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pReSentAcIó

Novament estructurat en grans cinc blocs temàtics, l’Anuari Polític de Catalunya (APC) recull 

la informació més rellevant dels fets esdevinguts a la vida política catalana durant 2018 i que han 

girat en gran part al voltant de la continuació del procés sobiranista, el referèndum d’autodetermi-

nació de l’1-O i la posada en marxa de l’article 155 de la Constitució espanyola. 

Així, en el bloc dedicat als processos electorals i l’opinió pública, Joan Marcet aborda el relat d’un 

context juridicopolític tens i enterbolit, ple d’esdeveniments destacats, i que van fer d’antesala de 

les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. Uns comicis que l’autor qualifica 

d’atípics perquè es van produir precisament sota l’aplicació d’aquest article de la Constitució i en 

el marc d’una Generalitat intervinguda, i també perquè es van dur a terme en un ambient polar-

itzat, amb diversos candidats en situació de presó preventiva i amb d’altres, com Carles Puigde-

mont, fugits a l’estranger. Les eleccions van concloure amb el triomf inesperat de Ciutadans; el 

manteniment d’una majoria parlamentària independentista; i la victòria, tampoc esperada, de la 

coalició JxCat dins el camp de les forces independentistes.

En el bloc que s’ocupa de l’activitat parlamentària s’analitza l’acció d’un Parlament a dos temps. 

Mentre que durant el primer semestre de l’any la Cambra va aprovar quinze lleis i quatre decrets 

de qüestions molt diverses (entre les que destaquen la llei de pressupostos, la llei d’universal-

ització de l’assistència sanitària i la llei de renda garantida), en el segon semestre només es van 

aprovar sis lleis i dos decrets, tots vinculats a la realització del referèndum i a la creació d’estruc-

tures d’Estat. En conjunt, però, l’activitat parlamentària del 2017 fou molt més productiva que la de 

l’any anterior. D’altra banda, la tramitació entre els dies 6 i 8 de setembre de dues de les lleis de 

desconnexió, la del Referèndum d’Autodeterminació i la de Transitorietat Jurídica i Fundacional 

de la República, van ocasionar l’enfrontament encès entre els grups partidaris de la independèn-

cia i els contraris, no tan sols pel que implicaven de celebració del referèndum, sinó també per la 

forma d’aprovar-les. La proclamació de la República catalana el 27 d’octubre i l’activació poques 

hores després de l’article 155 de la Constitució, amb la convocatòria de les eleccions per al 21 de 

desembre, varen conduir a la dissolució precipitada del Parlament.
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En el bloc dedicat a l’acció de Govern es relaten els actes i les declaracions que es varen produir 

del 10 al 27 d’octubre i que van desembocar en la suspensió de l’autogovern, així com l’inici de 

les causes judicials a l’entorn de l’1-O i les mesures adoptades pel Govern espanyol en aplicació 

de l’article 155. Abans d’això, però, el Govern català va continuar amb el desplegament dels 

tres eixos programàtics que establia el Pla de Govern de l’XI legislatura: la garantia de l’Estat 

del benestar a tota la ciutadania; la millora de les previsions laborals; i la modernització de l’Ad-

ministració. Dintre d’aquest desplegament destaca l’augment dels acords vinculats a la sanitat, 

l’educació, l’habitatge i les polítiques socials. Amb tot, la tensió política al voltant de la qüestió so-

biranista va continuar condicionant bona part de l’activitat de l’executiu. És per això que diversos 

acords del Govern català es van adreçar a aquestes qüestions, ja fos per rebutjar la sentència 

del 9-N i reiterar la voluntat de fer un referèndum malgrat les advertències de l’Estat, o per buscar 

l’empara dels tribunals en les seves actuacions de cara a aquests preparatius. 

