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Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, consellers... Senyores i senyors diputats, bon  dia. 
La meva intervenció, per explicar el sentit del vot del meu grup sobre el  Projecte 
d’agilitat i reestructuració administrativa. Abans d’entrar en el contingut  concret 
d’aquest projecte vull emmarcar, com va fer ahir la meva companya Laia Bonet, el 
context de la votació i com hem arribat fins aquí. 
 
Com gairebé tothom que es va aproximar a l’avantprojecte de llei òmnibus i va fer  
lectura de les 280 pàgines i els més de sis-cents articles d’aquesta llei, nosaltres  
aleshores vam manifestar el nostre profund desacord tant en el contingut com en les 
formes. Vàrem dir aleshores que allò era difícilment digerible i manifestament 
millorable. Afortunadament aquell monstre jurídic ja no existeix. I no existeix gràcies a 
les al•legacions de milers de ciutadans i entitats que es van manifestar en contra 
d’aquesta llei d’imposició. I  no existeix tampoc gràcies a la bona feina que hem fet els 
socialistes i la disposició dialogant del grup que dóna suport al Govern. De fet, davant 
d’aquest monstre jurídic que era l’avantprojecte de llei òmnibus, teníem dues 
alternatives. Davant d’una mala llei podríem oposar-nos-hi i, en aquest cas, el país, 
Catalunya veuria com actuava de nou el tripartit de dretes, el Partit Popular ja 
ovacionant la llei i donant carta blanca al cop de llei que preparava Convergència i 
Unió. Podíem fer això, oposar-nos-hi, o podíem mirar de reconduir  l’avantprojecte de 
llei des de la negociació. I això és el que ha fet el meu grup parlamentari i per això 
farem possible el tràmit parlamentari i esperem treballar durant tots aquests mesos. 
 
El Grup Parlamentari Socialista no ha presentat ni recolzarà l’esmena a la totalitat al 
projecte de llei després de diverses setmanes de treball intens de negociació amb el 
Grup Parlamentari de Convergència, en definitiva, diverses setmanes en què el Grup 
Parlamentari Socialista ha aconseguit capgirar la situació, des de l’anomalia de 
l’òmnibus a les cinc lleis en les quals s’ha convertit i en les quals hem arribat a acords 
que eliminen els elements més lesius i que han de tenir com a expressió final cinc lleis 
de reformes positives per sortir de la crisi. El que és cert és que el PSC ha impedit amb 
la seva habilitat, voluntat i determinació el que era un cop de decret que pretenia 
Convergència i Unió. Dit això, cal tenir clar que l’acord que es va manifestar dilluns no 
condiciona el sentit del nostre vot en cap de les cinc lleis. Es tracta només d’una 
manifestació del nostre acord perquè es tramitin, després d’haver aconseguit deixar 
enrere la voluntat del Govern d’aprovar en un sol projecte de llei mesures que 
posarien, per nosaltres, en risc algunes polítiques que considerem essencials. Això és el 
que votem avui, res més que això. 
 
Entrant en l’objecte de la llei, l’agilitat administrativa, el primer que cal dir és que ens 
trobem davant d’una oportunitat perduda. L’objectiu que anuncia el títol de la llei és 
àmpliament compartit per tota la ciutadania: l'Administració pública ha de ser àgil, 
igual que hem de tenir una racionalització en el sector públic. Ens cal una administració 
pública que respongui amb més eficàcia i agilitat a les necessitats i als requeriments de 



la ciutadania i de les empreses. L'Administració pública ha de ser àgil sempre i 
especialment en moments de crisi econòmica. Ens cal aprofundir en la contenció 
pressupostària, introduir la cultura de l’avaluació en el disseny i l’aplicació de les 
polítiques públiques. De fet, això als senyors i senyores diputats els sona tot perquè 
aquest Parlament va resoldre i l’anterior Govern va dissenyar durant l’any 2010 un pla 
de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat. 
 
Ja els anuncio que aquest document serà una referència important a l’hora d’esmenar 
el projecte de llei que avui tractem. Fins aquí, bé. El problema comença quan 
comencem, un cop superada la lectura de l’exposició de motius, a llegir l’articulat. I 
què hi trobem de tots aquests objectius lloables? Res. El problema és que el text que 
vostès han portat aquí, al Parlament, no conté cap reforma important que comporti 
més agilitat a l'Administració. No hem trobat una proposta de reforma institucional i 
tampoc hem trobat una proposta de reforma de la gestió pública. És cert que s’ha 
comunicat una llei d’agilitat, que nosaltres compartim en l’objectiu, però s’ha 
comunicat..., el que han entrat vostès al Parlament es podria sintetitzar com un 
reguitzell de reformes legals que suposen una reducció de membres en els òrgans de 
direcció i assessorament d’alguns òrgans de la nostra Administració. Senyors de 
Convergència i Unió, entenem que són mires molt curtes per a una reforma necessària.  
 
