 
conegués la seva opinió: la col·locació del nostre deute 
públic, com a Generalitat de Catalunya, més enllà dels 
problemes del Govern i l’administració espanyola per 
col·locar el seu propi deute.

I, ja que ha sortit en les preguntes parlamentàries, em 
permetran un quart punt. També voldria conèixer la seva 
opinió per veure si veritablement hem de tenir inquie-
tud o no –potser és senzillament una notícia a la qual 
no hem de donar més transcendència– sobre el fet que 
l’Estat reclami 6.000 milions d’euros a la Generalitat, 
corresponent als avançaments superiors a la recaptació 
final d’impostos dels anys 2008 i 2009.

Fixi’s que són, senyor conseller, quatre punts concrets 
–quatre punts concrets, m’agradaria conèixer la seva 
opinió–: deute, continguts específics, caixes, i aquests 
6.000 milions que sembla que l’Estat ens reclama a 
Catalunya.

Li dic això perquè a partir d’aquí el que ens hem de 
posar d’acord és en quin tipus de mesures podem o hem 
d’endegar perquè l’economia prosperi. És a dir, ara ja 
estem d’acord que hem fet política d’ajustament. Dis-
crepem sobre l’abast d’aquesta política, no cal que hi 
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tornem. Però ara sí que ha arribat el moment, que crec 
que és determinant, perquè parlem quines mesures cal 
endegar per poder recuperar també la nostra crisi. Vos-
tè ens parlarà amb tota seguretat de les trenta mesures. 
Bé, si vol tenir l’oportunitat de fer aquí un petit balanç 
de les trenta mesures del mes de desembre, faci’l. Jo li 
puc parlar, senyor conseller, de la nostra experiència 
respecte a noves mesures. Li ho vaig apuntar l’altre 
dia, vostè no va creure necessari referir-s’hi, però a mi 
m’agradaria fer-li un petit resum que crec que a vostè 
segurament els seus col·laboradors li han fet. Jo no he 
tingut l’oportunitat de fer-l’hi. Ja sé que només haig de 
trucar-li, ja ho sé, però jo no l’hi he fet personalment. 
L’hi vaig fer en aquesta cambra, l’hi repetiré ara.

Vostè recorda un debat aquí, un debat interessant, res-
pecte a l’estat de l’economia i el conjunt de mesures 
que s’havien d’endegar per sortir de la crisi. Això com  
ho vam... Era un ple especial, un ple extraordinari. Com ho 
vam resoldre? Convocatòria d’una cimera. Vàrem con-
vocar la cimera per a l’acord estratègic. U. La cime-
ra de l’acord estratègic què ens va dur? A un acord 
precisament suggerit per vostè, en aquella reunió. Diu: 
«Avui no ens hem posat d’acord en res.» Diu: «Convo-
carem el Comitè d’enllaç del Parlament amb els agents 
socials, i en parlarem.» Segona reunió. D’aquella reu-
nió..., tampoc va servir per a molt. Ens van presentar 
vostès un document, que aquest era un document que 
nosaltres no podíem compartir per una raó: perquè era 
una miqueta el conjunt de les propostes de tots plegats, 
a veure com les discutim. I nosaltres vàrem exigir, és 
clar que sí: «Prioritzin criteris d’actuació política per 
fer que aquest país abandoni la crisi, i posi el camí en 
marxa de la recuperació.» I vostès van suggerir una altra 
cosa. Diu: «Bé, a partir d’aquí discutirem amb els grups 
parlamentaris un a un quines mesures podem endegar.» 
això era –recordi-ho vostè, conseller, jo crec que no ens 
podem escapolir d’aquest balanç–, era la culminació 
d’un plenari dedicat a la crisi i de les mesures que el 
seu Govern proposava. Un document que no prospera, 
un altre document de corta y pega, un altre document 
que sotmet als interlocutors, i finalment tenim les reu-
nions pròpies, que acaben finalment, davant de la nostra 
incredulitat, amb un conjunt de propostes que nosaltres 
estàvem disposats a negociar amb vostès, que tenien a 
veure amb la resolució de la liquiditat per a les nostres 
empreses. Dotze, concretament, conseller. I no vam ser 
capaços d’arribar a un acord. I li ho ben asseguro, con-
seller: no per la voluntat d’aquest grup parlamentari. 
Tant és així, conseller, tant és així –després jo li ho puc 
demostrar, paper, negre sobre blanc–, que nosaltres vam 
acceptar les vuit propostes seves, en vam afegir quatre 
que estaven al mateix document, les vam tocar una mi-
queta a l’alça perquè no es digués, les vam sotmetre a la 
seva consideració, i ens van dir que ni parlar-ne, perquè 
a veure qui acabaria capitalitzant l’èxit de la presentació 
conjunta d’un eix, d’un eix de tot el programa.