El bloc sobre els partits polítics s’endinsa en canvi en la seva vida interna. Els partit polítics catalans 

van protagonitzar i decidir amb les seves actuacions molts dels successos al voltant del procés, 

ja fos per impulsar el referèndum de l’1-O, per matisar-lo o per impedir-lo. Tanmateix també es 

van veure afectats i/o compel•lits per la intervenció de l’autonomia, la dissolució del Parlament i 

el decurs d’unes eleccions els resultats de les quals continuaren reproduint bàsicament la divisió 

existent entre independentistes i constitucionalistes. Més concretament i al marge dels resultats 

que obtingueren cadascuna de les formacions polítiques en les eleccions del 21-D, en aquest 

apartat destaquen el salt definitiu de Ciutadans a l’arena estatal i el seu gir ideològic cap a un 

liberalisme progressista; les divisions en el PDeCAT per discrepàncies sobretot respecte del futur 

del procés i el grau de compromís amb el referèndum de l’1-O; l’aparició de Junts per Catalunya; 

i la confluència de les formacions polítiques de l’esquerra alternativa sota el nom de Catalunya 

en Comú i sense la participació, en un principi, de Podem Catalunya. Per la seva banda ERC va 

maldar per no perdre la posició central assolida dins del sobiranisme, però aquest objectiu es va 

veure obstaculitzat per les circumstàncies a què van haver de fer front els republicans sobretot a 

partir de l’empresonament d’Oriol Junqueras i per l’èxit electoral de JxCat. Altrament, el suport als 

preparatius del referèndum va obrir un altre focus de conflicte en el si dels socialistes catalans; la 

CUP va continuar pressionant amb fermesa per la seva celebració i després per la proclamació de 

la República catalana; i el PP va patir les conseqüències electorals de no aconseguir desplegar 

un perfil propi que el diferenciés de Ciutadans.
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Per acabar, i ja en el bloc dedicat a l’àmbit local, l’equip recercador de la Fundació Carles Pi i 

Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals presenta un breu repàs dels principals canvis i esdeveni-

ments que s’han produït en els darrers deu anys, i de les conseqüències que han comportat, de 

forma particular, per als governs municipals. En concret es revisen les modificacions introduïdes 

en l’organització territorial catalana, l’impacte de les polítiques d’austeritat, els canvis derivats de 

les tres últimes eleccions municipals, i les noves tendències en la prestació dels serveis públics. 

L’estudi conclou que els municipis catalans han transitat per un període difícil però que han tingut 

la capacitat de reacció suficient per fer front als seus reptes més immediats, tot combinant flexi-

bilitat i estabilitat.

LUcíA MedInA

Coordinadora APC
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Les eleccions al parlament del 21-D: unes eleccions atípiques

     Joan Marcet
Institut de Ciències Polítiques i Socials

Que l’any 2017 havia de ser un any electoral estava anunciat des del principi de la legislatura 

formalment iniciada a finals del 2015. Però finalment les eleccions celebrades el 21 de desem-

bre de 2017 al Parlament de Catalunya poden ser qualificades d’atípiques per tots els diversos 

elements que hi varen concórrer: des del llarg context politicojurídic, la formalització de la seva 

convocatòria, la concreció d’algunes candidatures i el plantejament programàtic de quasi totes les 

forces polítiques que hi varen competir, fins als propis resultats obtinguts.

UN CONTEXT TENS I ENTERBOLIT 

De fet portem anys, i diverses eleccions al Parlament, instal·lats en certa excepcionalitat electo-

ral. Les eleccions avançades de novembre de 2012, marcades pel debat sobre “el dret a decidir”, 

ja varen ser considerades per la majoria d’analistes com unes eleccions “excepcionals”. Les 

eleccions al Parlament de setembre de 2015 varen ser qualificades, per part d’una bona part 

dels actors polítics que hi varen concórrer i per diversos observadors, com a “eleccions plebisci-

tàries”. I producte del resultat d’aquella contesa de 2015, les eleccions que ja es preconitzaven 

i situaven a partir de meitats de 2017 havien de tenir un caràcter constituent o quasi constituent. 

La confluència del “full de ruta unitari del procés sobiranista català” (signat per CDC i ERC con-

juntament amb l’ANC, Òmnium i l’AMI) i de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya 

el 9 de novembre de 2015 (Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya sobre l’inici del procés 

polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015) 

establia un termini de 18 mesos per tal de completar el procés de constitució del nou Estat i de 

desconnexió amb Espanya; un compromís que va ser incorporat per Carles Puigdemont durant 

el seu discurs d’investidura el gener de 2016 i que, per tant, portava a la celebració d’un nou 

procés electoral a partir de meitats de 2017. Precisament, Josep M. Vallès, en una aportació re-
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cent, es plantejava la conveniència d’explorar la caracterització com a “eleccions crítiques” –tot 

seguint les pautes analítiques de la ciència política nord-americana– aplicada a la sèrie o cicle 

electoral viscut a Catalunya, per tal d’ajudar-nos a entendre millor les relacions entre el compor-

tament polític i electoral, i les transformacions de fons que ha experimentat la societat catalana 

en els darrers vint anys1. 

