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Fitxer 17 

Moció 

subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a la 

reactivació de l'economia catalana (tram. 302-00246/08) 

El següent punt de l’ordre del dia és la Moció sobre les mesures per a la reactivació de 

l’economia catalana. Té la paraula l’honorable senyor Antoni Fernández Teixidó, del 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 

El Sr. Fernández Teixidó 

Senyor president, senyores i senyors diputats, de fet, el debat..., senyor conseller, el 

debat més punyent a hores d’ara, des del punt de vista econòmica i internacionalment 

parlant, a vostès no se’ls escapa, és austeritat fiscal o estímuls al creixement. Ha estat 

de fet el leitmotiv de la darrera reunió del G-20, és a dir, interessa anar a polítiques de 

consolidació fiscal o bé hem de seguir donant suport a les mesures d’estímul fiscal. 

Aquest debat és més irrellevant a Espanya i a Catalunya perquè han decidit la primera 

fórmula. Però és un debat que està amarant bona part dels continguts de la polèmica 

arreu del planeta. 

De fet, com que hem decidit la primera fórmula, que és la de la consolidació fiscal, 

aquí ens trobem, doncs, amb un escenari francament complicat. Vàrem tenir 

l’oportunitat –no m’allargaré– de parlar-ho en la interpel·lació. El senyor conseller 

segur que recorda el contingut de la nostra interpel·lació. En aquest context, on hi han 

entitats que ens plantegen la possibilitat d’una important recessió per al segon 

semestre, Funcas, és a dir, una situació que és greu ara, però que pot empitjorar 

durant el segon semestre i amb una situació d’una certa feblesa en l’àmbit del sistema 

financer, home, hauríem de pensar en algunes mesures que poguessin impulsar 

l’activitat econòmica. I aquí és el gruix de la nostra intervenció i el gruix de la nostra 

moció. 
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És nou el tema? No. És fàcil? Tampoc. Ja hem parlat justament de què pot arribar a 

costar a l’Estat espanyol el sanejament del nostre sistema financer, però és un tema 

en el qual indiscutiblement hem de fer més i més. 

Què ha presentat, senyores i senyors diputats, senyor conseller, aquest grup 

parlamentari? Una cosa ben senzilla producte de la cimera, producte aleshores del 

debat que vam tenir en aquest Parlament, la cimera reunida després en l’àmbit del 

comitè d’enllaç i de l’acord estratègic, i com a conclusió d’aquella reunió entre l’acord 

estratègic i els agents socials, vàrem iniciar un debat amb el Govern respecte a un 

document que ens va presentar el Govern a la reflexió, exactament aquest, aquest 

document de treball, per arribar a un conjunt d’acords. Aquest conjunt d’acords 

ràpidament vam veure amb el conseller Castells que probablement faríem bé a 

circumscriure’l a l’àmbit de la liquiditat de les empreses. Amb un escenari com el que 

hem descrit, vostè, diputat, avui en feia una altra referència, amb aquest escenari 

descrit semblaria que les mesures de liquiditat són si no importants, que ho són, molt 

urgents. I vam entendre que el Govern estava disposat a avançar en comú amb els 

grups parlamentaris i amb Convergència i Unió. 

De fet, alguna cosa ha fet. I avui hem sabut, doncs, aquest acord de l’Institut Català de 

Finances per capitalitzar una línia de l’ICF en defensa de les nostres empreses. 

Conseller, li ho reconeixem, tant li reconeixem que de la moció que els presentem 

retirem aquest punt. Hi havia un punt de la moció, concretament el 3, que deia: «Crear 

una nova línia que faciliti la capitalització de les empreses i els processos de 

dimensionament empresarial.» Vostès ho han fet fa escassament uns dies, nosaltres 

els ho reconeixem i els retirem justament aquest punt de la moció. 

El que els presentem és aquell document que ens va enviar el Govern amb algunes 

matisacions que ens vam atrevir a dir per fer bones aquelles paraules del conseller 

Castells en la darrera interpel·lació: «caminant junts tot el temps que puguem». Torno 

a repetir la idea: el conseller Castells va acabar la seva intervenció, la darrera 

interpel·lació dient: «mà estesa, caminem junts tot allò que puguem», i a mi em 

sembla, senyores i senyors diputats que si tenim un document presentat pel Govern 

que nosaltres hem matisat lleugerament per aconseguir aquest acord amb el Govern, 
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com els grups que donen suport al Govern i indiscutiblement Convergència i Unió, i 

aventuro que el Partit Popular, no donaran recolzament a aquesta iniciativa. Iniciativa 

del Govern, posada a la discussió dels grups parlamentaris, lleugerament matisada i 

que la tornem a posar a la seva consideració per respondre aquell anhel del Govern, 

aquella angoixa del Govern de la mà estesa per caminar junts en un àmbit fonamental: 

la liquiditat per a les nostres empreses. 

Acabo, president, tot dient el següent: la urgència de liquiditat és tan gran, les nostres 

empreses pateixen tant i tant nivell i les mesures que hem endegat, malgrat que s’han 

endegat, són tan insuficients que si fossin capaços de votar, potser no totes, ja ho 

admeto, potser les senyories creuran... 