Com ha acabat aquell gran esforç, aquell gran esforç 
extraordinari endegat pel president Montilla? Amb una 
reunió la setmana passada de l’acord estratègic. Amb 
una reunió amb els agents socials i un nou document. 
Que ja no era el document que ens havien plantejat, sinó 
que era un altre document més restrictiu, i que no han 

estat capaços d’aprovar. O sigui, això ha estat tan abso-
lutament trist, conseller Castells, que vostès han reunit 
l’acord estratègic amb tots els agents socials, amb els 
documents que hem estat manegant durant tres mesos, i 
els agents socials els han dit: «No podem signar aquest 
paper.» D’aquell plenari a aquest desenllaç, aquest ha 
estat el recorregut sobre les mesures que vostès han 
impulsat. Els queda, a vostè, una alternativa. Diu: «No, 
no, nosaltres seguim tirant endavant amb l’acord estra-
tègic.» Doncs, si és tan amable, vostè ens fa aquí un 
petit balanç de la qüestió, i veurem si aquestes trenta 
mesures, que jo he tingut l’oportunitat de mirar-les una 
a una, i comprovar que no és veritat que vostès les es-
tiguin impulsant; si més no, la majoria.

Aquesta interpel·lació, conseller, té aquest punt, molt 
en l’àmbit de la contingència que estem vivint, és a dir, 
amb el context aquest a què em referia, amb el balanç 
de l’actuació del Govern per endegar noves mesures, 
amb el fracàs de l’acord estratègic, amb el fracàs del 
pacte. Vostès li deien, allò: «via catalana per sortir de la 
crisi». «Via catalana per sortir de la crisi», eh? Fracàs 
català per quedar-nos a la crisi. I això és el que volem 
que vostè ens faci, conseller, un petit balanç.

I ens queda una segona qüestió, que també ens agrada-
ria conèixer-ne l’opinió. Tot són preguntes, ja ho veu, 
tot són preguntes. I de judicis, ben poc; potser aquest 
darrer, i si a vostè l’inquieta sóc capaç fins i tot de po-
sar-lo entre parèntesi, de suspendre’l. Una pregunta que 
ens sembla fonamental: oi que estem per les reformes 
estructurals? Sí. Oi que vostè ha dit que sortirem de la 
crisi si som capaços de fer ajustaments i reformes es-
tructurals? Sí. Oi que vostè ha dit que la reforma estruc-
tural del mercat laboral és imprescindible? Sí. Volem 
conèixer l’opinió justament del conseller d’Economia i 
del Govern de Catalunya respecte a una cosa fonamen-
tal: la reforma del mercat laboral. Demà aquest debat, 
senyor conseller, sospito que no tindrà cap mena de 
transcendència el que diguem vostè i jo, i segurament 
altres diputats, en els mitjans de comunicació. Demà els 
mitjans de comunicació estaran ocupats pel debat sobre 
el mercat laboral; ja ho veurà. Poca atenció mereixeran 
les seves paraules i les meves. En canvi, sí que merei-
xerà atenció la reforma del mercat laboral, i la negativa 
de patrons i sindicats d’entendre’s, i la necessitat que 
el Govern prengui cartes en l’assumpte.

Jo li pregunto, i així acabo la meva intervenció, senyor 
conseller –després tinc altres punts a situar-li, però aca-
bo aquí–: com veu vostè aquesta reforma del mercat 
laboral? Si creu que haurem de donar suport a qual-
sevulla reforma del mercat laboral, si creu que des del 
Govern de Catalunya val la pena fer alguna indicació al 
respecte, si vostè creu que aquesta és una qüestió tan 
important que potser sí que val la pena que també ho 
parlem al Parlament de Catalunya; i si això és així, vo-
lem conèixer l’opinió del Govern. No ens agradaria, 
senzillament, sentir-nos-en al marge. No com a grup 
parlamentari; com a país, senyor conseller. Jo sé que 
vostè té una posició sobre el mercat laboral, i m’agra-
daria conèixer-la públicament en aquesta cambra. Per 
què? Perquè la setmana que ve ens trobarem confron-
tats, lamentablement...
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El president

Senyor diputat...

El Sr. Fernández Teixidó

...–acabo, senyor president–, amb una decisió probable-
ment presa pel president Zapatero, respecte a un decret 
que com que no han estat capaços els agents socials 
de posar-se d’acord, aquí tenen vostès el decret. La 
bronca la tenim, la tenim servida. I abans que aquesta 
bronca arribi, abans que es posin les bases d’una futura 
vaga general, com apunten els sindicats, home, a mi em 
sembla oportú que d’aquestes coses en aquesta cambra 
en parlem, i que vostè ens pugui donar i il·lustrar amb 
l’opinió seva i la del Govern de quin criteri creu que 
hauria de ser el criteri essencial per reconduir aquesta 
reforma del mercat laboral.

Gràcies, senyor president; gràcies, senyores i senyors 
diputats.

El president

Té la paraula l’honorable senyor Antoni Castells, con-
seller d’Economia i Finances.

El conseller d’Economia i Finances

Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, efecti-
vament, aquest és un debat en el qual podem aprofundir 
algunes qüestions que hem tingut ocasió de tractar en 
altres moments: en el debat d’aquest matí, encara que 
era sobre una qüestió evidentment d’una altra dimensió, 
que tenia la repercussió de l’aprovació d’un decret llei, i 
jo crec que en una interpel·lació recent; en el darrer ple 
crec que vam tractar temes molt similars.