La implementació del “procés” es va accelerar a partir de la constatació, quasi des de l’inici de 

la XI legislatura del Parlament, que fins i tot el dia a dia del Govern estava condicionat pel seu 

desplegament. La “Comissió d’Estudi del Procés Constituent”, creada el mateix gener de 2016, 

va presentar el mes de juliol el seu Informe i Conclusions en les quals es reiteraven les fases del 

mencionat “procés”: desconnexió amb l’Estat espanyol, convocatòria d’eleccions constituents i 

ratificació de la constitució per mitjà de referèndum. Però el mes de juny havia fracassat l’intent 

d’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat i, en una pirueta inèdita, el President Carles 

Puigdemont va anunciar la presentació d’una qüestió de confiança per verificar el manteniment 

de la seva majoria parlamentària. La qüestió de confiança es va formalitzar a finals de setembre 

de 2016. És precisament en el marc d’aquesta successió d’esdeveniments que es va tornar a 

plantejar la conveniència de la celebració prèvia d’un referèndum (acordat o no amb el Govern de 

l’Estat) com a element de legitimació del propi “procés”.

Així, en la presentació de la qüestió de confiança el 28 de setembre, Carles Puigdemont va pro-

clamar que la resolució de la demanda catalana es realitzaria a través de “referèndum o referèn-

dum”, i en la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre l’orientació política general del 

Govern (Resolució 306/XI de 18 d’octubre de 2016), el seu primer apartat sobre el futur polític de 

Catalunya es dedicava a l’empara legal, les garanties i l’exigència social del referèndum. Aquesta 

resolució encara va ser reiterada el 18 de maig de 2017 a través d’una moció aprovada pel Par-

lament sobre el compliment de la mencionada “exigència social” de celebració d’un referèndum. 

Tres setmanes després, el 9 de juny, coincidint quasi dia per dia amb els 18 mesos de vida del 

govern, el President Puigdemont va realitzar una “Declaració Institucional” en la qual constatava 

la inexistència d’acord amb el Govern de l’Estat i anunciava la celebració d’un referèndum unila-

teral a realitzar l’1 d’octubre d’aquell any 2017.

La preparació formal, jurídica i pràctica del referèndum de l’1 d’octubre ocuparia bona part de 

1 Vallès, Josep M.: “Elecciones “críticas” en Cataluña: ¿un concepto útil?” a Marcet, J. i Medina L. (eds.) La política del proceso: 

actores y elecciones (2010-2016), Barcelona, ICPS, 2017. 
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l’acció política i de govern en les setmanes i mesos següents, en oberta confrontació política i 

jurídica amb el Govern de l’Estat. La pretensió d’una reforma urgent del Reglament del Parlament, 

que havia de facilitar l’aprovació per via d’urgència d’una llei de referèndum específica –reforma 

reglamentària que va ser aturada pel Tribunal Constitucional a finals de juliol quan va admetre el 

recurs del Govern de l’Estat–, o la tibantor política i institucional després dels atemptats terroristes 

del 17 d’agost a les Rambles de Barcelona i a Cambrils –especialment durant la realització de la 

manifestació de rebuig als atemptats celebrada el 26 d’agost– en són una bona mostra.

Però van ser les sessions del Parlament de Catalunya del 6 i 7 de setembre les que varen acce-

lerar l’escalada de confrontació, tant interna com externa, entre la majoria parlamentària indepen-

dentista i l’oposició contrària a la independència. El 6 de setembre s’aprovava amb els 72 vots de 

la majoria independentista –en una sessió tempestuosa, a voltes crispada i plena d’interrupcions– 

la Llei del referèndum d’autodeterminació, qüestionada fins i tot pels propis lletrats del Parlament 

tant pel seu contingut contrari a la Constitució i a l’Estatut com per la forma que s’utilitzà per a 

la seva aprovació; una llei que volia emparar jurídicament la celebració del referèndum de l’1 

d’octubre. El mateix dia 6 de setembre el Parlament anomenà, també amb els únics vots dels 72 

diputats de la majoria, els cinc membres de la Sindicatura Electoral que preveia la Llei de Refe-

rèndum; es publicà la llei en el DOGC i el Govern aprovà el decret de convocatòria del referèndum 

per l’1 d’octubre. El dia 7, en una sessió de característiques similars a l’anterior, s’aprovava per la 

mateixa majoria la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, que patia de man-

cances de fons i de forma semblants o pitjors que l’aprovada el dia anterior. Ambdues lleis varen 

ser recorregudes immediatament pel Govern de l’Estat davant el Tribunal Constitucional, que en 

acceptar a tràmit el recurs les va deixar automàticament en suspens i va situar el referèndum de 

l’1 d’octubre formalment fora de la legalitat.