El president 

Senyor Fernández Teixidó... 

El Sr. Fernández Teixidó 

...–acabo, president–, que hi ha un punt o dos punts o tres punts que potser són 

exagerats, malgrat que ho ha dit el Govern. Estem disposats a entendre això, que 

malgrat que ho ha dit el Govern els grups parlamentaris creguin que és molt exagerat 

el que ha dit el Govern, però, si més no, la resta de punts, com no haurien de votar-los 

a favor. I amb aquesta confiança, amb aquesta tranquil·litat, estem segurs, senyor 

president, que podrem tenir el suport dels grups que donen suport al Govern.        

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

El president 

La il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere, en nom dels grups que donen suport al 

Govern, té la paraula. 

La Sra. Martínez-Sampere Rodrigo 
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Fitxer 18 

Gràcies, senyor president. Conseller. Senyores i senyors diputats. Ahir vam veure com 

el PP un cop més, a més de recórrer el nostre Estatut d’autonomia que porta quatre 

anys funcionant en plena normalitat, ens acusava de no preocupar-nos d’aquesta 

sentència que ha vingut i de despreocupar-nos, de només preocupar-nos per la 

sentència, de despreocupar-nos d’altres temes tan importants com la crisi. Per tant, jo 

el primer que li agraeixo a vostè, senyor Teixidó, del Grup de Convergència i Unió, és 

que amb aquesta moció ens doni un cop més l’oportunitat de demostrar que, també de 

Convergència i Unió, però òbviament la primera preocupació i ocupació del Govern és 

justament la crisi econòmica amb sintonia amb la que és la màxima preocupació de 

tots els catalans i de totes les catalanes.  

La seva moció efectivament presenta dotze punts que tots giren entorn d’aquest tema 

preocupant que és la manca o les dificultats per la liquiditat que pateixen moltes de les 

nostres empreses i de les famílies, i també punts de liquiditat relacionats amb el 

potencial transformador que pugui tenir la nostra economia. Jo li diria que nosaltres 

compartim completament aquesta preocupació, per tant, compartim la diagnosi del 

problema, i a més a més compartim, jo diria amb una part molt i molt elevada, el que 

s’ha de fer per combatre aquest problema.  

Ho compartim tant que de fet si anem punt per punt, vostè ha retirat el punt 3, encara 

n’hi ha onze, si anem punt per punt, veuríem que el Govern està fent totes aquestes 

iniciatives que la seva moció menciona amb alguns matisos que sincerament no em 

semblen gaire rellevants. Si anem al punt 1,per exemple, i vostè diu establir una nova 

línia entre el ICF i l’ICO de 300 milions, el Govern ja l’ha establert de 200 milions, i 

quan aquests crèdits siguin atorgats estarà en disposició de plantejar-se l’ampliació 

d’aquest compromís. O per exemple els trenta compromisos que vàrem aprovar ja 

inclouen fons públics privats de capital risc. O fons de capital risc específics pel sector 

agroalimentari. Reclama capitalitzar l’ICF, vam votar uns pressupostos, vostè no els 

va votar, nosaltres sí, que capitalitzaven de manera importantíssima la massa de la 

seva història de l’ICF amb 260 milions d’euros. O el que s’està estudiant en aquests 

moments, avui, en l’actualitat, que és avals ICF i el Departament de Treball establint 
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nous productes de finançament tous pels emprenedors que efectivament és un tema 

que el Govern li preocupa i l’ocupa molt.  

I per tant, jo li diria que vostè pot entendre perfectament que si compartim el 

diagnòstic i a més a més l’estem fent, no podem aprovar la seva moció perquè no 

tindria sentit que aprovéssim instar el Govern a fer coses que de fet ja està fent. A mi 

m’agradaria, però, anar una mica més enllà i a part d’expressar-li el perquè del nostre 

vot contrari a la seva moció, li demanaria que no només retirés el punt 3, sinó que 

retirés la totalitat dels dotze punts, justament perquè compartim la diagnosi i 

compartim la manera com s’han de solucionar els problemes.  

Jo crec que ahir, a més ens ho van demostrar el cap de l’oposició, el senyor Mas i el 

senyor Montilla, que quan es comparteix el camí cap a on s’ha d’anar, el millor és 

reconèixer-ho i caminar plegats. I per tant li demano formalment des d’aquest faristol 

que retiri aquesta moció, que és perfectament coincident amb els objectius que tenim 

tots per ajudar que Catalunya surti d’aquesta crisi econòmica i sortir-se com se’n pot 

sortir que és amb una economia més forta, més equitativa i més sòlida.  

Moltes gràcies, president.  