Miri, en aquests moments vostè ho sap: estem confron-
tats a dos objectius fonamentals de la nostra política 
econòmica. Un és la reducció del dèficit, i l’altre és 
establir les bases per tornar a créixer. Les dues coses 
hem d’aconseguir. I aquestes dues qüestions, que jo he 
dit aquest matí fins a quin punt era important un senyal 
convençut, determinat, en matèria de reducció del dè-
ficit..., és veritat que hi ha aspectes en els quals hi ha 
una certa contradicció. Això és veritat. Una política de 
reducció del dèficit, i això ho sabem tots, té un efecte 
contractiu sobre l’economia. Encara que després ajudi 
a tornar a créixer. Però l’impacte inicial és un impacte 
contractiu. I per això ens hem trobat amb una revisió de 
les previsions de creixement, de l’economia espanyola, 
i per part dels organismes internacionals, per a aquest 
any i per a l’any que ve, que és una revisió a la baixa. 
S’havia previst ics, i es diu: «No, creixerem una mica 
menys.» Per què? Perquè hem de fer un esforç de reduc-
ció del dèficit que d’entrada té un impacte contractiu.

Compte, això succeeix –cal que ho diguem, i que ho 
diguem cada vegada–, en un moment en què hi ha cla-
rament un canvi de tendència. És a dir, l’economia es-
panyola i l’economia catalana van tocar fons el primer 
semestre de l’any 2009; últim del 2008 i primer del 
2009. I a partir d’aleshores, tots els indicadors ens di-
uen que hi ha hagut un canvi de tendència, que anem 
millorant; tots, els indicadors.

Vol dir això que estem ja com estàvem abans de comen-
çar la recessió? Home, és evident que no. Però estem 
millor de com estàvem quan estàvem en el pitjor mo-
ment. Començant pel creixement del PIB trimestral, que 
és el que ens diu si hi ha recessió o no hi ha recessió.

I ara la qüestió fonamental, vostè s’hi ha referit i jo 
hi torno a insistir, és: sortirem de la recessió amb una 
situació de marasme econòmic, d’atonia, sense acabar 
de créixer; o bé fem l’ajustament que cal, les reformes 
que calen, per tornar a sortir amb força. Encara que això 
vulgui dir, en un primer moment, un estrenyiment més 
gran del cinturó. Sí senyor. I en part aquest ajustament, 
una part de l’ajustament, hi ha una part substancial que 
és la reducció del dèficit públic. Això és molt impor-
tant. És molt important perquè ho hem de fer, abans 
ho hem comentat, perquè estem en un procés d’estabi-
lització pressupostària en el qual no podríem dir: «no, 
nosaltres no volem arribar al 3 per cent a tota Espanya, 
i nosaltres a l’1,1 l’any 2013», perquè és necessari des 
del punt de vista d’alleujar el nostre pressupost del cost 
d’una càrrega financera, però també perquè forma part 
d’aquest ajustament necessari per poder tornar a créixer 
amb força.

Ajustament i reformes. Ajustament al sector públic, i 
no només al sector públic: ajustament en el conjunt de 
l’economia. Ajustament vol dir de contenció de rendes, 
aconseguint que els sacrificis estiguin més ben repartits. 
I reformes, efectivament, per recuperar la competitivitat 
i créixer de nou amb força. És el nostre objectiu; jo crec 
que l’hem de compartir.

I a Catalunya estem amb una bona base per fer-ho, això. 
Jo estic veient molt de prop com està anant la nostra 
economia durant aquesta recessió, i, escolti’m, hi ha 
un moviment de fons, i un moviment de fons positiu. 
Nosaltres tenim una base industrial molt sòlida, molt 
més que el conjunt de l’economia espanyola, 22-23 per 
cent; empreses que s’han obert a l’exterior d’una mane-
ra extraordinària, que han fet un gran esforç d’interna-
cionalització, d’apertura de mercats, que han millorat 
enormement la seva productivitat durant aquest procés, 
i que ara han de ser un motor de la recuperació de la 
nostra economia i més enllà, del conjunt de l’economia 
espanyola. 

Entre aquestes reformes, per descomptat, és molt im-
portant la reforma del mercat laboral, és que..., i ho veu 
tothom, això, i en aquests moments jo crec que hi ha 
una coincidència en això, una coincidència i un com-
promís del Govern de l’Estat per fer-ho, no? Com és 
important la reforma que estem fent que suposa aquesta 
consolidació fiscal, com és important la reforma que 
s’ha de produir en el sistema financer, com són molt 
importants un conjunt de reformes que han d’ajudar 
a millorar la nostra productivitat, encara que aquestes 
són de sembrar avui per recollir d’aquí a uns anys, però 
totes són fonamentals, perquè el mot d’ordre ha de ser: 
«Hem de créixer gràcies al fet que som competitius i 
hem millorat la nostra productivitat d’una manera molt 
apreciable.»

Jo li diria que em semblaria molt important que es fos 
capaç d’arribar a un acord en matèria de reforma del 
mercat laboral. S’està parlant aquests dies, faria ma-
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lament jo a anticipar el resultat; l’únic que puc dir és: 
«Hem de contribuir tant com puguem perquè aquesta 
reforma es faci per consens», tot i que de vegades els 
elements que estan sobre la taula, quan veus les coor-
denades, quan vas posar les peces, fan que hàgim de ser 
prudents, que expressem el desig, la necessitat de fer-la; 
s’ha de fer en qualsevol cas –s’ha de fer en qualsevol 
cas–, amb consens o sense consens, òbviament té molta 
més força si es pot fer per consens. 

