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Compareixença de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega davant la 

Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya 

 

Moltes gràcies, president, membres de la mesa, senyores i senyors diputats, 

 

Comparec avui a petició pròpia davant la Comissió Primera d’aquesta Cambra, 

la Comissió d’Afers Institucionals, per presentar-los en aquest començament de 

legislatura les orientacions i els objectius del Departament de Governació i 

Relacions institucionals. 

 

Comparec acompanyada de tot l’equip directiu del Departament. Aquí a la 

mesa, m’acompanyen el secretari general del Departament, Sr. Lluís Bertran i 

Miquel Puig, Director General de Relacions Institucionals 

 

M’acompanyen també a la sala la senyora Meritxell Masó, Secretària 

d’Administració i Funció Pública, el nou Secretari de Coordinació i Cooperació 

amb les Administracions Locals, el senyor Joan Cañada, i el Director General 

d’Administració Local, el senyor Jordi Souto, el senyor Xavier Puigdollers, 

Director General d’Afers Religiosos, la senyora Fina Valls, directora de Serveis 

del Departament. 

 

Perquè, en síntesi, Governació i Relacions Institucionals, de conformitat amb 

les competències atribuïdes, és un departament que té al davant un conjunt de 

reptes importantíssims.  

 

Entre les competències que ens atribueixen els decrets d’estructura, n’hi ha de 

tan importants com les administracions locals, l’administració i funció pública, i 

l’ampli ventall de relacions institucionals, amb la responsabilitat de ser el 

departament que vehicula les relacions entre aquesta Cambra i el Govern. 

Aquest fet comporta una enorme responsabilitat a l’hora d’impulsar i de donar 
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suport a moltes iniciatives de gran transcendència per al progrés de qualsevol 

país. 

 

La crisi econòmica no és l’única crisi que patim avui dia. Si llegim els diaris, 

escoltem les ràdios o mirem els telenotícies, constatem l’existència d’un 

innegable descrèdit de la política i de les institucions.  

 

Si la crisi econòmica ens obliga a reduir dèficits per tal de tenir uns serveis i 

una administració sostenibles, la crisi de confiança i de credibilitat obliga a 

emprendre mesures de regeneració i d’aprofundiment democràtic si volem que 

la nostra democràcia també sigui un sistema sostenible.  

 

Ens cal més transparència, més qualitat democràtica, més servei al ciutadà, 

més credibilitat, més exigència i una major i impecable rendició de comptes 

davant totes les persones que integren la nostra societat. I aquesta és una de 

les prioritats d’aquest mandat. 

 
I, alhora, vivim també un moment històric. Tres segles després de la Guerra de 

Successió i del Decret de Nova Planta, una part molt gran de la societat 

catalana està demanant el dret a decidir i desitja replantejar la relació de 

Catalunya amb l’Estat, fins i tot amb la possibilitat d’un estat propi a l’horitzó, 

sempre que així es decideix legal i democràticament. 

 

Un món local per al segle XXI 

 

El món local és la pedra angular del nostre país. Ho va ser dècades enrere a 

l’hora de lluitar per la democràcia, i ho ha estat també a l’hora de construir una 

administració catalana, lligada al país i a les persones. Ara –vostès ho saben— 

el Govern de l’Estat amenaça amb un seguit de disposicions que poden 

ensorrar el nostre món local. El Govern de Catalunya, no cal dir-ho, defensarà 

les nostres competències amb tota la força i tota la contundència possibles. I no 
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només per una qüestió de competències sinó, senzillament, per una necessitat 

democràtica i de país. 

 

En època de crisi és evident que cal ser austers i evitar tota despesa 

innecessària. S’ha de repensar tot allò que no sigui imprescindible, però el que 

no es pot posar en qüestió són els fonaments de la nostra societat.  

 

No podem permetre que des de Madrid esmicolin aquest model de proximitat, 

amb una acció fonamentada només en criteris de dèficit, sense cap estudi de 

viabilitat ni d’oportunitat.  

 

Els ajuntaments no són només administració, sinó que són proximitat, són 

transparència i són democràcia i, per a les persones, són la prova de la seva 

força i de la seva capacitat democràtica. 

 

El món local, doncs, serà un dels grans eixos del departament en aquesta 

legislatura. 

 

La primera mesura ha estat la creació de la Secretaria de Cooperació i 

Coordinació de les Administracions Locals, destinada a coordinar les 

institucions del món local entre elles i amb els diferents departaments de la 

Generalitat. La Secretaria haurà de treballar per implantar la Finestreta Única 

Local amb aquest objectiu. Permetin-me aclarir, però, que la creació de la 

Secretaria Sectorial no significa un augment dels costos d’estructura del 

departament, atès que també van acompanyades d’una nova reorganització 

competencial. 

 

Però el gran objectiu del Departament i de la Secretaria no és altra que 

culminar els treballs per a la implantació d’un règim local propi, amb l’aprovació 

de la llei de governs locals. Aquest projecte, gràcies als treballs ja efectuats en 
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l’anterior legislatura és a punt de veure la llum i de ser portat davant d’aquesta 

Cambra.  

 

Però no és l’únic projecte legislatiu en aquest àmbit, sinó que haurà d’anar 

completada amb la futura llei d’hisendes locals i el que anomenem per ara una 

nova llei òmnibus local que simplifiqui i agiliti els tràmits dels ciutadans davant 

l’administració local.  