El PSC està disposat a  treballar  i molt en el tràmit parlamentari per tal de donar 
compliment als objectius  que apareixen al títol de la llei. Amb caràcter també general 
vull també posar de relleu les diferències entre vostès i nosaltres en els conceptes 
bàsics de la llei. De fet, quan vostès parlen d’aquesta llei de vegades s’equivoquen i en 
comptes d’agilitat parlen «la llei de l’aprimament»; no parlen de reestructuració, 
parlen d’aprimament, una paraula que considerem gens innocent. Vostès conjuguen 
amb molta facilitat els verbs «aprimar», «retallar», «verticalitzar» i en definitiva 
orienten a l’interès d’uns quants deixant sense veu les parts interessades. Aquí no ens 
trobaran. Al Grup Parlamentari Socialista ens trobarà quan vulgui racionalitzar, 
simplificar i fer-ho fàcil a la ciutadania, perquè el nostre objectiu és una orientació 
sempre cap a l’interès general. La garantia de drets i deures, sí, per a tothom i des de 
l’autoritat pública. Vull fer un apunt també pel que fa a les formes, concretament a la 
diferència de formes. Vostès governen i decideixen com ho fan, però és que el 2008, 
l’acord estratègic, aquest que vostès han valorat de manera positiva, una de les seves 
línies concretament la línia número 10, com a prioritzada, era desregulació, 
competències, simplificació administrativa i contractació pública. Jo els recomano, 
estaria bé, que el recuperessin i espero que en les compareixences de la llei, doncs, 
puguem..., que ens ajudin a suplir aquesta mancança pel que fa a les formes. 
 
Entrant ràpidament en el contingut, i vull fer-ho, el contingut abans i després de la 
feina feta pel Grup Parlamentari Socialista. Cal dir que els acords més importants que 
han fet que no presentem una esmena a la totalitat a la Llei d’agilitat tenen a veure 
amb la marxa enrere que ha fet el Govern en temes de salut. El Grup Parlamentari 
Socialista ha fet possible, pel que fa a l’accés al sistema sanitari, eliminar aquesta 
barrera d’entrada que hi havia en l’avantprojecte a les persones que acabaven 
d’arribar i que anava en contra dels drets de les persones nouvingudes. Amb l’esmena 
que podrem pactar garantirà l’accés a les prestacions sanitàries  a totes les persones 



que viuen a Catalunya. Passa el mateix amb l’ús privatiu dels equipaments públics al 
nostre sistema públic de salut. El text originari de Convergència i Unió permet llogar 
espais i instal•lacions a les mútues privades i nosaltres en la negociació hem impedit el 
que pretenia l’antiga òmnibus, que una planta d’hospital públic l’explotés una entitat 
privada. Encara ens queden pendents moltes esmenes parcials en l’àmbit de salut; tot i 
que el rumb ha canviat, encara veiem aquesta lògica del ordeno y mando que es troba 
a la lectura d’aquest projecte de llei. Ens trobaran en la simplificació de procediments 
al seu costat, però ens trobaran confrontant amb vostès davant propostes de rebaixa 
de la transparència en les institucions sanitàries. La llei és molt àmplia; només podré 
fer menció  –no em queda gairebé temps– a alguns temes. El tema de cultura i de 
política industrial, tot i que de manera molt  ràpida, sí que el vull comentar, i de 
manera conjunta, perquè no deixa de ser curiós i molt descriptiu del model de país de 
Convergència i Unió. El Projecte d’agilitat de l'Administració recentralitza i concentra 
les competències de cultura en el Govern alhora que deroga la Llei de política 
industrial. La cultura la fa el Govern i la política industrial les empreses? Hem canviat 
els subjectes? Aquest és el missatge a la ciutadania? Dirigisme cultural i eliminació de 
política industrial? Què té a veure amb l’agilitat i la reestructuració pública? Jo crec 
que no té res a veure. Espero que puguem treballar a bastament al llarg del tràmit 
parlamentari. Hem vist un canvi en els articles relacionats amb cultura; encara ens 
queda molta feina. Hem vist fins i  tot alguns errors entre el que es va aprovar ahir a la 
Llei de mesures fiscals i el que surt en l’articulat pel que fa a l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural. I pel que fa a política industrial jo els demano..., perquè les 
empreses d’aquest país ho reclamen, li reclamen al Govern que especialment en un 
moment de crisi el Govern contribueixi amb polítiques clares i contundents a la creació 
i desenvolupament de l’activitat empresarial. El que fan els empresaris és activitat 
econòmica; el que ha de fer el Govern és política industrial. Això que la millor política 
industrial és la que no existeix, que és el que vostès pensen, els mateixos  empresaris 
els diuen que no és veritat. I, per últim, la participació del territori en les decisions que 
els afecten.  Vicepresidenta, no ens equivoquem –abans ho deia–, llegim; i quan llegim 
el que  veiem és que, de l’IDAPA i de l’Idese, el consell rector és compost pels membres 
que determini el Govern; és a dir, el Govern es reserva la potestat per designar tots els 
membres. Nosaltres no podem estar d’acord amb aquesta manera de fer les coses. 
Podem parlar de la quantitat, de qui n’ha de formar part, però en el que no podem 
estar d’acord és que el Govern es reservi la potestat de designar fins i tot els membres 
dels ens locals segons els seus interessos. No tinc més temps per tractar els temes. Ens 
toca treballar. Compartim els grans  objectius, no compartim encara part de les 
mesures que no resolen el que declaren pretendre, però volem treballar per la seva 
millora. 
 
Moltes gràcies. 