Aquesta reforma, per què ha de servir? Doncs, escolti, 
això ho sabem perfectament vostè i jo, no? Ha de ser-
vir perquè sigui més flexible el nostre mercat laboral, 
perquè la norma no sigui gastar-se els diners pagant a 
gent perquè segueixi a l’atur, sinó perquè pugui tornar 
ràpidament al mercat de treball. Ha de servir perquè 
els convenis es puguin negociar d’una forma més des-
centralitzada, més flexible, atenent les condicions de 
les diferents empreses, és a dir que es puguin pactar 
els increments salarials en funció de la productivitat. 
Ha de servir per evitar aquesta situació actual, que és 
una situació de dualització enormement negativa en el 
mercat de treball, que acaba fent que en paguin les con-
seqüències especialment persones joves, els que tenen 
contractes temporals i que en molts casos són persones, 
les que s’acomiaden, les que han de deixar la feina, amb 
enormes possibilitats, que no es poden aprofitar al mà-
xim; es pot utilitzar tot el capital invertit en capital hu- 
mà. Ha de servir, en definitiva, per avançar molt més 
cap a un contracte de treball molt més unificat. Ha de 
servir per a tot això. Jo crec que les línies estan sobre 
la taula; escolti’m, la informació que tenim de per on 
estan avançant les coses ens diu clarament quina ha de 
ser aquesta línia.

El Govern ha adoptat un conjunt de mesures per fer 
tot això. Vostè ha fet molta referència a un paquet de 
mesures. Jo ara podria repetir-li la llista de mesures –ja 
ho he fet altres vegades, de manera que no els avorriré 
amb això–, des del primer paquet de mesures que vam 
adoptar l’abril del 2008, que tenien l’objectiu d’ajudar a 
dinamitzar l’activitat econòmica, sostenir-la, a facilitar 
l’activitat..., el finançament de l’activitat productiva, 
a atendre naturalment la situació de les persones amb 
unes condicions de més precarietat, aquest conjunt de 
mesures. I sí, després de la cimera que vam fer el dia 
12, crec recordar, de març, una cimera que va sorgir del 
debat que es va fer en aquest Parlament, hi ha hagut un 
intent –que per part nostra ha estat un intent, li ho puc 
assegurar, absolutament sincer– de mirar d’arribar a un 
acord en mesures fonamentals.

Jo haig d’expressar la meva decepció, el meu desen-
gany de veure que això no ha estat possible. I tinc la 
impressió que per part del Grup de Convergència no 
s’ha fet tot l’esforç necessari i s’ha volgut buscar més el 
protagonisme polític de l’enfrontament, poder dir «bé, 
aquests no volen!», no sé què, que no realment acordar 
mesures de veritat, de fons. 

Jo l’altre dia li ho vaig dir, té la meva mà estesa encara 
per intentar-ho, i la hi tindrà permanentment. Jo crec 
que hi ha marge, efectivament, però fem-ho ben fet. És 
a dir, no tractem de desqualificar globalment l’acció del 
Govern en camps tan essencials com el de la política 

de l’Institut Català de Finances, que ha estat extraordi-
nàriament positiva, per poder dir «veuen, ara gràcies al 
fet que hi som nosaltres, fem quatre coses», no; siguem 
conscients que s’ha fet molt –naturalment, jo defensaré 
que moltíssim, i vostè dirà que regular; molt bé, doncs, 
digui-ho–, i que ara ens podem posar d’acord en tres, 
quatre coses noves, dos, tres coses noves, que abans no 
es feien, i que ens permeten avançar de veritat en ter-
renys en què jo estic disposat, jo no, el meu Govern, a 
reconèixer l’aportació que es pot fer en aquest terreny 
per part de Convergència. Té la meva mà estesa, i si 
amb això podem fer un servei al país, i jo crec que el 
podríem fer, doncs, naturalment, no cal que li digui que 
estem disposats a parlar-ne sempre que calgui. 

He contestat ja algunes de les preguntes que m’ha fet 
tan directament: l’impacte de les mesures sobre la recu-
peració, si hi ha una contradicció, etcètera. Després me 
n’ha fet alguna de més específica; la que no pugui con-
testar ara, tractaré de recuperar-la després en la rèplica. 

Del procés de reestructuració de caixes, jo crec que en 
podem fer un balanç enormement positiu; suposo que 
vostè també el farà. Hem aconseguit els resultats que 
ens havíem marcat en el seu moment, o sigui que hi 
hagi un procés de reestructuració, que d’aquí en sor-
geixi un sistema financer català reforçat i que no ens 
passi el que ens ha passat històricament, que després 
del xàfec diguem: «Home, doncs, aquí resulta que ara 
hem perdut peces importantíssimes en aquest procés.»

Això ha passat històricament: va passar l’any 20, vam 
perdre el Banc de Barcelona; va passar l’any 30, vam per- 
dre el Banc de Catalunya; va passar l’any 40, vam perdre 
l’Hispano Colonial; va passar els anys vuitanta, vam per- 
dre la gran peça, el grup Banca Catalana –vostès ho deuen 
recordar, entre altres coses governaven, i no ho van po-
der evitar, no?–, tot el grup Banca Catalana, sis bancs, 
la peça grossa, més..., i ja no li parlo de la llista de bancs 
no tan grans, que vostè se’n deu recordar també; tampoc 
van poder-ho evitar, vostès, això, no?