La pressió política per part del Govern de l’Estat es va intensificar en les setmanes següents 

amb l’objectiu d’intentar impedir la celebració del referèndum. Actuacions policials, diligències 

obertes per la judicatura a instàncies de la fiscalia, intervenció dels comptes de la Generalitat 

per part del Ministeri d’Hisenda, en definitiva, tot tipus d’operacions judicials i policials destinades 

a obstaculitzar la preparació dels elements materials per a la celebració del referèndum (urnes, 

paperetes, documentació diversa, confecció d’un cens electorals, etc.). D’aquestes actuacions 

judicials i policials en destaca la realitzada el 20 de setembre –batejada com “operació Anubis”–, 

que va provocar la detenció de diversos alts càrrecs de la Generalitat i responsables d’empreses 
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que presumptament col·laboraven en la preparació de la consulta (tots ells posats en llibertat 

després de declarar davant el jutge); i el registre de diverses dependències de departaments de 

la Generalitat, especialment la seu de la Conselleria d’Economia i Hisenda, que va provocar una 

multitudinària manifestació de protesta al seu voltant durant tot el dia i que pretenia dificultar la 

tasca policial i judicial. L’exposició pública i mediàtica durant els incidents davant la Conselleria 

d’Economia dels líders de l’ANC i Òmnium (Jordi Sánchez i Jordi Cuixart) i l’actuació dels mossos 

d’esquadra sota el comandament del seu major Josep Lluís Trapero comportarien algunes setma-

nes després l’obertura d’actuacions per part de l’Audiència Nacional per un presumpte delicte de 

sedició, així com l’empresonament preventiu de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

I malgrat tot, i sota un clima de gran crispació per l’actuació policial (Policia Nacional i Guardia 

Civil, davant l’aparent inacció dels Mossos d’Esquadra), el diumenge 1 d’octubre més de dos mi-

lions de catalans participaven en un referèndum declarat il·legal, formalment suspès pel Tribunal 

Constitucional, i que comptava amb poques o cap garantia pràctica (cens virtual, meses electo-

rals improvisades, juntes o sindicatura electoral inexistents, etc.). El propi Govern de la Generali-

tat anunciava al final del dia uns resultats provisionals de la consulta, en la que haurien participat 

el 42% de l’hipotètic cens amb una majoria aclaparadora d’un 90% favorable al sí a la pregunta 

sobre la voluntat de constitució d’un Estat independent en forma de república.

Encara sota l’impacte de les imatges àmpliament difoses de les actuacions policials el dia del 

referèndum, dos dies després, el 3 d’octubre, es va declarar una vaga general a tot Catalunya 

–qualificada com “aturada de país” pels partits i organitzacions independentistes– que va ser 

seguida de forma molt àmplia gràcies a l’activisme d’alguns sindicats minoritaris (CGT, CNT, 

la Intersindical CSC, propera a la CUP), dels anomenats Comitès de Defensa del Referèndum 

(posteriorment reconvertits en Comitès de Defensa de la República), i el suport més o menys 

explícit de les entitats independentistes ANC i Òmnium, dels sindicats majoritaris (CCOO, UGT 

i USO) i d’alguna organització patronal (PIMEC i CECOT). En bona part, l’èxit de la jornada de 

vaga –que de fet ja s’havia gestat en els dies anteriors a l’1 d’octubre i que es va anar trufant 

de concentracions i manifestacions fins al mateix vespre– es va atribuir més a les imatges de 

repressió viscudes el dia del referèndum que a la defensa de la pròpia consulta i els seus resul-

tats. La “dignitat del poble de Catalunya” i la denúncia de la repressió varen constituir els lemes 

de l’aturada. La compareixença televisiva del Cap de l’Estat, el Rei Felip VI, amb un missatge de 

suport a les institucions de l’Estat i de desaprovació de les actuacions del Govern de la Gene-
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ralitat, només va servir per atiar i justificar encara més la confrontació entre les forces i entitats 

independentistes i les institucions de l’Estat.

