Compareixença del president de la Generalitat per
donar compte de l’estructura i la composició del
Govern
Senyora presidenta del Parlament, membres del Govern, senyores i senyors
diputats.
Permetin-me que els adreci aquestes paraules per donar compliment al que és
de fet preceptiu, que és informar davant del Parlament de Catalunya de
l’estructura i composició del Govern sorgit de les eleccions del 25 de novembre,
i, no cal dir també, del debat d’investidura que va tenir lloc en aquest mateix
Parlament durant el mes de desembre.
Recordem, un cop més, que aquelles eleccions passades, les del 25 de
novembre, varen tenir com a objectiu donar veu i donar la decisió a la població
catalana en un moment en què cal prendre decisions de gran envergadura, de
gran calat històric, i, a més a més, de gran transcendència, mirant cap al futur.
Vaig entendre en aquell moment, i d’aquí se’n deriven també totes les decisions
posteriors -també l’estructura del Govern-, que, davant d’aquestes
circumstàncies que vivia el país, i davant d’aquestes decisions, hi insisteixo, de
calat històric i de transcendència de cara al futur, calia que l’última decisió la
tingués el poble de Catalunya.
Val a dir que en aquestes eleccions tothom recordarà que el nivell de
participació va ser el més elevat des que hi ha hagut eleccions al Parlament de
Catalunya, i això, he de dir que enforteix la legitimitat dels membres d’aquest
Parlament, però també, i d’aquí el debat d’avui, la legitimitat dels membres del
Govern. Tots plegats, Parlament i Govern, estem més legitimats, en la mesura
que aquesta participació de la població catalana va ser una participació molt
alta, del 70% aproximadament. Un fet que no havia passat mai des de la
restauració de la democràcia i de l’autogovern.
La composició del Govern també respon a fer front a tres reptes
principalíssims. N’hi ha d’altres, de reptes, a més a més d’aquests tres que diré,
però aquests tres em sembla que són els més substancials i els més decisius.
El primer, la recuperació econòmica del país i la creació d’ocupació. No som
encara en aquest estadi, ni ens estem recuperant econòmicament ni estem
creant ocupació, però en el frontispici dels nostres grans reptes de país,
òbviament, hi ha aquest primer objectiu que ha de ser un objectiu medul·lar
durant tota la legislatura, com ho va intentar ser, també, en la legislatura
anterior.
El segon gran repte és el manteniment de la cohesió social i de l’estat del
benestar en circumstàncies de finances públiques molt delicades. Però, en
qualsevol cas, el nou Govern, que en part és nou, però en part és un Govern
d’una certa continuïtat, el Parlament, i, en definitiva, totes les institucions
catalanes, i el conjunt de la societat, tenim aquest repte col·lectiu d’intentar

mantenir aquesta cohesió social i d’intentar també mantenir l’estat del benestar,
entenent que una i altra cosa estan íntimament relacionades.
I el tercer gran repte, que avui tindrà un protagonisme especial, és l’exercici del
dret a decidir el futur de Catalunya. Aquest és un gran repte de legislatura que
no havia agafat el cos ni l’empenta que està agafant en aquest moment, però
ara hi som, després de molts anys, i és obvi que això no es pot separar de la
resta. El repte del futur de Catalunya a nivell col·lectiu, a nivell nacional, està
íntimament lligat amb el que és la recuperació econòmica, la creació
d’ocupació, el manteniment de la cohesió social i l’estat del benestar.
Els dos primers reptes, recuperació econòmica, creació d’ocupació, cohesió
social i manteniment de l’estat del benestar, val a dir que es van agreujant a
mesura que la recessió avança. Portem cinc anys des de la segona meitat de
l’any 2008 amb una situació econòmica cada vegada més delicada. Allò que en
el seu moment potser es va preveure que podia durar menys, està durant molt,
i està fent, està tenint un impacte molt gran des de molts punts de vista.
Per tant, aquests dos primers reptes s’agreugen a mesura que la recessió
avança i a mesura que Europa s’estanca. I, dissortadament, estem en una
Europa que en comptes d’agafar acceleració, millorar, créixer i crear ocupació,
està llanguint una mica. És una Europa que no acaba de trobar la manera de
sobresortir d’aquesta situació, que fa la sensació que l’aclapara a tota ella,
malgrat alguns esforços que s’estan fent.
I també aquests reptes de recuperació econòmica i de manteniment de l’estat
del benestar s’agreugen en la mesura que els esforços d’austeritat, que s’han
de fer de manera obligada, es van produint amb un desequilibri cada vegada
més evident entre l’Estat central i la Generalitat.