 

Aquests objectius es concretaran també en la implantació d’una finestreta única 

local, via de comunicació entre les administracions locals i la Generalitat, amb 

la finalitat de facilitar la interacció i minimitzar la burocràcia i els tràmits al mínim 

indispensable. 

 

Cal un intens treball per posar en marxa el nou règim local de Catalunya i, 

superant el model provincial, aclarir el mapa competencial i administratiu a 

partir de criteris de racionalitat, servei públic, eficiència i austeritat.  

 

Caldrà, també, ordenar encara més la inversió local al país, cosa que 

fomentarem mitjançant la implantació d’un pla d’inversió local de Catalunya. 

L’objectiu és aplicar criteris coherents i equilibradors territorialment.  

 

En definitiva, treballem per una major eficàcia, que aconseguirem clarificant 

competències. Per això, els municipis de menys de 1000 habitants veuran 

delegades de forma automàtica algunes competències a les comarques.  

La comarca, doncs, esdevindrà l’ens bàsic de prestació de serveis de forma 

mancomunada. També reforçarem els mecanismes de cooperació i coordinació 

interadministrativa i garantirem la reassignació de recursos en competències 

delegades. En els municipis majors de 5000 habitants establirem l’obligació 

d’un programa d’actuació municipal. 
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Tot això suposarà un estalvi quantificable d’entre 1.000 i 1.100 milions d’euros 

anuals, que aconseguirem mitjançant el foment de la reducció d’entitats 

públiques (consorcis, mancomunitats, empreses públiques, i altres) que veuran 

limitada la seva creació a aquells supòsits d’absoluta necessitat i sempre que el 

corresponent consell comarcal no pugui desenvolupar el servei pel qual es 

crea.  

 

Extingirem més de 1000 càrrecs públics remunerats, amb l’eliminació de tots 

els plens dels Consells Comarcals i establint el Consell d’Alcaldes, ja existent, 

com a màxim òrgan de decisió de la Comarca. 

 

L’avantprojecte de llei de governs locals també preveu la reducció o 

desaparició dels Consells Comarcals de l’Àrea Metropolitana, clarificant 

competències i eliminant duplicitats.  

 

Es crearà un programa de fusió voluntària de municipis que haurà de 

determinar en quins casos és aconsellable aquesta fusió per criteris històrics, 

geogràfics, demogràfics o econòmics, i quines mesures s’establiran per a 

fomentar aquesta fusió. 

 

També es vetllarà per fomentar la participació i la transparència a 

l’administració local com quedarà reflectit en l’avantprojecte de llei de Governs 

locals, on aquestes dues qüestions, transparència i participació ciutadana 

constitueixen un dels pilars fonamentals. 

 

No voldria acabar aquest punt d’administració local sense fer referencia a 

l’anunci que es va fer el passat divendres en la roda de premsa posterior al 

Consell de Ministres. Com saben, aquest passat divendres el Ministre Montoro 

va anunciar amb grans titulars una anomenada “Reforma del món Local”. 
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De fet, el que va veure el Consell de Ministres no fou un text articulat, tot i que 

existeix, sinó un nou informe que, planteja un seguit de mesures, com ja es 

varen plantejar el passat mes de juliol i varen quedar en no res. 

 

Aquest informe parteix des del nostre punt de vista, de tres greus errors, i el 

risc del que seria una imperdonable deslleialtat: 

 

Primer error.- No és una reforma per ajudar el món local. No és una reforma 

parlada amb el món local, ni que respongui a les necessitats del món local.  

 

A qui més hauria de beneficiar aquesta reforma és a qui més perjudica.  

 

El ministre Montoro es va atrevir a insinuar que tots els regidors i alcaldes 

cobren i tenen dedicació exclusiva!!! Això mostra una total desconeixença del 

país. Que li ho expliqui als regidors i alcaldes si cobren i si no els costa diners i 

sovint disgustos amb la família el fet de representar els seus vilatans. 

 

Segon error- Les mesures concretes que s’hi contenen son mesures 

estrictament economicistes, i a més amb greus errors de càlcul. Així, es una 

reforma pensada, exclusivament, per a acontentar a Brussel·les (i sincerament, 

crec que no ho aconseguirà). Es parla de limitar les dedicacions exclusives... 

quan a Catalunya, ni de bon tros s’assoleix el nivell que es vol limitar. Es parla 

d’estalviar elevant competències a les Diputacions Provincials... estem segurs 

que resultarà més eficient i econòmic?? Els nostres alcaldes estan convençuts 

que no és així. Ja ho varen contestar en una interessant enquesta de la 

Fundació Pi i Sunyer que els convido a repassar.  
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Però en qualsevol cas, les nostres pròpies Diputacions consideren rebutjable 
aquesta fórmula, i no consideren que puguin assumir ni exercir amb garanties 
aquestes competències. 
 

Tercer error.- Es traspassa una greu línia vermella. L’Estat podria donar-nos 

eines per a millorar el règim local, mitjançant la reforma bàsica. Però en cap 

cas ens pot dir com hem de construir el nostre sistema. I amb la reforma ho fa. 