Doncs, això va passar i ara ho hem d’evitar. I jo crec que 
puc dir-li, escolti..., encara esperem, perquè el procés 
no ha culminat del tot, no?, però jo crec que a aquestes 
alçades podem dir: «Doncs, home, el balanç és fran-
cament –francament– satisfactori, perquè d’aquí en 
sortiran entitats financeres catalanes, més fortes, més 
sòlides, al servei del país.»

I quant a la col·locació del deute públic no li puc..., no, 
escoti’m, és que no li revelaré cap secret. Avui els mer-
cats financers estan en una situació molt complicada 
a tot Europa, vostè ho veu. Va començar amb el deute 
sobirà de determinats estats, continua amb la crisi del 
deute sobirà de determinats estats –ara acabo, senyor 
president. Els spreads del bo espanyol, del bo sobirà de 
l’Estat, estan en uns nivells més alts que mai, més de dos- 
cents punts bàsics respecte al bo alemany –anava a dir 
el Deutsche Mark, però evidentment no puc dir el 
Deutsche Mark, no, el bo alemany–, i això està pas-
sant per a totes aquelles entitats espanyoles que han de 
col·locar emissions en el mercat.

I ara s’ha estès a l’euro, de manera que és evident que 
estem en una situació complicada, la qual cosa no vol 
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dir, naturalment, que hi hagi d’haver cap mena de se-
nyal d’alarma respecte a les finances de la Generalitat, 
ni a la liquiditat ni a la solvència d’aquestes finances. 

Gràcies, senyor president.

El president 

El senyor diputat té la paraula.

El Sr. Fernández Teixidó 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats..., 
senyor conseller, per començar, si m’ho permet, li agrei-
xo el to, sí, sí. I permeti’m que li digui una cosa més, 
de diputat a diputat, de diferents grups parlamentaris: 
si aquest fos el to, si aquest hagués estat el to de la seva 
primera intervenció aquest matí, conseller Castells, ens 
hauríem estalviat una part del debat. Si aquest és el to, 
de dir: «Escolti’m, venim aquí, discutim, parlem, aquí 
aportem una cosa, aquí aportem l’altra», i no aquest 
to... –senyor conseller, li ho explico i a més li ho reco-
nec com a tal, li ho reconec com a tal–, si aquest fos 
el to, ens seria molt més fàcil, conseller, entendre’ns 
sobre aquesta qüestió. Si el to és un to en què s’acusa 
abans de fer qualsevol tipus d’oposició, de si fem o 
no fem demagògia, doncs, conseller, aquest no és el to 
adequat. Per això li agraeixo molt, sincerament, sense 
voler ressuscitar cap debat, el to que vostè ha emprat 
en aquesta intervenció.

Deixi’m que anem a les qüestions que em semblen clau, 
les cinc que em semblen clau. Vostè ens ha parlat aquí 
de la tendència. Jo el que li pregunto, no és que..., ja 
en sóc conscient, ja estem d’acord que hi ha un petit 
canvi de tendència, però la meva pregunta –petit, eh?, 
petit, és un canvi que comença a tenir alguns elements; 
correcte–, la pregunta meva era més precisa, era més 
concreta i vull conèixer la seva opinió. 

Les mesures obligades que en l’àmbit de la retallada, en 
l’àmbit del dèficit, es veuen obligats a endegar el Go-
vern espanyol, el Govern català i altres governs, vostè 
creu, sí o no, que poden afectar aquest canvi de tendèn-
cia? Aquesta era la pregunta concreta. 

Dit d’una altra manera, si aquests brots, en la línia en 
què s’han anat consolidant, poden estar en perill o no, 
fins a quin punt, i quin tipus de diagnosi en fa vostè 
des del Govern? És una pregunta molt concreta, que 
venint de vostè per mi té una particular atenció i un 
particular interès. 

Dos. Vostè ens ho ha dit aquí i jo hi coincideixo ple-
nament, diu: «Escolti’m, hi ha una bona base», hi ha 
una bona base per sortir de la crisi, no? Però amb això, 
senyor conseller, no en tenim prou. O sigui, el que hem 
de fer..., hem de ser capaços de veure com podem aju-
dar un gruix descomunal d’empreses petites del país a 
sortir de la crisi. Aquesta és. Ja sé que hi ha una bona 
base, volto pel país, parlo amb un munt d’empresaris, 
veig iniciatives que em conforten, veig iniciatives que 
ens donen esperança. I encara més, l’opinió pública ha 
d’estar esperançada que té una bona base i que ens en 
sortirem; si alguna cosa ha de treure’n l’opinió pública 
és: hi ha una bona base i ens en sortirem, de la crisi.

Però la meva pregunta concreta és: per a tot aquest con-
junt que tant i tant i tant pateix, de les pimes, amb la 
quantitat astronòmica de treballadors al carrer, quines 
mesures concretes podem endegar. I és en aquest àmbit 
a on crèiem nosaltres que en el capítol de la liquiditat 
podíem fer molta cosa comunament. I no ens n’hem 
sortit. Vostè aquí n’ha fet una caracterització; ho deixaré 
exactament per al darrer minut de la meva intervenció. 