El president  

El senyor Josep Enric Millo té la paraula en nom del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya  

El Sr. Millo i Rocher  

Gràcies, senyor president. Senyores, senyors diputats. Diputat Fernández Teixidó ja 

veu, no sé perquè presenta vostè aquesta moció, si el Govern ja ho està fent tot, ja ho 

està fent tot. Vostè es deu haver equivocat, deu anar una mica confós, no? La meva 

opinió és que no està gens confós, la meva opinió és que la seva moció és 

oportuníssima, no és oportuna, és oportuníssima. Ja ho va ser la interpel·lació, que 

vaig poder seguir amb atenció en el Ple anterior, però també la moció, i el seu 

contingut. De fet vostè sap perfectament igual que jo i que tots nosaltres que 

Catalunya ha deixat de ser locomotora d’Espanya, ha deixat de ser motor econòmic, i 

això és conseqüència d’una política econòmica erràtica, insistentment erràtica, que en 
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venim denunciant des d’aquest Parlament des de fa tres anys i mig i que no se’ns fa 

cas, i a sobre hem de veure com quan es fan propostes constructives i positives, ve el 

Govern a dir-nos que les coses ja s’estan fent, no?  

Catalunya viu en aquests moments el pitjor moment econòmic de la seva història 

democràtica, amb més de set-cents mil aturats, amb més de 6.000 milions d’euros de 

dèficit anual, amb l’ordre de 30.000 milions d’euros d’endeutament, amb el tancament 

mantenint mantingut de les petites i mitjanes empreses, amb més de cent mil 

autònoms amb un any que pleguen, amb una economia empobrida, i amb el nombre 

més elevat a tota Espanya de famílies que presenten fallida, que tenen dificultats per 

arribar a final de mes, que no poden atendre les seves despeses habituals.  

Amb tot aquest context els grups de l’oposició fem propostes positives amb la finalitat 

d’intentar guanyar credibilitat com a Govern ajudant amb la mà estesa, efectivament, a 

prendre mesures que puguin ser d’utilitat, i la resposta és que el Govern ja ho està 

fent. Escolti, doncs, si ja ho està fent, molt malament, ho deu estar fent, perquè els 

resultats a la vista estan, es que els resultats, a la vista estan, no cal ser gaire 

intel·ligent per veure-ho, no?  

Amb tot aquest panorama el Govern només se li pot fer allò que ja hem vist, prendre 

nota del que se’ns diu des del Govern del senyor Zapatero, és a dir, retallada de 

salaris, retallada de pensions, i a més a més, per acabar-ho d’arreglar, apujar els 

impostos. Si a Catalunya són més xulos que ningú. A sobre que fem el mateix que ens 

ha dit allà que havíem de fer, a sobre hi posem un toc més catalanista, diguéssim, 

no?, aquí apugem els impostos. Així serem més bons catalans encara, a pagar més. 

Tot això, evidentment, amb la pujada de l’IVA que avui inaugurem. Empobrir més 

l’economia, perjudicar més la capacitat de consum i per tant empobrir encara més la 

situació econòmica de la nostra societat. I a més a més se’ns nega també el debat a 

les reformes necessàries.  

Nosaltres compartíem, juntament amb altres grups d’aquesta cambra, una esperança, 

jo penso que era legítima, aquesta esperança, quan el president de la Generalitat ens 

va dir que estava d’acord en fer un Ple extraordinari per debatre aquesta situació i va 

instar la convocació d’una cimera, una cimera dels grups parlamentaris conjuntament 
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amb el Govern i conjuntament amb els representants membres del Consell de l’Acord 

Estratègic per la Competitivitat de l’Economia Espanyola, agents econòmics i agents 

socials. Hi vàrem anar amb voluntat positiva, en aquella cimera.  

Hi vàrem presentar les nostres propostes, i ens vàrem oferir a negociar i a dialogar, 

però amb urgència perquè calen mesures. I vàrem participar en les reunions bilaterals 

del Govern amb els grups parlamentaris, el diputat que els parla va assistir també en 

aquestes reunions, amb voluntat positiva, constructiva, per arribar a acords, per sortir, 

per treure l’economia catalana del forat, de l’atzucac al que l’han posat.  

Quin ha estat el resultat d’aquestes negociacions d’aquesta cimera? Zero, conjunt 

buit, zero. O encara pitjor: si ens haguéssim de creure el que hem escoltat aquí per 

boca de la representat dels tres grups que donen suport al Govern, hauríem de pensar 

que ens van enganyar, era una enganyifa, perquè ens estan dient que aquests punts, 

fil per randa, que formen part del document que vàrem estar negociant, resulta que el 

Govern ja ho està fent? Aleshores, què ens va portar el Govern allà, senyor conseller, 

què ens va portar, un document d’una feina que el Govern ja estava fent, que ens 

estava prenent el pèl?  

O sigui, encara és pitjor el que hem escoltat avui, encara és pitjor que el que ja 

coneixíem. Per tant, escolti’m, un autèntic despropòsit. I a més a més vostè també ho 

va haver avançat, amb les notícies que coneixem d’entitats financeres importants que 

ens anuncien dos trimestres dolents. Però no passi ànsia, senyor Fernández Teixidó, 

ja li va dir el conseller en la seva interpel·lació: les coses van bé, s’està fent tot molt 

bé. Per tant, l’economia catalana va molt bé, no passi ànsia, no es preocupi, no?  