En absència de Junta o Sindicatura electoral fou el propi Govern de la Generalitat el que va cer-

tificar els resultats formals del referèndum de l’1 d’octubre: una participació de quasi 2,3 milions 

de persones (un 43% del cens teòric) amb poc més de 2 milions (90% dels vots emesos) favo-

rables al sí a l’autodeterminació de Catalunya. La manca de formalitat en la celebració i certifi-

cació d’aquests resultats no va impedir que es projectés un Ple del Parlament de Catalunya per 

al 10 d’octubre, en el qual el President Carles Puigdemont va informar dels resultats i va afirmar 

assumir el mandat de convertir Catalunya en un Estat independent en forma de república, per 

immediatament proposar deixar en suspens els efectes de la declaració d’independència a fi 

d’iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat. Després de la sessió formal del Ple del Parlament 

els diputats de la majoria independentista (de Junts pel Sí i la CUP) varen signar un document 

de proclamació de la República Catalana com a Estat independent, que en la mesura que no va 

ser ni registrat ni publicat formalment pel Parlament constituïa només una reafirmació de principis 

sense cap validesa jurídica.  

L’ambigüitat de la compareixença i declaració parlamentària de Puigdemont i la signatura del 

document per part dels diputats independentistes van tenir dos efectes de notable transcendèn-

cia: un de caràcter economicosocial, el trasllat progressiu de seus socials fora de Catalunya d’un 

nombre creixent d’empreses, a començar pels dos principals bancs catalans, el Banc Sabadell 

i Caixabank - La Caixa; l’altre de caràcter juridicopolític, l’entrecreuament de requeriments i res-

postes entre el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat com a pas previ i obligat a l’activa-

ció formal de les previsions contingudes en l’article 155 de la Constitució. Varen ser dies de gran 

tibantor política, institucional i mediàtica, amb mobilitzacions independentistes per protestar per 

l’empresonament dels líders de l’ANC i Òmnium, i també de mobilitzacions de signe contrari en 

defensa del manteniment de Catalunya dins d’Espanya.

En aquest marc de creixent tensió institucional prèvia a l’aplicació de la intervenció prevista en 

l’art. 155 de la Constitució tot va semblar aturar-se quan el 26 d’octubre apareixia la possibilitat 

que Carles Puigdemont dissolgués el Parlament i convoqués noves eleccions. Però la pressió de 

l’entorn polític propi (d’ERC i d’una part del PDeCAT) i de les entitats sobiranistes varen frustrar 

l’operació que hauria comptat amb la intermediació de diversos actors polítics de Catalunya i de 

fora. El 27 d’octubre es votava al Parlament de Catalunya (amb 70 vots a favor, 10 en contra, 2 
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abstencions i 53 diputats absents de la sala de plens) una Declaració Unilateral d’Independència, 

d’efectes polítics certs però jurídicament ambigua, malgrat que el Tribunal Constitucional quatre 

dies després en suspendria formalment qualsevol efecte, perquè va considerar que s’incomplia 

la nul·litat acordada de la Llei de Referèndum i la suspensió de la Llei de transitorietat jurídica, 

anul·lada finalment vuit dies després.

Aquell mateix dia 27 d’octubre, pràcticament en paral·lel a la declaració aprovada pel Parla-

ment de Catalunya, el Senat espanyol aprovava per àmplia majoria els termes d’aplicació a les 

institucions de la Generalitat de l’article 155 de la Constitució. En virtut d’aquesta autorització 

el Govern d’Espanya va anunciar el cessament de tot el Govern de la Generalitat i de fins a 

140 alts càrrecs; va adoptar algunes mesures sobre algunes àrees de l’Administració catalana, 

i va decidir la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions per al 21 de 

desembre. Començava llavors un procés d’intervenció de les institucions d’autogovern catala-

nes que s’havia d’allargar fins la celebració de les eleccions i la consegüent formació d’un nou 

Govern de la Generalitat.

LA CAMPANYA SINGULAR D’UNES ELECCIONS ATÍPIQUES

Les hores següents a la Declaració d’Independència i la intervenció de les institucions de la 

Generalitat en virtut de l’aplicació de l’art. 155 de la Constitució varen estar plenes d’incertesa. 