No omple una caixa d’eines. Fa el moble a mida. I el fa a mida de l’Estat, no a 

la nostra mida, no pensant en les nostres necessitats. Així l’estat amb aquesta 

reforma traspassa, com deia , de forma molt greu, la línia vermella: la 

competència exclusiva i vigent de la Generalitat per a dissenyar el seu règim 

local, les seves administracions i com es reparteixen i distribueixen entre elles 

les seves competències. 

 

Els he esmentat els tres greus errors, els haig d’explicar també el risc del que 

podria esdevenir una imperdonable deslleialtat: De la darrera versió articulada 

del text, que de fet és la que de forma oficial se’ns ha tramès, ha desaparegut 

la disposició addicional que deixava clar que la reforma en cap cas podria 

afectar a les competències exclusives de Catalunya, compromís adquirit al meu 

propi despatx pel Secretari d’Estat, i que espero que es mantingui. 

 

Traslladarem al Ministeri totes les esmenes que de forma constructiva creiem 

bones pel món local. I també li traslladarem el nostre model de reforma.  

 

Un model propi, pensant en les necessitats reals, en canvis valents però 

efectius, en estalvis reals, i sobretot, amb màxim respecte a l’autonomia local i 

al principi d’equilibri territorial. 

 

És bo demostrar que Catalunya va endavant i que defensem el nostre territori i 

el nostre model territorial i de vertebració social. Des de Madrid poden pensar 
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que els pobles petits no tenen raó de ser, però tots nosaltres sabem que 

realment són una de les claus de volta del nostre gran país. 

 

Com he dit molt sovint, no crec que existeixi una Catalunya urbana 

contraposada a una Catalunya rural. El que hi ha és un únic territori que 

conforma un model de país i que cal que sigui equilibrat.  

La clau de l’equilibri és, senzillament, garantir que les famílies de Catalunya, 

visquin on visquin, tinguin accés als serveis imprescindibles, i que aquests 

serveis no es proveeixin des de la llunyania, sinó des de la proximitat, encara 

que això signifiqui haver de mancomunar-los d’una manera eficient entre 

diferents ens locals. 

 

No volem una Catalunya de dues velocitats.  

 

La reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

 

El segon punt sobre el que pivotarà la direcció del Departament de Governació 

i que ha de preparar-nos per al futur i per als nous reptes del nostre país no és 

altre que la reforma i consolidació d’una administració pública catalana 

moderna, eficaç, de prestigi, i que exerceixi les seves competències oferint 

sempre el màxim servei al ciutadà.  

 

És obvi que aquesta reforma no només ve motivada per les transformacions 

que experimenta o ha d’experimentar la nostra societat, sinó també per les 

actuals circumstàncies de crisi, que obliguen a maximitzar les seves 

prestacions amb el menor cost possible si volem evitar-ne la fallida i garantir la 

seva sostenibilitat. 

 

Hem d’encetar, per convicció i per necessitat, un procés de revisió en 

profunditat de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. I això ho 
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hem de veure com una oportunitat per enfortir l’Administració catalana i per 

valorar el seu principal actiu: els servidors públics.  

 

No partim de zero, sinó que enllacem amb un fil roig que ens vincula a la 

legislatura passada i també als meus antecessors.  

 

Les administracions públiques de qualsevol país són un factor de competitivitat 

per a la seva economia i les seves empreses, i per això he lluitat i lluitaré 

perquè l’administració pública de Catalunya sigui una veritable estructura 

d’estat. 

 

Fruit de la complexitat del debat de la reforma de les administracions públiques 

i de la voluntat de lideratge del nostre Govern en aquesta matèria, el passat 13 

de febrer, el president Mas va presidir la reunió constitutiva de la Comissió 

d’experts per a la reforma de l’Administració pública. Aquesta Comissió té, com 

a objectiu principal, l’elaboració d’un document que serveixi de guia i full de ruta 

per iniciar i dur a terme aquest procés de reforma de l’Administració pública, 

que constituirà una línia d’actuació prioritària d’aquest Govern. 

 

Cal tenir en compte que el grup d’experts que formen la Comissió, -acadèmics i 

intel·lectuals que s’han posat a disposició del Govern de manera 

desinteressada-, coneixen i a la vegada representen el pensament plural que 

configuren la nostra societat.  

 

Les seves reflexions constituiran, sens dubte, un criteri d’enorme valor per 

bastir el procés de reforma de l’Administració de la Generalitat, i del seu sector 

públic que prevegi, per exemple, la Llei d’organització de l’Administració de la 

Generalitat i de les seves entitats, la Llei de la funció pública catalana, i la Llei 

del directiu públic. 
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Pel que fa als treballadors públics, el conjunt de persones que serveixen a 

aquest país des de les seves institucions i administracions, vull, una vegada 

més, reconèixer i lloar la funció que desenvolupen. Comptem amb excel·lents 

professionals, altament preparats i disposats sempre al màxim esforç, dels 

quals se n’ha de fer sempre el reconeixement que mereixen. De manera clara i 

rotunda cal reiterar que el Govern considera que els empleats públics són el 

màxim capital de la nostra organització.  

 

Malgrat l’esforç de reducció pressupostària que ens hem vist obligats a dur a 

terme els serveis no s’han vist afectats ni pel que fa a l’atenció ni a la qualitat 

professional i humana del tracte dispensat als nostres conciutadans. I aquest 

és un mèrit dels empleats i empleades públics. 