Tres. En el paquet de mesures, a nosaltres ens agradaria, 
conseller, una miqueta més de concreció. És a dir, jo 
ja entenc que vostè ha de defensar el conjunt de mesu-
res endegades; sempre recordo quan comencen de la 
mateixa manera: «Aquelles mesures es van endegar el 
mes d’abril de l’any 2008...» Això ja m’ho sé. Però ara 
necessitem més una diagnosi precisa de quines mesures 
han resultat positives i quines mesures han resultat cla-
rament ineficients. Fixi’s que li ho poso fàcil; si no vull 
tampoc un cos a cos amb vostè sobre aquesta qüestió. 
Dic: «Escolti’m, il·lustri la cambra sobre quines coses 
el Govern no ha fet bé i s’ha equivocat»; una cosa mo-
desta, senzilla, en què ens hem equivocat?, si és que 
aquest Govern s’ha equivocat en alguna cosa. I això és 
el que voldríem conèixer, sense que vostè em torni a 
sentir, sap?, a mi llençar-me a la jugular, «perquè vos-
tès s’han equivocat en això i en allò!», no; exactament 
volem saber el perquè.

I després la qüestió clau, senyor conseller, que vostè 
diu: «Escolti, miri, vostès potser van pensar que a veure 
aquí...» No, no; conseller, hi ha un document de tre-
ball de diàleg del Govern amb els grups parlamentaris 
i agents econòmics i socials, que és aquest, conseller. 
Aquest era un document que vostè va enviar als grups 
parlamentaris després que nosaltres marquéssim criteris 
de priorització. Nosaltres vam agafar aquest document, 
conseller, i li vam acceptar totes les seves propostes, 
totes –els senyors negociadors del Govern no em des-
mentiran, les hi vam acceptar totes–, i vam suggerir: 
miri, la proposta 14, la proposta 19 i la proposta 32 
també les inclourem en el primer bloc. I era tan impor-
tant, vam dir, són tan importants per ajudar les nostres 
pimes, és tan important per a la liquiditat de les nostres 
empreses, podem fer tant de bé, podem utilitzar l’Ins-
titut Català de Finances i l’ICO i Avalis en la fórmula 
correcta, que estem disposats a pactar amb el Govern. 
I què vam suggerir, senyor conseller? Home, petits re-
tocs. Per cert, retocs que vostès, en el document final, 
han acceptat. Fixi’s bé, conseller. Miri la primera, miri 
que proposaven vostès...

El vicepresident segon

Honorable diputat, vagi acabant, que se li ha exhaurit 
el temps.

El Sr. Fernández Teixidó 

Acabo, president. Només amb la lectura..., perquè vostè 
vegi el tarannà, conseller. Per tant, no ens faci allò de 
la mà estesa, perquè no funciona. Miri el tarannà. La 
seva primera posta deia: «Establiment d’una nova línia 
conveniada entre l’Institut Català de Finances i l’ICO 
de 200 milions per a la compra i renovació d’actius fi-
xos per a l’adquisició d’empreses.» Hi estem d’acord.
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Nosaltres, què vam dir? Ja ho comprendrà, el que van 
dir: «Escolti’m, podem moure’ns en un ventall entre 
200 i 300 milions d’euros?» I ens en vam anar a casa 
confiant –confiant– que ens dirien que sí. 

Però fixi’s: quina és la primera proposta que vostès 
porten directament –directament– als agents socials el 
passat dimarts?

El vicepresident segon

Honorable diputat...

El Sr. Fernández Teixidó 

Acabo, president. Jo crec que...

El vicepresident segon

Acabi de veritat –acabi de veritat.

El Sr. Fernández Teixidó 

«Establiment d’una nova línia conveniada entre l’Insti-
tut Català de Finances i l’ICO de 200 milions d’euros» 
–com havien dit–, «ampliable a 300 milions d’euros» 
–com havíem dit. 

Conseller, i així amb les vuit propostes. No ens podíem 
haver posat d’acord? L’argumentació que jo vaig rebre 
per part dels negociadors, pels quals sento tot el meu 
respecte i simpatia, el senyor Morillas i el senyor Prune-
ra, va ser el següent: «Home, posar-nos en dotze punts 
d’acord sobre el primer eix de liquiditat a les empreses, 
home!, és massa perquè això ho pugui capitalitzar un 
grup parlamentari.»

Conseller, és un balanç pobre i trist que jo crec que les 
pimes del nostre país no mereixen. I aquesta mà estesa 
que vostè constantment ens situa implica un esforç de 
generositat. 

Però, com que vostè ens ha fet una proposta, miri que 
senzill és...

El vicepresident segon

Honorable diputat, no té la paraula...

El Sr. Fernández Teixidó

...accepti els vuit punts, més quatre, i nosaltres li diem 
que sí –senyor president, gràcies–, li diem que sí a tor-
nar a parlar-ne, d’aquesta qüestió.

El vicepresident segon

Gràcies. Per al torn de rèplica, té la paraula l’hono-
rable conseller d’Economia i Finances, senyor Antoni 
Castells.