L’acceptació del cessament per part del Govern de la Generalitat, la reacció de les entitats sobi-

ranistes i el reconeixement de la convocatòria electoral i, en conseqüència, la participació de tots 

els partits en el procés electoral que s’obria eren els principals interrogants. A més, els fets dels 

dies següents varen enterbolir encara més l’inici del procés electoral. La Fiscalia havia presentat 

tot just dos dies després de la declaració d’independència una querella per rebel·lió contra Puig-

demont i els membres del seu govern i contra la Presidenta del Parlament i altres membres de 

la Mesa. Citats a declarar com a investigats per l’Audiència Nacional els exmembres del Govern 

i pel Tribunal Suprem els membres de la Mesa del Parlament, Puigdemont i quatre exconsellers 

varen acabar fugint a Brussel·les i eludint l’acció empresa per l’Audiència Nacional. La resta de 

membres del govern varen declarar davant la jutgessa de l’Audiència, que va decidir el seu ingrés 

incondicional a la presó de manera provisional (excepte l’exconseller Santi Vila, a qui va imposar 

una fiança per eludir-la). La Presidenta del Parlament i els membres de la Mesa també investigats 



Eleccions i opinió
pública

APC 2017              Institut de Ciències Polítiques i Socials

19

varen aconseguir retardar una setmana la seva presentació davant el Jutge del Tribunal Suprem, i 

quan van haver declarat varen quedar en llibertat provisional sota una fiança (excepte Joan Josep 

Nuet, a qui no li imposaren cap mesura cautelar ni fiança). 

A conseqüència dels empresonaments i de la permanència de Puigdemont i quatre exconsellers a 

Brussel·les es varen produir un seguit de mobilitzacions, manifestacions i protestes, i l’inici d’una 

campanya demanant la “llibertat dels presos polítics” i “en contra de l’aplicació del 155”. L’intent 

d’una nova vaga general el 8 de novembre va tenir un recorregut molt menor a l’aturada del 3 

d’octubre, en la mesura que no comptava amb el suport dels sindicats majoritaris, ni de patronals 

ni, formalment, de les entitats sobiranistes. En canvi l’onze de novembre es realitzà una important 

manifestació convocada novament per l’ANC i Òmnium sota el lema “Llibertat presos polítics. 

Som República”.

Mentrestant anaven corrent els terminis per a la presentació de les diverses candidatures electo-

rals. Dins l’espai independentista, un cop descartada per ERC la reedició de la coalició Junts pel 

Sí amb l’antiga Convergència (ara PDeCAT), es varen anar perfilant tres candidatures diferen-

ciades. La d’ERC, liderada per Oriol Junqueras des de la presó provisional i que incorporava a 

membres empresonats o fugits a Brussel·les; la candidatura de “Junts per Catalunya” (JxCat), en-

capçalada per Carles Puigdemont, i per això en un inici també anomenada la “llista del President”, 

però formalment una coalició entre l’extingida encara que jurídicament viva CDC i el nou PDeCAT, 

i que incloïa exconsellers empresonats o fugits, i un nombre important de persones no afiliades al 

PDeCAT i defensores de la legitimitat del President Puigdemont; i finalment la candidatura de la 

CUP, totalment renovada seguint les seves premisses internes.

Dins l’espai no independentista es varen conformar candidatures de continuïtat: per part del PP 

amb Garcia Albiol al capdavant, i per part de Ciutadans obrint novament la llista de Barcelona amb 

Inés Arrimadas. Per la seva banda, el PSC va tancar un acord electoral amb Units per Avançar (les 

restes de l’antiga Unió Democràtica conduïda ara per Ramon Espadaler) i va presentar una candi-

datura dirigida per Miquel Iceta que reunia, a més d’Espadaler, a alguns membres independents de 

l’esquerra federalista. Finalment, i després d’intensos debats a l’interior de Podem, es va confor-

mar una candidatura de confluència amb el suport d’ICV, EUiA, Podem i Barcelona en Comú, amb 

la denominació de “Catalunya en Comú-Podem” i conduïda per Xavier Domènech.

La campanya començava el 5 de desembre i coincidia amb la sortida de la presó provisional de 

la majoria d’exconsellers, però amb el manteniment en la seva situació d’empresonament d’Oriol 
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Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez (que s’havia incorporat com a número dos en la candi-

datura de Junts per Catalunya) i de Jordi Cuixart.