 

Malauradament, ens veurem obligats a seguir les polítiques d’austeritat en 

matèria de despeses de personal; ara bé, aquests propers anys vetllarem 

perquè les mesures conjunturals no impedeixin l’assoliment dels nostres 

objectius en matèria de funció pública. Volem una funció pública catalana, 

professional, musculada, amb una elevada capacitat tècnica, compromesa, 

orientada als resultats i que s’exigeixi el màxim a ella mateixa. Una funció 

pública que respongui als seus interessos i preocupacions dels ciutadans. 

 

Com és sabut, tenim competències exclusives en un ampli abast pel que fa al 

règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques 

catalanes i sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública, salvant 

aquelles matèries en què les compartim amb l’Estat. 

  

Les competències que ens han estat reconegudes, i tot allò que sigui necessari 

per a un millor servei al ciutadà i una més eficient administració pública, ho 

desenvoluparem amb pretensió de màxims i lluitarem contra totes aquelles 

vulneracions que se’ns facin des de la normativa bàsica. 
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En aquest sentit, introduirem mesures d’incentivació del personal al servei de 

l’Administració, compatibles amb l’actual situació pressupostària, i iniciarem els 

treballs per construir la infraestructura que permeti aprofundir en noves línies 

d’actuació. Una carrera professional en les administracions públiques que 

inclogui l’avaluació de l’acompliment d’objectius, per posar un exemple, no 

s’improvisa. 

 

També introduirem mecanismes que permetin, des de la proximitat als 

treballadors públics, aplicar les mesures que es considerin estratègiques.  

 

Necessitem la contribució de tothom; volem incentivar els lideratges que 

impulsin la creativitat i la innovació, que optimitzin  les energies dels equips, 

que donin sentit al dia a dia de la tasca de les persones, que mesurin la seva 

contribució al resultat final del servei i que sàpiguen recompensar tot l’esforç 

d’aquest col·lectiu. També  invertirem en el desenvolupament de les persones 

que ocupen llocs de comandament i directius, introduirem la direcció per 

objectius i n’avaluarem l’acompliment. 

 

Ara bé, l’èmfasi en els resultats, l’eficiència i la flexibilitat  no pot contradir el 

respecte a la legalitat, l’equitat i la imparcialitat.  

 

Volem construir entorns ètics on s’exigeixi l’assumpció de la responsabilitat dels 

gestors públics en la presa de decisions, i on  la identificació dels valors i 

comportaments exigibles als empleats públics i la seva observança siguin una 

prioritat. La ètica pública és per a nosaltres una prioritat. 

 

Som conscients que tot plegat no serà fàcil: sacsejar els fonaments de 

l’administració, modificar els comportaments i canviar pràctiques molt arrelades 

en la tradició i la inèrcia, tot això trobarà les lògiques resistències. 
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Per aquest motiu el Govern buscarà aliances i complicitats amb tots els agents 

implicats. Volem poder explicar-nos i explicar amb arguments el perquè de 

determinades decisions. 

 

I contribuirem, a través de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com a 

centre de referència internacional en la recerca i l’estudi en polítiques de 

personal, en l’organització de la formació estratègica i el desenvolupament de 

noves pràctiques formatives, que contribueixin a la millora dels processos de 

selecció i formació dels empleats públics al servei de les diferents 

administracions públiques catalanes. 

 

En aquest procés per reforçar i prestigiar la nostra administració i funció 

pública, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya hi té un paper molt 

important. L’Escola no només es dedica a la formació i a la selecció, sinó que 

també s’ha proposat amplis objectius conjuntament amb altres escoles 

europees pel que fa a projectes de recerca i de formació.  

 

Aquesta mateixa setmana, dilluns, a Brussel·les, en l’àmbit de l’assemblea de 

l’ARLEM, hem formalitzat l’oferiment de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, pugui acollir i formar empleats públics de la ribera sud de la 

mediterrània, per col·laborar en la creació de noves estructures administratives  

de qualitat i plenament democràtiques. 

 

En un altre ordre de coses, caldrà continuar els treballs començats durant 

l’anterior legislatura en l’impuls dels processos i de l’administració electrònica a 

tots els departaments de la Generalitat i del seu sector públic.  

 

Caldrà també aprofundir en la reducció de les càrregues administratives que 

han de suportar els ciutadans i les empreses en les seves relacions amb 

l’Administració. Sigui com sigui i costi el que costi, l’Administració ha de 
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continuar fent un esforç de contenció de la despesa i evitar duplicitats de 

tràmits que generin costos innecessaris per a la ciutadania.  

 

En aquest sentit, augmentarem els tràmits electrònics i les eines que facilitin la 

tramitació electrònica.  

 

Així acabarem amb l’impost del temps en les relacions de la ciutadania amb 

l’administració. 

 

Però com també és sabut, l’àmbit de l’Administració i la Funció Pública ha 

centrat molts dels esforços d’austeritat i contenció de despesa a què s’ha vist 

obligat el Govern de la Generalitat.  