El conseller d’Economia i Finances

Moltes gràcies, senyor president. Començarem per 
aquest últim punt. No, vostè no passi ànsia: les pimes, 
les petites i mitjanes empreses, segueixen rebent tota 
l’ajuda de l’ICF. Nosaltres treballem, fa ja set anys que 
fem feina amb l’ICF, i millorant molt, per cert, el que es 
feia abans. Que ja s’havia fet el que s’havia pogut, però 

millorant-ho molt i fent moltes coses, i les seguirem 
fent. Si ens posem d’acord amb vostè, millor; millor 
perquè aleshores podrem, segur..., com li ho diria?, com 
més voluntats hi hagi en el servei d’una bona causa, 
millor. Si a això és al que l’invito. 

Ara, vostè, hi ha un punt en què preval la voluntat de 
poder atacar el Govern, desgastar-lo, erosionar-lo i dir 
que no ha fet res, que no al servei de la bona causa.  
I aquest és el problema. I la gestualització i tot plegat. 
M’entén? La comèdia de la política! Què vol que li 
digui? I és una pena.

Ara, jo li ho torno a reiterar, efectivament, i vostè ha 
posat un bon exemple: aquesta mesura concreta és una 
mesura nova, amb la qual gràcies al concurs d’uns i dels 
altres podríem dir fem alguna cosa nova. Però vostè no 
vol això, vostè vol poder dir: «Mirin, quinze mesures. 
Què vol dir, això? Que l’ICF no feia res.» I això jo no li 
ho accepto, home!; no li ho accepto simplement perquè 
l’ICF feia molt. I en això, per tant, per aquí no anirem 
bé. Vostè està disposat que ens posem d’acord sobre 
quatre qüestions noves que jo podré dir: «Gràcies que 
hem parlat amb Convergència les hem posat sobre la 
taula»? Fem-ho, però no em desnaturalitzi el que és un 
paquet que serveix per millorar, no per qüestionar, tot 
el que s’ha fet fins ara. Aquesta és la qüestió de fons. 

Bé, escolti, ja ho sap: mà estesa, li ho torno a reiterar. 
Aquí la té; si vol, se l’emporta avui a casa i demà em diu 
què vol fer amb la mà. I si vol que l’acabem de tancar, 
l’acord, doncs el tanquem, i direm «entesos», que ja sap 
que a Catalunya dient «entesos» no cal que diguem res 
més, no cal que firmem massa papers. M’entén? 

No, vostè al principi m’ha començat fent aquesta cosa 
a la qual és propens, que ja l’entenc, que forma part 
també de la comèdia de la política, però, miri, no doni 
lliçons. Jo no li’n dono a vostè, vostè no me’n dóna a 
mi. Què li sembla? Superioritat moral, cap. Vostè opina 
el que opina i jo opino el que opino; jo faig el que puc 
i vostè fa el que pot. No em posi nota, home, que jo no 
li’n poso a vostè. Simplement, i ja està.

Jo he fet la intervenció que m’ha semblat convenient, 
aquest matí –si després vol, prenent un cafè, la comen-
tem–, i ara he fet la que m’ha semblat convenient. Per 
cert, vostè també ha fet aquest dematí la que li ha sem-
blat convenient. Doncs, molt bé. Doncs, vostè deu saber 
per què la fa i com la fa. 

Parla de «petit canvi de tendència». De vegades em 
passa a mi..., sap el senyor Rajoy, que hi ha els acudits 
aquests que surten a vegades en alguns diaris, que va i 
li diu: «Mariano, Mariano, gran noticia, ¡esto va peor 
que nunca!»? Doncs, una mica em passa el mateix, no? 
«Petit canvi de tendència...», però que li sap greu? Que 
el canvi de tendència sigui rellevant, que sigui signifi-
catiu, que hi hagi canvis de veritat, que li sap greu? No, 
home, no, no és un petit canvi de tendència; és més que 
un petit canvi de tendència, per sort per al país i per a 
l’economia del país. Tots els indicadors ens diuen, i si 
vostè mira les corbes ho veurà, que a partir del moment 
en què arribem a baix, que és el primer semestre de 
l’any passat, ara fa un any, tot va cap amunt. Escolti’m, 
això és així. 
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Ara, amb aquestes..., compte, fixi’s, tot això que estem 
fent ara pel dèficit, que ho hem de fer ara imperativís-
simament, ho hauríem hagut de fer igual, perquè, si no, 
corríem el risc de no recuperar competitivitat i no tenir 
un creixement sòlid. O sigui, les reformes i l’ajustament 
l’hem de fer, en qualsevol cas, perquè nosaltres, a di-
ferència dels alemanys i dels francesos, que tenen una 
productivitat molt elevada, doncs, hem de fer un gran 
esforç per recuperar competitivitat. I l’hauríem d’haver 
fet igual. 

Aquest canvi de tendència es manté? Es manté i es 
mantindrà; contestant a la pregunta que vostè em fa,  
es manté i es mantindrà. Espero donar-li una bona notí-
cia, dient-li això. Es manté i es mantindrà. La prova és 
que les previsions són de creixement positiu l’any que 
ve, són de creixement positiu. 