Bé, nosaltres, òbviament, donarem suport a la seva moció. Ha fet una petita cabriola, 

que jo, doncs, l’accepto amb carinyo, perquè el que ha fet és agafar precisament els 

punts de la proposta de Convergència i Unió aportada al document de la cimera i avui 

ens els posa a votació en el Parlament. Doncs, em sembla bé, és una postura 

legítima. No li he presentat esmenes precisament perquè hauria de presentar el meu 

paquet de propostes, i el meu paquet de propostes tindrà vostè també ocasió de 

valorar-les i votar-les, si s’escau, en la moció que presentaré en el proper Ple com a 
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conseqüència de la interpel·lació que he presentat aquest matí sobre la mateix la 

mateixa matèria.  

El president  

Senyor diputat.  

El Sr. Millo i Rocher  

Per tant, amb coincidència amb els punts que vostè ha plantejat, nosaltres votarem 

favorablement aquesta moció, però amb dues coses a tenir en compte. Una, tinc per 

tant la convicció que aquesta moció, malgrat el seu optimisme, no reeixirà, perquè els 

tres grups que donen suport al Govern no ens els votarà. I dues, amb el convenciment 

que això només té una solució que és la convocatòria anticipada d’eleccions perquè 

un nou Govern pugui treure Catalunya del lloc en el que està.  

Gràcies, senyor president.  

El president  

Senyor Domingo, té la paraula.  

El Sr. Domingo Domingo  

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller. Ilustres diputados y 

diputadas. El honorable diputado Teixidó es un viejo lobo de la política y sabe 

perfectamente como dar por finalizados procesos. Yo creo que en la intención de la 

moción no era realmente que se aprobara, que ya sabia que no se iba a aprobar y 

además la ha planteado en los términos que hace imposible que se apruebe, pero ha 

decidido que se ha acabado el dialogo del Gobierno con los grupos parlamentarios y 

los agentes económicos y sociales. Es decir, que lo que hoy se va a escenificar aquí 

es que el proceso iniciado en su momento entorno al acuerdo estratégico para que se 

llegara a un acuerdo ya no es posible.  

¿Cómo lo mata? Presentando, como ha dicho el, con pequeñas innovaciones, el 

documento de trabajo que se nos facilitó por parte del Gobierno para llegar a un 

acuerdo. Es decir, que con el voto y la explicación de voto que ha dado la diputada 

Rocío Martínez-Sempere ya damos por terminado ese dialogo.  
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Creo que el ha tendido una trampa y los grupos que dan apoyo al Gobierno han caído 

en ella, porque lo lógico y lo adecuado en estos momentos, si hay voluntad de llegar a 

un acuerdo, es llamar a los grupos parlamentarios y decirles, bueno, sobre este 

documento, que en realidad es nuestro documento, vamos a hablar y a ver si es 

posible que obtengamos y que saquemos adelante una moción que podamos 

presentar a los agentes económicos y sociales con el acuerdo de ellos.  

Sin embargo, eso no ha sido así. Han decidió que el proceso se acabó, con lo cual 

unos y otros, unos con más intensidad y otros con menos intensidad, unos no tenían 

ganas de llegar al acuerdo, porque estamos en el momento electoral en el que 

estamos, y otros pues tampoco han puesto toda la carne en el asador. De forma que 

porque si hubieran tenido interés en su momento realmente la vía era haber hecho un 

debate sobre una propuesta de resolución firmada por todos los grupos 

parlamentarios, había espacio para ello, y buena prueba es que las diferencias eran 

mínimas, las diferencias eran mínimas, escasas, faltaba alguna parte del documento 

que no se ha traído hoy aquí puesto que lo ha concretado exclusivamente en lo que 

hace referencia a las medidas destinadas a mejorar la financiación y la capitalización 

de las PIMES, pero también veo otras partes del documento que era fomentar la base 

industrial sólida o una muy importante, básica en estos momentos a la vista de la 

situación de endeudamiento en la que nos encontramos, de racionalizar y simplificar la 

Administración.  

El diputado Teixidó solamente ha matado una parte, por decir-lo de alguna manera, 

del documento. Yo solamente puedo hacer aquí de viejo cura y, o de joven cura, lo 

que sea, pero certificar la defunción y dar crédito a que el acuerdo estratégico, la 

cimera que tal como empezó hoy, día 1 de julio, solemnemente, en el último punto del 

orden del día de este Pleno, ha muerto. Pues nada, me limito a eso, a dar el 

certificado de defunción, como cura o viejo notario.  

Muchas gracias.  

El president  

Senyor Fernández Teixidó.  
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El Sr. Fernández Teixidó  

...la paraula per una petició expressa de...  

El president  

Té un minut.        

El Sr. Fernández Teixidó  

Brevíssimament, senyora diputada, més bona voluntat és difícil per part nostra 

demostrar-ne, senyora diputada. El conseller Castells s’acaba la interpel·lació el darrer 

dia dient: mà estesa. Venim amb una moció que és el document del Govern, fem tres 

matisacions de detall perquè alguna cosa s’haurà de fer, el sotmetem a la seva 

consideració i ens diuen: si això ja ho estem fent, retirin vostès la iniciativa. Pregunta. 

Per què ens van entregar aquest document, si ho estaven fent?                      