 

En aquest sentit, recordem que durant la Novena Legislatura el Govern va 

elaborar dos tipus de mesures: unes de caràcter temporal, que no implicaven la 

seva consolidació per a exercicis futurs, però que eren necessàries en un 

context de crisi, i unes de caràcter estructural o indefinides, l’objectiu de les 

quals implicava haver de repensar el model d’Administració i funció pública 

vigent. 

 

Dins del conjunt de propòsits d’aquestes mesures, destacaven la necessitat de 

racionalitzar l’estructura organitzativa i els nivells polítics de l’Administració de 

la Generalitat i el seu sector públic així com limitar el creixement de 

l’Administració i el seu sector públic i, fins i tot, de reduir-ne el volum.  

 

Pel que fa a la simplificació i racionalització del sector públic instrumental de la 

Generalitat de Catalunya, aquest Govern reitera el compromís que a finals de 

2013 s’acomplirà l’objectiu de reduir en un 25% les entitats del sector públic.  
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Recordem les actuacions realitzades: de la situació inicial a principis de la IX 

Legislatura, amb un cens registral de 273 entitats participades majoritàriament 

per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’ha passat a una situació de 

223 entitats majoritàries, la qual cosa significa una reducció d’un 18,3% 

respecte de la situació inicial, i a finals de 2013 haurem assolit el 25% de 

reducció que ens proposàvem per 4 anys. I ho haurem fet en tres. Reduirem el 

25% d’empreses, de persones jurídiques, no de treballadors. 

 

Les relacions institucionals 
 

Com els deia en començar aquesta intervenció, el Departament té un repte 

important a l’hora de defensar i consolidar un model català d’administracions 

local i també un altre repte, no menys important, a l’hora de convertir 

l’administració de la Generalitat en un exemple d’eficàcia, d’eficiència, de servei 

públic, d’austeritat i de qualitat. I això ho hem de fer no només en aquesta 

situació de crisi econòmica, sinó també sota la pressió d’un Govern espanyol 

recentralitzador i que no té cap mirament a l’hora de trepitjar competències.  

 
Dies enrere, un ministre destacat, en parlar de l’administració local, deia allò 

que sovint jo mateixa dic, d’una competència, una administració”. Ara bé, els 

seus actes semblen voler implantar el principi d’una administració (la seva), 

totes les competències”. 

  

I això no pot ser així, perquè és contrari a les més elementals normes de la 

democràcia i, fins i tot, és contrari a la mateixa Constitució a la qual diuen 

servir. 

 

Però l’altre gran repte ha de ser, per força, l’enfortiment i l’aprofundiment 

democràtic de la nostra societat. Això, òbviament, no és només un objectiu de 

Departament, o de Govern, sinó que ha de ser un propòsit de totes les 

institucions, de tots els partits polítics i de tot el conjunt de la societat. Poca 
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cosa podrem liderar enmig del descrèdit o la desconfiança. Podríem crear una 

administració perfecta, però si els ciutadans no la senten seva, si no la 

respecten o no els mereix confiança, tots aquests esforços seran inútils del tot. 

Per això, des de la passada legislatura vam impulsar el Programa d’Innovació i 

Qualitat Democràtica, amb l’objectiu de recuperar la confiança de la ciutadania 

en les institucions i aprofundir en la qualitat democràtica del país. Aquests 

objectius han trobat un ampli suport en la Direcció General de Relacions 

Institucionals i amb el Parlament. 

 

Conjuntament, les dues unitats, en la passada legislatura van impulsar la 

preparació, redacció i tramitació d’una llei de consultes no referendàries per tal 

de regular la participació directa i democràtica del poble de Catalunya en 

aquells afers de màxim interès ciutadà i nacional.  

Gràcies als treballs i tràmits efectuats des d’aquestes unitats i des de la resta 

del Departament, el Govern va poder aprovar i presentar al Parlament el 

projecte de Llei de Consultes no Referendàries, que va decaure per la 

dissolució de la Cambra, però que ja havia superat el debat de totalitat i havia 

escoltat totes les compareixences demanades del diferents Grups 

Parlamentaris. Els treballs, els estudis i totes les informacions fetes en el seu 

dia des del Departament seran molt útils en aquesta legislatura per a tramitar la 

llei i, evidentment, en tot allò que calgui som a disposició de la Cambra, a la 

qual oferim tota la nostra col·laboració. 

 

També, òbviament, aquest Departament i aquestes unitats abans mencionades 

estem amatents als treballs de la Ponència i, quan aquest Parlament aprovi la 

futura Llei, estarem en disposició de fer-ne el desenvolupament reglamentari i, 

si escau, facilitar els mitjans per dur a terme les consultes que es convoquin. 

 

No voldria deixar de fer esment al Consell Català del Dret a Decidir, i que 

mostra la ferma voluntat del Govern per exercir allò que tantes vegades s’ha 
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votat en aquesta  seu, com és el dret que el poble català té a expressar-se 

lliurement i sempre des del respecte a la legalitat, per poder decidir el seu futur.  

 

És evident que el Parlament també haurà de tenir el seu paper. És per això que 

estic convençuda de l’esperit de diàleg i cooperació que hi haurà entre les dues 

principals institucions del país per tal de tirar endavant i fer efectiu el dret a 

decidir sobre el nostre futur que tenim les ciutadanes i ciutadans de Catalunya. 