En tots aquests sentits, aquests dos grans reptes que s’agreugen crec que la
situació aconsella que hi hagi una certa continuïtat en la composició i estructura
del Govern. Perquè per fer front a aquesta situació tan complicada i tan
complexa es necessita un govern que, com a mínim en part, estigui rodat, que
no hagi de començar de zero, i, per tant, un govern amb experiència i també
amb nervi per fer front a aquesta situació que tothom sap que és la més
complicada i la més adversa de les darreres dècades. Per tant, en aquest sentit
de fer front a grans reptes i a aquesta situació complexa i delicada, crec que la
composició del Govern aconsella que hi hagi aquesta certa continuïtat.
Hi ha, però, el tercer repte, que no és altre que el dret a decidir el nostre futur
col·lectiu com a poble i com a nació. És un repte que s’ha anat construint i
gestant al llarg dels darrers anys, i que ara apareix amb molta força. I quan dic
amb molta força, hi afegeixo també amb molta legitimitat, perquè si les
eleccions del 25 de novembre van servir per orientar la composició d’un
Parlament, l’actual, i com a conseqüència l’elecció d’un president i d’un govern,
no és menys cert que les eleccions també van donar una força i un plus de
legitimitat a tot aquest repte del dret a decidir. I ho varen fer perquè els
programes de les formacions polítiques eren molt clars en aquest sentit.
Programes que poden originar en algun sentit alguna tensió, és lògic que ens hi

trobem en aquestes circumstàncies que estem vivint, però, en qualsevol cas, hi
insisteixo, la legitimitat de les urnes va ser molt clara per encarar amb tota
claredat i amb tota ambició l’exercici, no només la proclamació, sinó també
l’exercici del dret a decidir per part del poble de Catalunya.
En aquest sentit, la pregunta és com això afecta també al Govern. I aquí es pot
parlar, no d’una certa continuïtat, sinó d’algunes decisions que s’han hagut de
prendre precisament per encarar aquest tercer repte amb majors garanties
d’èxit en allò que pugui afectar el Govern de Catalunya. I, en aquesta línia, les
dues decisions principals són, en primer lloc, que una bona part del
funcionament del Govern i de la seva interrelació descansi sobre les funcions
de la vicepresidència del Govern, i en segon lloc, que es reforci el Departament
de la Presidència amb el nomenament d’un conseller de la Presidència.
Aquestes dues decisions permeten des de l’òptica del Govern encarar amb
més garanties i amb més força el que ha de ser aquest gran repte del dret a
decidir.
Val a dir que tota la modificació que hi pugui haver hagut en l’estructura del
Govern s’ha de fer –i aquesta és una instrucció des del primer moment– a cost
zero. Això vol dir que si es crea una unitat diferent, que no hi era, se n’ha de
suprimir alguna que hi era abans, i, per tant, hi ha d’haver sempre una
compensació per la via de l’estalvi de qualsevol increment que l’estructura del
Govern pugui suposar des del punt de vista dels costos.
Permetin-me que després d’analitzar l’ estructura i composició del Govern, em
refereixi també en la segona part de la meva intervenció a algunes coses a
què, addicionalment a les que ja he dit, haurà de fer front el nou Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Encara que això que ara els diré pesi, perquè no és agradable la situació en
què estem, no ho seria ni ho és per a cap govern, tingui la composició
ideològica que tingui, el nou Govern haurà de seguir exercint la tasca que ja va
fer l’anterior Govern de controlar la despesa pública, defensar els ingressos
públics, reduir els dèficits i, al mateix temps, controlar els ritmes d’increment de
l’endeutament. A tot això hi estem, simplement, obligats. No hi ha marge de
maniobra fora d’aquest esquema, en la mesura que la Unió Europea és taxativa
en aquest àmbit, però també en la mesura que, dintre de l’Estat espanyol,
s’estan prenent decisions que clarament són lesives, des del punt de vista de
l’equilibri d’esforços i de sacrificis entre les comunitats autònomes i el mateix
Govern central.
Val a dir que encara que estiguem obligats a seguir aquesta política de control
de la despesa pública i de reducció dels dèficits, això ha de ser compatible amb
fer-ho procurant, en tot moment, que hi hagi la menor afectació possible sobre
l’estat del benestar i sobre la qualitat dels serveis públics. No és una equació
fàcil de combinar. Les reduccions fortes de despesa i les reduccions de dèficit
obligades amb intentar no lesionar allò que és fonamental de l’estat del
benestar i de les polítiques públiques és una assignatura tremendament
complicada i tremendament arriscada. Tots els governs, hi insisteixo, en major

o menor mesura, hi estan sotmesos, i també òbviament el Govern de
Catalunya.