Fitxer19.doc 

Si vostès estaven fent aquesta política, per què ens van tenir asseguts en una taula 

durant tres sessions discutint aquest document, donant tombs a la taula? 

Finalment, tan difícil era per part seva demanar al grup que fa la proposta, que ja hem 

retirat un punt perquè ho han fet vostès: «anem a veure quin tipus d'acord és 

possible»? Tan difícil era, això? Tan difícil era de demostrar aquesta bona voluntat, 

diputada? Com ho hem enllestit, això? Amb el to habitual: «Retirin vostès aquesta 

proposta, que el Govern ja ho està fent.» I si no fos perquè famílies, empreses i 

treballadors estan passant les coses com les estan passant, això només seria una 

broma, senyora diputada, senyors grups de la majoria que donen suport al Govern 

Moltes gràcies, president. 

(Pausa.) 

El president 

Posem, doncs, a votació aquesta moció. 

Comença la votació. 

(Pausa.) 
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Ha estat rebutjada per 57 vots a favor, 69 vots en contra i 3 abstencions. 

S'aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 
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	Aquest debat és més irrellevant a Espanya i a Catalunya perquè han decidit la primera fórmula. Però és un debat que està amarant bona part dels continguts de la polèmica arreu del planeta.
	De fet, com que hem decidit la primera fórmula, que és la de la consolidació fiscal, aquí ens trobem, doncs, amb un escenari francament complicat. Vàrem tenir l’oportunitat –no m’allargaré– de parlar-ho en la interpel·lació. El senyor conseller segur que recorda el contingut de la nostra interpel·lació. En aquest context, on hi han entitats que ens plantegen la possibilitat d’una important recessió per al segon semestre, Funcas, és a dir, una situació que és greu ara, però que pot empitjorar durant el segon semestre i amb una situació d’una certa feblesa en l’àmbit del sistema financer, home, hauríem de pensar en algunes mesures que poguessin impulsar l’activitat econòmica. I aquí és el gruix de la nostra intervenció i el gruix de la nostra moció.
	És nou el tema? No. És fàcil? Tampoc. Ja hem parlat justament de què pot arribar a costar a l’Estat espanyol el sanejament del nostre sistema financer, però és un tema en el qual indiscutiblement hem de fer més i més.
	Què ha presentat, senyores i senyors diputats, senyor conseller, aquest grup parlamentari? Una cosa ben senzilla producte de la cimera, producte aleshores del debat que vam tenir en aquest Parlament, la cimera reunida després en l’àmbit del comitè d’enllaç i de l’acord estratègic, i com a conclusió d’aquella reunió entre l’acord estratègic i els agents socials, vàrem iniciar un debat amb el Govern respecte a un document que ens va presentar el Govern a la reflexió, exactament aquest, aquest document de treball, per arribar a un conjunt d’acords. Aquest conjunt d’acords ràpidament vam veure amb el conseller Castells que probablement faríem bé a circumscriure’l a l’àmbit de la liquiditat de les empreses. Amb un escenari com el que hem descrit, vostè, diputat, avui en feia una altra referència, amb aquest escenari descrit semblaria que les mesures de liquiditat són si no importants, que ho són, molt urgents. I vam entendre que el Govern estava disposat a avançar en comú amb els grups parlamentaris i amb Convergència i Unió.
	De fet, alguna cosa ha fet. I avui hem sabut, doncs, aquest acord de l’Institut Català de Finances per capitalitzar una línia de l’ICF en defensa de les nostres empreses. Conseller, li ho reconeixem, tant li reconeixem que de la moció que els presentem retirem aquest punt. Hi havia un punt de la moció, concretament el 3, que deia: «Crear una nova línia que faciliti la capitalització de les empreses i els processos de dimensionament empresarial.» Vostès ho han fet fa escassament uns dies, nosaltres els ho reconeixem i els retirem justament aquest punt de la moció.
	El que els presentem és aquell document que ens va enviar el Govern amb algunes matisacions que ens vam atrevir a dir per fer bones aquelles paraules del conseller Castells en la darrera interpel·lació: «caminant junts tot el temps que puguem». Torno a repetir la idea: el conseller Castells va acabar la seva intervenció, la darrera interpel·lació dient: «mà estesa, caminem junts tot allò que puguem», i a mi em sembla, senyores i senyors diputats que si tenim un document presentat pel Govern que nosaltres hem matisat lleugerament per aconseguir aquest acord amb el Govern, com els grups que donen suport al Govern i indiscutiblement Convergència i Unió, i aventuro que el Partit Popular, no donaran recolzament a aquesta iniciativa. Iniciativa del Govern, posada a la discussió dels grups parlamentaris, lleugerament matisada i que la tornem a posar a la seva consideració per respondre aquell anhel del Govern, aquella angoixa del Govern de la mà estesa per caminar junts en un àmbit fonamental: la liquiditat per a les nostres empreses.
	Acabo, president, tot dient el següent: la urgència de liquiditat és tan gran, les nostres empreses pateixen tant i tant nivell i les mesures que hem endegat, malgrat que s’han endegat, són tan insuficients que si fossin capaços de votar, potser no totes, ja ho admeto, potser les senyories creuran...