 

M’agradaria informar també que, fruit del viu interès del Departament per 

aquest dret,  jo mateixa vaig demanar un dictamen a l’Institut d’Estudis 

Autonòmics, ara en fase de conclusió, però del qual els hi avanço el seu 

contingut. 

 

Molt en síntesi, l’Institut considera legals i ajustades a dret cinc vies per a 

consultar els ciutadans de Catalunya. 

 

 No una ni dues, sinó cinc possibles camins perquè pugui fer-se efectiu el dret 

dels ciutadans a decidir el seu futur i sempre per vies estrictament legals i 

democràtiques.  

Som, com deia abans, davant un moment històric, i és evident que cal fer les 

coses bé i estar a l’alçada del que ens demana la societat catalana. 

  

Per això és important poder aportar seguretat jurídica i, sobretot, tranquil·litat, 

perquè ningú no pugui mai objectar l’absoluta i cristal·lina legalitat democràtica 

de tot aquest procés. 

 

Així doncs, l’Institut d’Estudis dictamina que hi ha cinc vies per a la celebració 

de la consulta.  
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En primer lloc, és plenament vigent la Llei catalana de consultes per via de 

referèndum, que, si bé en el seu dia va ser recorreguda davant el Tribunal 

Constitucional, ara es troba plenament vigent després que el Tribunal aixequés 

la suspensió inicial acordada.  

 

És una llei perfectament vigent i adequada al que diu l’Estatut de Catalunya. 

  

En segon lloc, l’Institut ens recorda la via del referèndum previst a l’article 92 de 

la mateixa Constitució, i que habilitaria per a la celebració del referèndum 

demanat des de Catalunya 

 

També ens informa l’Institut que el Govern de l’Estat, sense infringir la 

Constitució, si volgués, podria procedir a la delegació de competències de 

l’article 150.2 a favor de la Generalitat perquè celebrés la consulta.  

Evidentment que, vistes les circumstàncies, serà difícil que l’Estat faci aquesta 

delegació, però el cert és que seria perfectament legal i això permetria, sense 

cap dubte, la celebració de qualsevol consulta.  

 

És més, com a quarta via, també perfectament legal, es podria procedir a la 

modificació de l’article 92 de la Constitució –modificació que per la seva 

ubicació en el text permetria una tramitació rapidíssima, com es va demostrar 

l’any 2011— en el sentit de fer constar a la mateixa Constitució el dret de les 

comunitats a celebrar referèndums sense més requisits. 

 

I, per últim, l’Institut avala la plena validesa jurídica d’una consulta celebrada a 

partir de les hipotètiques previsions de la futura llei de consultes no 

referendàries, perquè és una via perfectament adequada a l’Estatut i que 

respecta les limitacions de les diverses sentències del Constitucional que han 

tractat aquesta qüestió.  
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I en aquest punt m’agradaria recordar que en el debat de totalitat de la llei de 

consultes no referendàries celebrat la passada legislatura, cap Grup no va 

mantenir cap esmena a la totalitat presentada. 

 

Totes aquestes vies, doncs, amb majors o menors dificultats tècniques que 

l’Institut considera sempre salvables, són possibles i ens permetrien conèixer, 

amb total respecte a la legalitat actual, el parer dels nostres ciutadans sobre 

qüestions de màxima transcendència. 

 

En qualsevol cas, d’una manera o altra, és evident que cal dialogar –de iure o 

de facto-- amb l’Estat per saber el seu parer sobre la via legal a escollir.  

 

Caldria recordar precisament als qui més acostumen a invocar allò de què la 

“soberania nacional reside en el pueblo español”-- el que, un paràgraf abans, 

afirma el mateix article 1, apartat primer, de la Constitució, i que, ras i curt, 

defineix l’Estat com a un estat democràtic.  

 

Si de debò ho és i ho vol ser, és evident que un estat democràtic ha de fer tot el 

possible per saber el parer dels ciutadans de Catalunya i no es pot negar a 

sentir la seva veu quan així es demana amb insistència i per vies sempre 

democràtiques. 

 

Així mateix des de les diverses unitats de la Direcció General han estat 

preparant i treballant en una futura llei de la transparència, ara assolida com a 

objectiu de ponència conjunta per part d’aquesta Cambra, i han treballat també 

en estudis i aportacions a la futura llei electoral catalana, també objecte de 

treball conjunt per part d’aquest Parlament. 
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La principal missió de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 

Parlament és la de facilitar i vetllar  per la deguda articulació institucional entre 

el Govern de la Generalitat  i el Parlament de Catalunya. No és pas una feina 

fàcil, però que es porta amb rigor i eficiència, malgrat l’enorme volum de feina 

existent.  

 

Només per posar un exemple, en la Novena Legislatura, els consellers han 

respost un 34% més de preguntes orals en Ple que en el mateix període de 

temps de la Vuitena, i un 54% més de preguntes orals en comissió. Han assistit 

a un 43% més de sessions informatives i s’ha debatut un 27% més 

d’interpel·lacions. No cal ni dir que el Govern, en l’anterior legislatura, va 

respondre un 58% més de preguntes escrites que en el mateix període de la 

legislatura anterior.  

 

Ras i curt, estem parlant de respondre més de 21.000 preguntes escrites. I 

caldria recordar que, entre altres iniciatives, s’han substanciat 181 

interpel·lacions i 126 mocions. 