Ahir es va fer una presentació del que havia estat el 2012 en què, sumada amb
la fotografia del 2011, es va poder comprovar els esforços ingents que està fent
el Govern de Catalunya, i per extensió també aquest Parlament, per reconduir
la situació financera de la Generalitat cap a polítiques més sostenibles en el
pas del temps. I fins a quin punt aquest esforç està donant resultats.
S’han abaixat en dos anys dos punts sencers del dèficit sobre el nostre PIB;
això vol dir quatre mil milions d’euros. Vol dir que el Govern de la Generalitat
cada dia, en els darrers dos anys, ha reduït la despesa pública en 5,7 milions
d’euros. Tothom sap, o tothom pot imaginar o intuir amb una mica d’objectivitat,
fins a quin punt aquest és un esforç titànic. Que no és agradable, que ningú s’hi
entusiasma. Algú es pot entusiasmar intentant treure allò que podia ser més el
greix, allò que simplement sobrava o es podia fer sense allò, en èpoques com
estem de control fort de les finances públiques. Però haver de prendre
decisions que, a més a més d’impopulars, t’adones que poden causar
problemes a determinats col·lectius o a determinada gent, de fet a molta gent
del nostre país, tothom entén que d’agradable no en té res. Però no hi ha
gaires alternatives.
Ara discutirem els pressupostos d’aquest any que estem, i probablement a
finals d’aquest any en discutirem uns altres per a l’any que ve, si tot va en la
línia que hauria d’anar i hi ha l’estabilitat que crec que requereixen els reptes
col·lectius de la magnitud que tenim sobre la taula. Però, hi insisteixo, es pot
optar per una determinada política amb despesa o amb ingressos, amb un
marge de maniobra relativament petit, però el problema que tenim a sobre és
prou gran com per entendre que, al final, hi ha un marge relativament limitat per
poder deixar de reduir la despesa pública a Catalunya.
En aquest sentit, cada cop és més complicat fer aquesta política de reducció de
la despesa. I a més a més, tinguem en compte, i aquesta és una tasca d’aquest
Govern i també d’aquest Parlament, que aquesta política de reducció dels
dèficits no només l’hem de fer perquè tenim una recessió econòmica a sobre
que ja fa cinc anys que dura i que merma els ingressos públics de totes les
administracions, en major o menor mesura, sinó que també l’hem de fer perquè
es produeix una actuació, jo insisteixo que deslleial, per part del Govern central.
I no es qüestió de treure’s les puces de sobre, ni de fer el ploramiques ni de
mirar cap a un altre costat; es tracta simplement de descriure la realitat.
I quina és la realitat d’aquesta deslleialtat del Govern central en el repartiment
dels dèficits? Doncs primer, que el Govern central es queda una part dels
dèficits que no li toquen, ho torno a repetir per enèsima vegada. I aquest hauria
de ser un front comú d’aquest Parlament. Algunes vegades s’ha suggerit que
actuéssim d’aquesta manera. És l’hora de fer-ho amb tota contundència i amb
tota fermesa. El Govern central s’està quedant dèficits que no li toquen, que
s’haurien de repartir d’una altra manera. Fins i tot les autoritats europees ho
han detectat i ho comencen a dir amb tota claredat.

Segon: ni fa ni deixa fer, perquè quan algunes vegades es prenen mesures des
d’aquí, que no són precisament de l’aplaudiment general, perquè poc o molt
molesten, s’acaben portant, moltes vegades al Tribunal Constitucional i queden
suspeses. En tenim tres exemples només en els darrers dies. Decisions que es
prenen des d’aquí que són portades al Tribunal Constitucional, que podrien
significar majors ingressos per a la Generalitat i, en alguns casos, menor
despesa, sense afectar l’essència de l’estat del benestar i per tant defensant
les polítiques públiques en majúscules. I ens quedem sense aquests ingressos
perquè queden suspesos per decisió, hi insisteixo, del Govern central i del
Tribunal Constitucional.
Tercer: no es paguen els deutes i, a més a més, es centrifuga la despesa.