	El president
	Senyor Fernández Teixidó...
	El Sr. Fernández Teixidó
	...–acabo, president–, que hi ha un punt o dos punts o tres punts que potser són exagerats, malgrat que ho ha dit el Govern. Estem disposats a entendre això, que malgrat que ho ha dit el Govern els grups parlamentaris creguin que és molt exagerat el que ha dit el Govern, però, si més no, la resta de punts, com no haurien de votar-los a favor. I amb aquesta confiança, amb aquesta tranquil·litat, estem segurs, senyor president, que podrem tenir el suport dels grups que donen suport al Govern.       
	Gràcies, senyor president; gràcies, senyores i senyors diputats. 
	El president
	La il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere, en nom dels grups que donen suport al Govern, té la paraula.
	La Sra. Martínez-Sampere Rodrigo
	Fitxer 18
	Gràcies, senyor president. Conseller. Senyores i senyors diputats. Ahir vam veure com el PP un cop més, a més de recórrer el nostre Estatut d’autonomia que porta quatre anys funcionant en plena normalitat, ens acusava de no preocupar-nos d’aquesta sentència que ha vingut i de despreocupar-nos, de només preocupar-nos per la sentència, de despreocupar-nos d’altres temes tan importants com la crisi. Per tant, jo el primer que li agraeixo a vostè, senyor Teixidó, del Grup de Convergència i Unió, és que amb aquesta moció ens doni un cop més l’oportunitat de demostrar que, també de Convergència i Unió, però òbviament la primera preocupació i ocupació del Govern és justament la crisi econòmica amb sintonia amb la que és la màxima preocupació de tots els catalans i de totes les catalanes. 
	La seva moció efectivament presenta dotze punts que tots giren entorn d’aquest tema preocupant que és la manca o les dificultats per la liquiditat que pateixen moltes de les nostres empreses i de les famílies, i també punts de liquiditat relacionats amb el potencial transformador que pugui tenir la nostra economia. Jo li diria que nosaltres compartim completament aquesta preocupació, per tant, compartim la diagnosi del problema, i a més a més compartim, jo diria amb una part molt i molt elevada, el que s’ha de fer per combatre aquest problema. 
	Ho compartim tant que de fet si anem punt per punt, vostè ha retirat el punt 3, encara n’hi ha onze, si anem punt per punt, veuríem que el Govern està fent totes aquestes iniciatives que la seva moció menciona amb alguns matisos que sincerament no em semblen gaire rellevants. Si anem al punt 1,per exemple, i vostè diu establir una nova línia entre el ICF i l’ICO de 300 milions, el Govern ja l’ha establert de 200 milions, i quan aquests crèdits siguin atorgats estarà en disposició de plantejar-se l’ampliació d’aquest compromís. O per exemple els trenta compromisos que vàrem aprovar ja inclouen fons públics privats de capital risc. O fons de capital risc específics pel sector agroalimentari. Reclama capitalitzar l’ICF, vam votar uns pressupostos, vostè no els va votar, nosaltres sí, que capitalitzaven de manera importantíssima la massa de la seva història de l’ICF amb 260 milions d’euros. O el que s’està estudiant en aquests moments, avui, en l’actualitat, que és avals ICF i el Departament de Treball establint nous productes de finançament tous pels emprenedors que efectivament és un tema que el Govern li preocupa i l’ocupa molt. 
	I per tant, jo li diria que vostè pot entendre perfectament que si compartim el diagnòstic i a més a més l’estem fent, no podem aprovar la seva moció perquè no tindria sentit que aprovéssim instar el Govern a fer coses que de fet ja està fent. A mi m’agradaria, però, anar una mica més enllà i a part d’expressar-li el perquè del nostre vot contrari a la seva moció, li demanaria que no només retirés el punt 3, sinó que retirés la totalitat dels dotze punts, justament perquè compartim la diagnosi i compartim la manera com s’han de solucionar els problemes. 
	Jo crec que ahir, a més ens ho van demostrar el cap de l’oposició, el senyor Mas i el senyor Montilla, que quan es comparteix el camí cap a on s’ha d’anar, el millor és reconèixer-ho i caminar plegats. I per tant li demano formalment des d’aquest faristol que retiri aquesta moció, que és perfectament coincident amb els objectius que tenim tots per ajudar que Catalunya surti d’aquesta crisi econòmica i sortir-se com se’n pot sortir que és amb una economia més forta, més equitativa i més sòlida. 
	Moltes gràcies, president. 
	El president 
	El senyor Josep Enric Millo té la paraula en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
	El Sr. Millo i Rocher 
	Gràcies, senyor president. Senyores, senyors diputats. Diputat Fernández Teixidó ja veu, no sé perquè presenta vostè aquesta moció, si el Govern ja ho està fent tot, ja ho està fent tot. Vostè es deu haver equivocat, deu anar una mica confós, no? La meva opinió és que no està gens confós, la meva opinió és que la seva moció és oportuníssima, no és oportuna, és oportuníssima. Ja ho va ser la interpel·lació, que vaig poder seguir amb atenció en el Ple anterior, però també la moció, i el seu contingut. De fet vostè sap perfectament igual que jo i que tots nosaltres que Catalunya ha deixat de ser locomotora d’Espanya, ha deixat de ser motor econòmic, i això és conseqüència d’una política econòmica erràtica, insistentment erràtica, que en venim denunciant des d’aquest Parlament des de fa tres anys i mig i que no se’ns fa cas, i a sobre hem de veure com quan es fan propostes constructives i positives, ve el Govern a dir-nos que les coses ja s’estan fent, no? 