Ara, les mesures de reducció del dèficit –li ho he con-
testat molt clarament– tenen un efecte contractiu –sap el 
que vol dir, això?, i li ho he dit a més–, i s’han de revisar 
les previsions a la baixa. Pregunta formulada; resposta 
acabada, realitzada, escolti’m. Tindran un efecte con-
tractiu, està clar que sí; aquestes mesures i les que ha 
fet el Govern central. 

I, finalment, per acabar, abans m’ha preguntat –a par-
tir..., i crec que és una informació de premsa, no?– sobre 
si la Generalitat ha de tornar no sé quants milions! Això 
lliga amb el que ha dit el seu il·lustre i dilecte portaveu 
parlamentari: 6.000 milions!, escàndol, escàndol, es-
càndol! Escolti’m, 6.000 milions, a mi no em surten 
per enlloc. He vist una informació de premsa, que con-
trastaré. I segons les meves informacions, les meves 
dades, no s’acosta ni de lluny a 6.000 milions, del que 
hem de parlar. 

Ara, escolti’m, vostè ho sap, no, com funciona el sis-
tema de finançament? Els ingressos procedents de 
les participacions en els impostos de l’Estat es tenen 
d’acord amb una previsió, dos anys després es liqui-
den, i es dóna la diferència. Durant molts anys això 
ha estat en positiu i durant els anys darrers ha esta en 
negatiu. Doncs, és clar que sí. Què no ho sabem, això? 
Està clar que sí, si nosaltres vam rebre els ingressos 
corresponents al 2008 i al 2009, sobretot, en base a 
unes previsions d’impostos que havia fet l’Estat que 
eren manifestament superiors al que després va succe-
ir; de manera que, quan es fa la liquidació definitiva, 
òbviament –ara acabo, senyor president– surt una xifra 
negativa. Si d’això en volen treure suc, treguin-ne el 
que vulguin; no li molestarà que li digui si d’això en 
volen fer demagògia. 

Això no obsta, òbviament..., que el sistema de finança-
ment ha representat totes les millores que hem dit, que 
ja es van traduir l’any passat en un ingrés addicional de 
més de 2.000 milions, i en el moment culminant serà  
de 3.780 milions d’euros. Efectivament és així. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president 

El novè punt de l’ordre del dia és la Moció sobre les 
polítiques de salut. 

Moció 

subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut (tram. 302-00241/08)

Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustríssim senyor Francesc Sancho. 

El Sr. Sancho i Serena

Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyores i se-
nyors diputats; em deixaran que comenci avui aques-
ta intervenció meva mostrant el meu respecte i estima 
personal cap a la consellera Geli, i suposo que m’en-
tendran. És a dir, des de totes les discrepàncies i des de 
tota la discrepància que faci falta, però des del respecte 
i l’estima personal que jo li tinc i el meu grup també 
li té. Valgui això per a mostrar també la nostra discon-
formitat per a determinades formes de desqualificació 
que mai han de tenir lloc en el món de la política. Per 
tant, queda dit això. 

Dit això, aquesta moció arriba els dies en què vostès 
aproven la retallada de sous i tarifes de concert, al temps 
que vostès anuncien l’endarreriment del pagament als 
hospitals concertats. Sí, l’endarreriment del pagament 
als hospitals. Els sona, no? 

També aquests dies el personal sanitari –metges, infer-
meres– i el no sanitari –els funcionaris– han mostrat la 
seva responsabilitat; l’han mostrat aquests dies d’una 
manera molt fefaent, acceptant determinades retallades, 
i sense que els agradi, però acceptant-ho. A canvi què 
reben?, què reben els ciutadans?, què reben els met-
ges? No els parlo de la retallada, eh? Parlo del trac-
te, parlo de la dignitat, de la manera de fer les coses. 
Conseqüentment, parlo també del mal tracte vers uns 
professionals que han complert a lo llarg de la seva vida 
i molts altres que estan complint en el sistema. I aquí, 
en contrapartida, se’ls ha jubilat, se’ls jubila sense un 
pla de recursos humans, sense una planificació racio-
nal dels recursos i amb un cost addicional de més de 7 
milions d’euros, 7 milions d’euros per a finalment no 
tenir metge. 

Parlo del respecte als ciutadans que han vist com s’han 
jubilat especialistes que necessitaven i que s’ha fet con-
tra llei, com demostren les sentències del Tribunal Su-
perior de Catalunya i del Suprem. 

Els demanem en aquesta moció respecte als metges, als 
ciutadans i als tribunals.

Per això els proposem la retirada dels recursos interpo-
sats pel departament en contra de les reivindicacions 
i de la sentències que avalen aquests metges. Els de-
manem que ens diguin quin és l’import de les indem-
nitzacions i els costos addicionals. I quelcom de més 
important: els demanem responsabilitat. 

I els diem que planifiquin, que planifiquin un mapa de 
les professions, un pla de recursos, i que no ens diguin 
que ja ho han fet perquè són els tribunals qui els diuen 
que no ho han fet, qui els diuen que ni ho han fet..., i 
vostès ens acaben dient que probablement no ho faran. 

Els demanem definir una carrera sènior seriosa, a partir 
dels seixanta-dos anys, per tal d’aprofitar el coneixe-