Portem ja dos anys sencers, amb l’actual Govern espanyol i amb l’anterior, en
què els deutes que estan objectivament reconeguts –concretament, per
exemple, el de les infraestructures– no es paguen, ni s’anoten. És a dir, que,
teòricament, fan veure que ni els deuen, però hi són. I, si es paguessin aquests
deutes, en aquest moment el control del dèficit de la Generalitat ja hauria
arribat gairebé al seu punt d’equilibri, amb tot el que s’ha fet en aquests darrers
dos anys.
I quart i darrer: s’incrementen els impostos per part del Govern central, però tot
el rendiment de l’increment dels impostos es queda a les arques del Govern
central i no es redistribueix entre el sistema de governs que hi ha en el conjunt
de l’Estat espanyol, que no és altre que també el sistema autonòmic. Però no
només passa això, sinó que, a més a més, com que s’apugen alguns impostos,
com per exemple l’IVA, resulta que les administracions públiques, que no
poden repercutir després aquest IVA en molta mesura, assumeixen majors
costos. És a dir, assumim majors costos nosaltres que després són ingressos
per al Govern central, que després no ens deixa defensar les nostres polítiques
públiques. Fixeu-vos fins a quin punt aquesta equació acaba sent diabòlica
però real; diabòlica però real. Estem exactament aquí.
Darrera part de la meva intervenció. Crec –ho hem dit altres vegades en aquest
Parlament–, que Catalunya podria passar aquests temps difícils, que ho són,
molt difícils, sense tant patiment, sense tants temors i sense tantes persones i
col·lectius afectats. Podria ser diferent, és com és, però podria ser diferent. Per
què? Doncs perquè aquesta és una societat i és un país que genera prou
recursos amb el seu propi esforç –no parant la mà davant de ningú, sinó amb el
seu propi esforç–, per poder fer-ho i viure millor. Això sí, sempre que
depenguem més de nosaltres mateixos. Perquè està vist que en èpoques de
situacions molt complicades com les que estem vivint dependre tant d’altres
acaba sent clarament negatiu per a la manera de viure de la societat catalana.
Hi insisteixo, aquests temps difícils es podrien passar a Catalunya amb menys
patiment i amb menys persones afectades si nosaltres depenguéssim més de
nosaltres mateixos.
Crec que tothom entén i tothom interpreta que estem en un moment en què es
necessitarà forjar en aquest Parlament grans consensos. El Govern que neix
de la investidura de fa unes setmanes, i de les passades eleccions, intentarà

actuar en tot moment d’acord amb aquest capteniment i aquesta filosofia i
voluntat dels consensos com més amplis possibles.
Avui en podem tenir un bon exemple, avui tothom sap que en aquest Parlament
es farà una votació, que no és menor, secundària ni marginal, al revés, sinó de
caràcter històric. Una votació que no resoldrà els problemes a vint-i-quatre
hores vista, però que orienta el país cap on autoritàriament volem que vaig. I
això requereix la voluntat i la disposició de poder forjar aquests consensos
amplis en aquest Parlament.
Avui aquests consensos es poden forjar entorn del dret a decidir, i fóra molt bo
que fos d’aquesta manera. Òbviament, quan es tracta de prendre grans
decisions es poden produir tensions, són lògiques, i en algun sentit, a aquestes
tensions per als grans temes ens hi haurem d’acostumar. Però, per forjar grans
consensos hi ha d’haver sempre la voluntat i el Govern intentarà practicar-la. Hi
ha d’haver la voluntat de renunciar a alguna cosa que considerem de la
màxima prioritat.
Entorn a la declaració de sobirania que avui es votarà en aquest Parlament,
sóc testimoni que en aquests darrers dies hi ha hagut formacions polítiques que
han fet renúncies en nom del consens, algunes renúncies fins i tot importants,
significatives. No són renúncies per sempre, però són renúncies en el curt
termini en benefici del consens, i ens hem d’acostumar que, al marge de les
tensions fins a cert punt lògiques que hi pugui haver, si tothom és capaç de
renunciar a alguna cosa que en el fons vol dir arriscar també, si tothom està
disposat a assumir alguns riscos, podem arribar a aquests consensos que el
país necessita.
En aquest sentit, mi m’agradaria fer una invitació en aquestes properes hores i
minuts, que, encara que no sigui per unanimitats totals, ningú es despisti en
aquest sentit, i que puguem ser, amb aquesta generositat que requereix la
situació del país, els més possibles, la majoria més sòlida possible a favor d’un
gran repte de país que és el del dret a decidir el nostre futur. Hi insisteixo:
depenent més de nosaltres, les coses anirien millor. I, depenent menys de
nosaltres, les coses ens van i ens aniran pitjor.