	Catalunya viu en aquests moments el pitjor moment econòmic de la seva història democràtica, amb més de set-cents mil aturats, amb més de 6.000 milions d’euros de dèficit anual, amb l’ordre de 30.000 milions d’euros d’endeutament, amb el tancament mantenint mantingut de les petites i mitjanes empreses, amb més de cent mil autònoms amb un any que pleguen, amb una economia empobrida, i amb el nombre més elevat a tota Espanya de famílies que presenten fallida, que tenen dificultats per arribar a final de mes, que no poden atendre les seves despeses habituals. 
	Amb tot aquest context els grups de l’oposició fem propostes positives amb la finalitat d’intentar guanyar credibilitat com a Govern ajudant amb la mà estesa, efectivament, a prendre mesures que puguin ser d’utilitat, i la resposta és que el Govern ja ho està fent. Escolti, doncs, si ja ho està fent, molt malament, ho deu estar fent, perquè els resultats a la vista estan, es que els resultats, a la vista estan, no cal ser gaire intel·ligent per veure-ho, no? 
	Amb tot aquest panorama el Govern només se li pot fer allò que ja hem vist, prendre nota del que se’ns diu des del Govern del senyor Zapatero, és a dir, retallada de salaris, retallada de pensions, i a més a més, per acabar-ho d’arreglar, apujar els impostos. Si a Catalunya són més xulos que ningú. A sobre que fem el mateix que ens ha dit allà que havíem de fer, a sobre hi posem un toc més catalanista, diguéssim, no?, aquí apugem els impostos. Així serem més bons catalans encara, a pagar més. Tot això, evidentment, amb la pujada de l’IVA que avui inaugurem. Empobrir més l’economia, perjudicar més la capacitat de consum i per tant empobrir encara més la situació econòmica de la nostra societat. I a més a més se’ns nega també el debat a les reformes necessàries. 
	Nosaltres compartíem, juntament amb altres grups d’aquesta cambra, una esperança, jo penso que era legítima, aquesta esperança, quan el president de la Generalitat ens va dir que estava d’acord en fer un Ple extraordinari per debatre aquesta situació i va instar la convocació d’una cimera, una cimera dels grups parlamentaris conjuntament amb el Govern i conjuntament amb els representants membres del Consell de l’Acord Estratègic per la Competitivitat de l’Economia Espanyola, agents econòmics i agents socials. Hi vàrem anar amb voluntat positiva, en aquella cimera. 
	Hi vàrem presentar les nostres propostes, i ens vàrem oferir a negociar i a dialogar, però amb urgència perquè calen mesures. I vàrem participar en les reunions bilaterals del Govern amb els grups parlamentaris, el diputat que els parla va assistir també en aquestes reunions, amb voluntat positiva, constructiva, per arribar a acords, per sortir, per treure l’economia catalana del forat, de l’atzucac al que l’han posat. 
	Quin ha estat el resultat d’aquestes negociacions d’aquesta cimera? Zero, conjunt buit, zero. O encara pitjor: si ens haguéssim de creure el que hem escoltat aquí per boca de la representat dels tres grups que donen suport al Govern, hauríem de pensar que ens van enganyar, era una enganyifa, perquè ens estan dient que aquests punts, fil per randa, que formen part del document que vàrem estar negociant, resulta que el Govern ja ho està fent? Aleshores, què ens va portar el Govern allà, senyor conseller, què ens va portar, un document d’una feina que el Govern ja estava fent, que ens estava prenent el pèl? 
	O sigui, encara és pitjor el que hem escoltat avui, encara és pitjor que el que ja coneixíem. Per tant, escolti’m, un autèntic despropòsit. I a més a més vostè també ho va haver avançat, amb les notícies que coneixem d’entitats financeres importants que ens anuncien dos trimestres dolents. Però no passi ànsia, senyor Fernández Teixidó, ja li va dir el conseller en la seva interpel·lació: les coses van bé, s’està fent tot molt bé. Per tant, l’economia catalana va molt bé, no passi ànsia, no es preocupi, no? 
	Bé, nosaltres, òbviament, donarem suport a la seva moció. Ha fet una petita cabriola, que jo, doncs, l’accepto amb carinyo, perquè el que ha fet és agafar precisament els punts de la proposta de Convergència i Unió aportada al document de la cimera i avui ens els posa a votació en el Parlament. Doncs, em sembla bé, és una postura legítima. No li he presentat esmenes precisament perquè hauria de presentar el meu paquet de propostes, i el meu paquet de propostes tindrà vostè també ocasió de valorar-les i votar-les, si s’escau, en la moció que presentaré en el proper Ple com a conseqüència de la interpel·lació que he presentat aquest matí sobre la mateix la mateixa matèria. 
	El president 
	Senyor diputat. 
	El Sr. Millo i Rocher 