Va ser una campanya insòlita: per l’absència física del candidat d’ERC, per les presències en vi-

deoconferència des de Bèlgica de Carles Puigdemont, per la celebració de marxes reivindicatives 

a favor de la independència a Brussel·les, per la polarització dels debats electorals sense la pre-

sència d’alguns destacats candidats, i per la difuminació de la majoria de programes i propostes 

electorals. Moltes vegades contrastava el contingut escrit del manifest o programa electoral amb 

les proclames més extremes realitzades en els actes o declaracions durant la campanya.

Els plantejaments programàtics i electorals de les forces independentistes oscil·laven entre la ra-

dicalitat extrema de la CUP, que declarava el final del recorregut de l’autonomisme i reivindicava 

la unilateralitat per tal de materialitzar el mandat de l’1 d’octubre; el posicionament més reivindi-

catiu de JxCat, que posava l’accent en la restauració institucional i en el reconeixement de Carles 

Puigdemont com a President legítim; i les proposicions d’ERC, centrades en la fi de l’aplicació de 

l’art. 155, l’alliberament dels presos i la constitució d’un nou govern fort i legítim. Tant JxCat com 

ERC semblaven apostar per la via del diàleg i la negociació amb l’Estat, abandonant la unilatera-

litat practicada en els darrers moments de la legislatura conclosa.

Per la seva banda, Ciudatans i el PP advocaven per la recuperació de la normalitat institucional, 

constitucional i estatutària –marc polític en el que consideren s’havia de mantenir l’autogovern de 

Catalunya– i coincidien a demandar una millora en el sistema de finançament de les Comunitats 

Autònomes.

En canvi, tant el PSC com Catalunya en Comú-Podem compartien la demanda de diàleg, ne-

gociació i pacte per tal de superar la situació política viscuda en els darrers temps. Explicitaven, 

clarament en el cas del PSC i més difusament en el cas dels Comuns, la necessitat d’una reforma 

constitucional que incorporés Catalunya dins d’una Espanya federal i plurinacional, i posaven l’ac-

cent en la recuperació de l’agenda social. La denúncia a l’immobilisme i a la unilateralitat va ser 

comuna a ambdues formacions, si bé Catalunya en Comú continuava apostant per la celebració 

d’un referèndum pactat en base a una “llei de la claredat” a la canadenca, mentre el PSC parlava 

de referèndums per ratificar el nou marc constitucional i estatutari.

La campanya es va veure constantment entrebancada i mediatitzada per la permanència a la 

presó d’alguns candidats, especialment del cap de llista d’ERC Oriol Junqueras, i la presència 
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virtual dels candidats fugits a Bèlgica, que compareixien habitualment a través de declaracions o 

entrevistes en mitjans de comunicació o de la seva participació per videoconferència en alguns 

actes, com va ser el cas especialment de Carles Puigdemont. Tant és així, que els actes de cam-

panya, les entrevistes o els debats acabaren convertint-se més en actes reivindicatius sobre les 

situacions especials i específiques d’alguns dels candidats que en el desplegament de propostes 

o intencions per al futur de Catalunya. ERC i JxCat es miraven de reüll, en una competència que 

ja venia de lluny, per situar-se com a primera força en el camp independentista, mentre Ciutadans 

enfilava decididament la carrera cap a una victòria electoral que les enquestes començaren a 

pronosticar un cop iniciada la campanya, a partir de menjar-se bona part de l’espai electoral de la 

resta de partits no independentistes.

EL 21-D: UNS RESULTATS ENTRE LA SORPRESA I LA CONTINUÏTAT

La celebració el dijous 21 de desembre de les eleccions al Parlament semblava tancar un llarg 

cicle electoral (deu eleccions en set anys entre 2010 i 2017, a les quals encara es podrien afegir 

les dues consultes referendàries no oficials de 2014 i del propi 2017), un cicle pràcticament tot 

marcat pel “procés” independentista.

Els resultats d’aquestes eleccions del 21 de desembre es podrien resumir en quatre titulars: una 

participació notablement alta; l’inesperat triomf de Ciutadans; el manteniment d’una majoria par-

lamentaria independentista; i la victòria, tampoc no esperada, de la coalició JxCat dins del camp 

de les forces independentistes.