Crec que, a més a més, en aquest sentit, i això val per a tothom, també val per
al Govern, que la política clàssica no serveix per afrontar els temes actuals. Hi
ha determinades formes de fer, determinats tics, determinades maneres
d’actuar que potser formen part de la política clàssica o tradicional, però que no
ens serviran per afrontar els reptes que tenim en aquest moment. I això
requereix un cert canvi de registre, entendre que estem en una etapa diferent i
que les solucions i els estils, en aquesta etapa diferent, també han de ser
diferents.
Aquests consensos que jo avui convido a poder exercir entorn del dret a
decidir, també s’hauran de forjar d’aquí a poques setmanes entorn, per
exemple, de temes com la cimera economicosocial que farem en el primer
trimestre, tal com es va acordar, d’aquest mateix any. Allà hi tenim una
oportunitat per forjar alguns altres consensos amplis, un d’ells, que ja es veu

que s’ha d’anar plasmant, és posar-nos d’acord el màxim de formacions
polítiques possibles entorn d’aquesta reclamació de país, per distribuir els
dèficits a l'
Estat espanyol d’una manera més justa, més equilibrada i més lleial.
Si nosaltres representem com a sistema autonòmic el 35% aproximadament de
la despesa pública de tot l’Estat espanyol, ens correspon el 35% del dèficit. No
més, però tampoc menys. I això avui no és així, clarament no és així. Tindrem
una oportunitat, perquè això afecta directament el cor de l’estat del benestar i
de les polítiques públiques, de poder fer pinya per defensar un objectiu de
dèficit que sigui més just i que sigui més raonables. Igual que tindrem
l’oportunitat de forjar consensos entorn de polítiques per superar la crisi i per
reforçar la cohesió social.
Un altre àmbit que probablement serà més difícil, però que no hem de
descartar d’entrada per poder forjar aquests consensos amplis, és
concretament el dels pressupostos de l’any 2012 i de l’any 2014. Aquí ens hi
juguem molt, perquè la situació és tremendament complicada, les exigències
que se’ns fan són molt dures, en alguna mesura impossibles de complir,
segons com es plantegin i, per tant, també caldria forjar aquests consensos
importants. I també, per què no, amb polítiques de transparència i de millora del
funcionament de les nostres institucions i del reforçament de la nostra
democràcia. També aquí és un terreny a on, amb un mínim de generositat, es
podria intentar forjar consensos amplis en aquest Parlament català.
El Govern treballarà, hi nsisteixo, per obtenir aquests consensos tant com pugui
i tant com sàpiga. Treballarà per aconseguir-los, perquè, encara que
representem sensibilitats diferents, i encara que tinguem pesos electorals
diferents uns i altres, i per tant, representativitats diferents per part de la
societat, tots estem dintre del mateix vaixell. I no té gaire sentit que en un
vaixell que està en unes circumstàncies complicades, ens dediquem a disparar
contra aquest vaixell, perquè vol dir que ens disparem sobre nosaltres
mateixos. I ara estem en una situació d’una certa emergència. Vostès ja ho
veuen això. Tothom més o menys intueix que estem en una situació
d’emergència i, per tant, en una situació d’emergència procurem que el vaixell
no escori i que no se’n vagi contra les roques.
Això és feina de tots, del Govern, dels partits que donen suport al Govern i dels
partits que estan a l’oposició. També en aquest terreny crec intuir que la
ciutadania premiarà en aquests temps tan complicats més l’acord que no pas el
desacord.
I, finalment, aquest Govern neix en aquestes condicions que he intentat resumir
i explicar, però també neix amb allò que vaig dir en el debat d’investidura: amb
la vocació i la voluntat fins i tot de ser ampliat en la seva composició amb la
participació d’altres formacions polítiques. Ho vaig dir aleshores, ho reitero ara.
Aquest Govern s’ha fet per part d’una formació política que és Convergència i
Unió, perquè en aquest moment no hi havia altra possibilitat que començar
d’aquesta manera, però és un Govern que neix amb la vocació, si algú altre vol,
de poder ser ampliat per donar resposta en moments decisius als requeriments

que té el nostre país i que té la nostra població. Per tant, neix, no només amb
voluntat de consens, que intentarem practicar en tot moment, sinó també amb
aquesta visió àmplia, amb aquesta amplitud de mires per poder fer pinya en un
país que, en aquest moment, necessita fer pinya més que mai.
Moltes gràcies.