	Per tant, amb coincidència amb els punts que vostè ha plantejat, nosaltres votarem favorablement aquesta moció, però amb dues coses a tenir en compte. Una, tinc per tant la convicció que aquesta moció, malgrat el seu optimisme, no reeixirà, perquè els tres grups que donen suport al Govern no ens els votarà. I dues, amb el convenciment que això només té una solució que és la convocatòria anticipada d’eleccions perquè un nou Govern pugui treure Catalunya del lloc en el que està. 
	Gràcies, senyor president. 
	El president 
	Senyor Domingo, té la paraula. 
	El Sr. Domingo Domingo 
	Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller. Ilustres diputados y diputadas. El honorable diputado Teixidó es un viejo lobo de la política y sabe perfectamente como dar por finalizados procesos. Yo creo que en la intención de la moción no era realmente que se aprobara, que ya sabia que no se iba a aprobar y además la ha planteado en los términos que hace imposible que se apruebe, pero ha decidido que se ha acabado el dialogo del Gobierno con los grupos parlamentarios y los agentes económicos y sociales. Es decir, que lo que hoy se va a escenificar aquí es que el proceso iniciado en su momento entorno al acuerdo estratégico para que se llegara a un acuerdo ya no es posible. 
	¿Cómo lo mata? Presentando, como ha dicho el, con pequeñas innovaciones, el documento de trabajo que se nos facilitó por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo. Es decir, que con el voto y la explicación de voto que ha dado la diputada Rocío Martínez-Sempere ya damos por terminado ese dialogo. 
	Creo que el ha tendido una trampa y los grupos que dan apoyo al Gobierno han caído en ella, porque lo lógico y lo adecuado en estos momentos, si hay voluntad de llegar a un acuerdo, es llamar a los grupos parlamentarios y decirles, bueno, sobre este documento, que en realidad es nuestro documento, vamos a hablar y a ver si es posible que obtengamos y que saquemos adelante una moción que podamos presentar a los agentes económicos y sociales con el acuerdo de ellos. 
	Sin embargo, eso no ha sido así. Han decidió que el proceso se acabó, con lo cual unos y otros, unos con más intensidad y otros con menos intensidad, unos no tenían ganas de llegar al acuerdo, porque estamos en el momento electoral en el que estamos, y otros pues tampoco han puesto toda la carne en el asador. De forma que porque si hubieran tenido interés en su momento realmente la vía era haber hecho un debate sobre una propuesta de resolución firmada por todos los grupos parlamentarios, había espacio para ello, y buena prueba es que las diferencias eran mínimas, las diferencias eran mínimas, escasas, faltaba alguna parte del documento que no se ha traído hoy aquí puesto que lo ha concretado exclusivamente en lo que hace referencia a las medidas destinadas a mejorar la financiación y la capitalización de las PIMES, pero también veo otras partes del documento que era fomentar la base industrial sólida o una muy importante, básica en estos momentos a la vista de la situación de endeudamiento en la que nos encontramos, de racionalizar y simplificar la Administración. 
	El diputado Teixidó solamente ha matado una parte, por decir-lo de alguna manera, del documento. Yo solamente puedo hacer aquí de viejo cura y, o de joven cura, lo que sea, pero certificar la defunción y dar crédito a que el acuerdo estratégico, la cimera que tal como empezó hoy, día 1 de julio, solemnemente, en el último punto del orden del día de este Pleno, ha muerto. Pues nada, me limito a eso, a dar el certificado de defunción, como cura o viejo notario. 
	Muchas gracias. 
	El president 
	Senyor Fernández Teixidó. 
	El Sr. Fernández Teixidó 
	...la paraula per una petició expressa de... 
	El president 
	Té un minut.       
	El Sr. Fernández Teixidó 
	Brevíssimament, senyora diputada, més bona voluntat és difícil per part nostra demostrar-ne, senyora diputada. El conseller Castells s’acaba la interpel·lació el darrer dia dient: mà estesa. Venim amb una moció que és el document del Govern, fem tres matisacions de detall perquè alguna cosa s’haurà de fer, el sotmetem a la seva consideració i ens diuen: si això ja ho estem fent, retirin vostès la iniciativa. Pregunta. Per què ens van entregar aquest document, si ho estaven fent?                     
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	Si vostès estaven fent aquesta política, per què ens van tenir asseguts en una taula durant tres sessions discutint aquest document, donant tombs a la taula?
	Finalment, tan difícil era per part seva demanar al grup que fa la proposta, que ja hem retirat un punt perquè ho han fet vostès: «anem a veure quin tipus d'acord és possible»? Tan difícil era, això? Tan difícil era de demostrar aquesta bona voluntat, diputada? Com ho hem enllestit, això? Amb el to habitual: «Retirin vostès aquesta proposta, que el Govern ja ho està fent.» I si no fos perquè famílies, empreses i treballadors estan passant les coses com les estan passant, això només seria una broma, senyora diputada, senyors grups de la majoria que donen suport al Govern
	Moltes gràcies, president.
	El president
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