 

En conseqüència hem garantit i recolzat l’efectiu control del Parlament sobre 

l’acció de Govern. 

 

La Direcció General, a més de continuar fent tot això en aquesta nova 

legislatura que encetem, té al davant altres reptes, com el de continuar donant 

suport i participar en els treballs d’elaboració de les grans lleis a què abans 

fèiem referència i que han de conformar l’ordenament jurídic i institucional 

durant la X Legislatura.  

 

Futures lleis en els àmbits electoral, de transparència, de consultes no 

referendàries, del règim especial d’Aran, i altres projectes del Pla de Govern. 
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També correspondrà a la Direcció General la coordinació i assessorament en 

l’activitat parlamentària del Govern de la Generalitat de Catalunya, tot fent-ne 

difusió pública, especialment en l’àmbit educatiu, fins i tot coordinant-se amb 

els serveis educatius d’aquesta Cambra. Cal que els joves coneguin i valorin 

allò que fan les institucions, per tal de promoure’n i ampliar el seu coneixement 

i augmentar la valoració de les institucions. L’aprofundiment democràtic i el 

restabliment de la confiança també passen per formar els joves en el gust per 

la democràcia i la participació ciutadana. 

 

El Departament, també a través de la indicada Direcció General, continuarà 

amb la seva tasca de promoure i difondre la cultura de la pau, de la memòria 

democràtica i els drets humans. En els anys anteriors, i en els futurs, aquesta 

Direcció ha organitzat i organitzarà en nom del Govern de la Generalitat els 

actes de commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de 

l’Holocaust, els actes del Dia Internacional de la Pau i els del Dia Internacional 

dels Drets Humans. 

 

Aquesta unitat, com li pertoca competencialment, continuarà en l’atenció a les 

persones represaliades i tramitarà les indemnitzacions pertinents; continuarà 

impulsant la recerca, recuperació i dignificació dels desapareguts, la 

recuperació i dignificació de les restes.  

També s’ha encarregat a aquesta unitat l’organització i participació en nom del 

govern de la Generalitat en els actes de commemoració de la memòria 

democràtica, en especial el 75 aniversari de la Batalla de l’Ebre.  

 

En definitiva, la Direcció General seguirà tenint la plena responsabilitat de 

coordinar, supervisar, mantenir i ampliar la Xarxa d’Espais de Memòria. 

 

Seguint en l’àmbit de les relacions institucionals, és important destacar les 

relacions bilaterals amb l’Estat. I em sap greu haver de dir que d’un temps 
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ençà, l’activitat dels òrgans paritaris entre la Generalitat i l’Estat es troba 

pràcticament paralitzada, i no pas per voluntat del Govern de Catalunya. 

 

Tant és així que l’any 2012, la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat – 

Estat, prevista per al mes de juliol, va quedar ajornada, sense data, per la gran 

distància existent entre les propostes formulades per la Generalitat i les 

contrapropostes trameses pel Govern de l’Estat.  

 

Tenia previst explicar una a una les comissions Estat – Generalitat, però no ho 

faré. Si algú té un interès especial en alguna d’elles els hi detallaria.  

 

En conseqüència, l’activitat d’aquesta Comissió, que l’Estatut defineix com a 

“marc general i permanent de relació” entre tots dos governs, ha quedat 

restringida a les reunions dels grups de treball de la Subcomissió de Seguiment 

Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes orientades a negociar les 

discrepàncies formulades davant les normes amb rang de llei de l’Estat o de la 

Generalitat, i que tenen per  objectiu evitar la interposició dels corresponents 

recursos d’inconstitucionalitat (article 33.2 Llei Orgànica del Tribunal 

Constitucional). El resultat d’aquestes reunions ha estat divers, però en línies 

generals no es pot considerar gaire satisfactori.  

 

En la darrera sessió, per exemple, de data 11 de gener, es van tractar 

qüestions derivades de la Llei de Pressupostos Estatals per al 2012 i del Reial 

Decret Llei per a garantir l’estabilitat pressupostària, amb resultats diversos. La 

pròxima sessió, prevista per a dilluns que ve, es tractarà l’article 2 de la Llei 

catalana 9/2012 de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 

Catalunya. 
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Pel que fa a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 

tampoc no s’ha celebrat cap reunió, per bé que el Govern de la Generalitat ha 

proposat la convocatòria d’aquest òrgan en diverses ocasions. 

 

La situació de la Comissió Mixta de Transferències encara és pitjor, perquè el 

Govern de l’Estat no ha procedit ni tan sols a renovar la seva representació a la 

Comissió. Aquesta renovació ha estat reclamada en diverses ocasions, fins ara 

sense èxit, tant per mi mateixa, com per part del president de la representació 

de la Generalitat, Sr. Josep Antoni Duran i Lleida. 

 

Aquesta situació, unida a la manca de reunions de la Comissió Bilateral 

d’Infraestructures des de l’any 2007, a la paràlisi d’altres òrgans bilaterals, com 

ara la Junta de Seguretat de Catalunya (que no es reuneix des de l’any 2009) i, 

sobretot,  vista la paralització de tota negociació relativa als traspassos de 

funcions i serveis o a altres actuacions per aprofundir l’autogovern i desplegar 

les previsions de l’Estatut.  

