
ESBORRANY DE LA PREGUNTA DEL PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTES-

CIUTADANS PEL CANVI AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT EN EL PLE 

DEL PARLAMENT CELEBRAT EL 11 DE JULIOL DE 2007 

 

Molt Honorable Sr. President de la Generalitat, 

 

El nou Estatut de Catalunya entrava en vigor el 9 d’agost de 2006. 

 

Era de sentit comú ajornar el desplegament del nou Estatut a la constitució del 

nou govern, que va tenir lloc el 28 de novembre de 2006. 

 

Per exigència de CiU, el Parlament va celebrar un ple monogràfic sobre el 

desplegament de l’Estatut el 28 de març, tant sols quatre mesos després. Ja 

consideraven que ja s’estaven produint dilacions intolerables en el 

desplegament estatutari. 

 

Ells. Els que van trigar més de vint anys a adonar-se que calia un nou Estatut. 

 

Ells. Els que van trigar més de vint a desplegar l’anterior Estatut i no se’l van 

acabar. 

 

El govern de Catalunya ha posat en marxa les mecanismes continguts en el nou 

Estatut. El govern ja ha enviat al Parlament dues lleis derivades del nou Estatut. 

Ja s’han obtingut els primers traspassos, i el proper dia 17 es constataran nous 

avenços en la Comissió Bilateral. Les Corts Generals ja han aprovat la reforma 

de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que, entre d’altres coses, servirà 

per fer efectius alguns preceptes estatutaris. 

 

La setmana passada en el Debat al Congrés dels Diputats es va constatar la 

voluntat del govern de l’Estat de complir l’Estatut, de transferir la gestió del 

servei de rodalies el gener de 2008 en paral·lel a la realització d’un important 

esforç inversor, d’iniciar després de l’estiu la negociació per canviar del model 

de gestió aeroportuària, d’acabar la negociació sobre els criteris de càlcul de les 

inversions de l’estat per tal que es compleixi la disposició addicional tercera que 



ha de rescabalar Catalunya del migrat nivell d’inversions de l’Estat que s’ha anat 

acumulant al llarg dels anys, d’impulsar els treballs de la Comissió Mixta per 

desenvolupar el Títol VI del finançament en els terminis previstos. 

 

Molt Honorable Sr. President, el nostre grup considera satisfactori el procés de 

desplegament estatutari. Això no vol dir que no hi hagi problemes que, 

precisament pel fet que venen de molt lluny aixequen passions, com la gestió de 

l’aeroport. 

 

Estem convençuts que amb tenacitat i discreció s’obtindran molt bons resultats. 

En quatre anys tindrem les rodalies, la gestió dels aeroports, la inspecció de 

treball, l’expedició dels permisos de treball de les persones immigrades, la gestió 

de les beques de l’ensenyament obligatori, les inversions llargament esperades i 

un nou finançament. En quatre anys. No en vint. I ho farà aquest govern. 

 

I és per això Sr. President que el nostre grup vol conèixer quina és la seva 

valoració del procés de desplegament estatutari. 