Tot això obliga aquest Govern a reflexionar molt seriosament sobre si cal o no 

seguir intentant impulsar les trobades d’aquests òrgans bilaterals de relació 

amb l’Estat. 

 

El Govern no deixarà de banda la responsabilitat que li correspon en el 

desplegament de l'Estatut i en l'aprofundiment de l'autogovern, ja sigui maldant 

per normalitzar la dinàmica de les relacions institucionals amb l'Estat (sigui quin 

sigui el grau de sintonia o de llunyania política existent en cada moment), ja 

sigui reclamant el compliment dels mandats estatutaris, tant en l'àmbit de les 

relacions financeres com pel que fa als acords dels traspassos que són 

necessaris per al ple exercici de les nostres competències. És evident que, per 

negociar, cal que hi hagi dues parts i que totes dues estiguin disposades a 

dialogar.  
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Però, sigui quin sigui el capteniment de l'Estat, per part del nostre Govern, 

aquesta disposició sempre hi serà. 

 

Pel que fa a relacions amb els ens locals de règim especial, a més de 

desenvolupar les previsions estatutàries pendents, el Departament treballarà 

per enfortir les relacions entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran i 

assolir l’acord de finançament corresponent a l’any 2013. En aquesta 

Legislatura caldrà tramitar la nova Llei del règim especial de l’Aran, cosa que es 

farà per mitjà d’una ponència conjunta del Parlament.  Es tracta d’una llei que 

té caràcter de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut i que, sens dubte, 

també suposa una veritable estructura d’estat.  

 

També continuaran les relacions de cooperació entre la Generalitat i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en el si de la Comissió Mixta constituïda entre 

ambdues institucions, i es col·laborarà amb l’Ajuntament de Barcelona per fer 

que la ciutat segueixi essent el motor del país, a través de la Comissió Mixta 

Generalitat-Ajuntament i els seus grups de treball.  

 

L’última reunió celebrada va ser el passat dia 8 de febrer, i fruit de la bona 

sintonia existent va ser la creació d’una Ponència de treball per al seguiment de 

les inversions i els conveni, que tindrà per objecte el seguiment del conjunt 

d’inversions de la Generalitat a la ciutat de Barcelona. 

 

Afers Religiosos 

 

I, per acabar, m’agradaria fer referència a la Direcció General d’Afers 

Religiosos. El factor religiós durant molts segles ha estat decisiu per a la 

configuració del nostre país. 
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Els darrers anys, però, han generat una gran diversitat cultural i un notable 

pluralisme religiós. La religió catòlica continua sent majoritària, però la 

presència de les religions minoritàries és cada cop més remarcable.  

 

El pluralisme religiós avui és un fet creixent i inqüestionable i, alhora, es 

converteix en un bon indicador de la maduresa democràtica d’una societat, tant 

pel que fa a l’acceptació de la diversitat religiosa com, també, pel que fa al 

respecte i consideració que mereix el sentiment religiós com un dret humà 

fonamental de les persones. 

 

Per això, la normalització del fet religiós esdevé un dels principis inspiradors de 

l’actuació de la Direcció General d’Afers Religiosos, i a tal efecte té com a 

prioritats el foment de les iniciatives adreçades al diàleg interreligiós; la 

cooperació amb les esglésies i confessions presents a Catalunya; la promoció 

de polítiques que millorin l’exercici del dret a la llibertat religiosa i, alhora, la 

lluita contra les pràctiques que, sota el paraigua d’aquesta llibertat, atempten 

contra els drets de les persones, i especialment de les dones.  

 

Com els deia en començar, Governació i Relacions Institucionals conforma un 

departament complex, amb competències molt diverses però que, en conjunt, 

són d’una importància cabdal per al futur del país. És un honor tenir la 

responsabilitat de consolidar i defensar l’administració local de Catalunya, que 

ens és imprescindible per a aconseguir una Catalunya plena i integrada. És un 

honor i una responsabilitat poder proposar i definir els eixos de l’administració 

catalana del segle XXI i, sobretot, coordinar el valuosíssim equip humà que 

conformen els treballadors públics de Catalunya.  

 

Tot i els sacrificis que és necessari adoptar, els nostres treballadors públics 

segueixen sent el puntal de la nostra administració i el conjunt de persones que 

permeten continuar endavant, sense reparar en esforços, i completar el servei 
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als ciutadans que ens correspon com a Govern i administració del país. Ja ho 

he anat fent al llarg de la meva intervenció, però no voldria acabar sense tornar 

a destacar l’entrega i l’esforç dels nostres servidors públics, del nostre 

funcionariat, que és digne del màxim reconeixement per part de tots nosaltres i 

del conjunt de la societat. A totes aquestes persones, doncs, moltíssimes 

gràcies pel seu esforç i per tot el seu sacrifici, la seva competència i el seu 

treball. 

 

I, òbviament, assumeixo, com a Vicepresidenta, la quota que em correspon en 

aquesta voluntat de reconstruir la confiança democràtica, d’estendre a tots els 

àmbits la transparència i la rendició de comptes i, en definitiva, impulsar, amb la 

col·laboració de tothom, totes les mesures possibles per aprofundir la 

democràcia i per assolir les cotes de llibertat que, en exercici del seu dret a 

decidir, el nostre poble es proposi atènyer. 