La participació electoral es va situar finalment en el 79,1 % del cens, més de quatre punts per 

sobre de la participació en les eleccions de 2015, i a poca distància de la participació més elevada 

de totes les conteses electorals democràtiques obtinguda en les eleccions generals de 1982. La 

distribució territorial d’aquesta participació no és destacable ni per circumscripcions, ni dins de 

les principals poblacions. Únicament en les poblacions més petites, les de menys de 5.000 habi-

tants, s’observa una participació lleugerament superior a la mitjana. És precisament en aquests 

municipis de menys de 5.000 habitants on les forces independentistes, i especialment JxCat, van 

obtenir els millors resultats, mentre en els municipis més grans, de més de 20.000 habitants, va 

ser Ciutadans.
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Aquest increment de la participació distribuït, com s’ha assenyalat, de manera força homogènia 

des d’un punt de vista territorial, va beneficiar les diverses forces polítiques que competien en les 

eleccions més o menys per un igual, trencant en bona part la tesi que una major participació ha-

via d’afavorir només els partits no nacionalistes i, de manera especial, els situats a l’esquerra. La 

victòria de Ciutadans (amb un 25,3% dels vots) seguit a curta distància de JxCat (amb un 21,6%) 

i ERC (amb un altre 21,4%), i situats tant el PSC (amb un 13,8%) i Catalunya en Comú (amb un 

7,4%) a una notable distància d’aquests tres partits, aniria en el sentit indicat de desmentir la tesi 

mencionada.

La victòria de Ciutadans es va considerar sorprenent, tot i que algunes de les darreres enques-

tes conegudes es movien entre la victòria d’aquest partit o la d’ERC. Ciutadans, amb més d’1,1 

milions de vots, recollia el fruit tant de l’increment de participació com del retrocés del PP, que va 

perdre més de 165.000 vots i 7 escons respecte el 2015. La seva força electoral es més impor-

tant, com ja s’ha assenyalat, en els municipis grans (de manera especial en els majors de 50.000 

habitants, on obté la meitat dels seus vots) i s’ubica territorialment en la franja litoral, sobretot en 

les conurbacions de Barcelona i Tarragona, on ja havia obtingut un gran resultat en les eleccions 

de 2015. L’estudi postelectoral del Centre d’Estudis d’Opinió2 assenyala que pràcticament el 73% 

dels votants de Ciutadans ho varen fer per convicció i que només un 15% ho varen fer com a mal 

menor. L’enquesta indica també que per al 45,5% d’aquests votants la raó principal per votar a 

Ciutadans va ser la seva identificació amb les idees del partit, mentre el 26,7% el trobava el partit 

més capacitat per governar Catalunya i per a un 20,4% era la seva candidata, Inés Arrimadas, la 

raó principal del seu vot.

Segurament l’estratègia de legitimació del seu líder i cap de llista, Carles Puigdemont, estaria 

en la base del segon lloc obtingut per JxCat, sorprenentment per davant d’ERC. La mencionada 

enquesta del CEO mostra que el 43,7% dels votants d’aquesta coalició tenien com a raó princi-

pal del seu vot el candidat, i només un 23,8% varen votar a JxCat per considerar-la l’opció més 

capacitada per governar Catalunya. En canvi el 50,2% dels votants d’ERC tenien com a motiu 

principal del seu vot la seva identificació amb el partit, i només el 12,8% amb el seu candidat, Oriol 

Junqueras, malgrat la seva situació de presó provisional des d’abans de començar la campanya.

En les eleccions del 21 de desembre semblen refermar-se unes pautes de comportament elec-

toral que són, a més, el fruit d’un relleu generacional (com ha analitzat de manera extensa Oriol 

2  Veure “Enquesta sobre context polític a Catalunya 2018”, del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat.
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Bartomeus3); un relleu que s’ha anat produint des del tombant del segle actual i sobre el qual 

incideixen la resta d’elements de la competència política entre les diverses ofertes electorals.  

La polarització electoral que viu Catalunya des de fa anys, com s’ha destacat en la literatura i 

les anàlisis acadèmiques dels darrers temps4, va marcar la campanya i els resultats electorals. 

Després de les eleccions tot seguia igual en la correlació de forces en el Parlament. Una majoria 

d’escons per als partits defensors –encara que fos amb estratègies diferenciades– de la inde-

pendència de Catalunya, malgrat aconseguir només el 47,5 % dels vots. I dins d’aquests partits, 

s’imposava la coalició JxCat (21,6% dels vots), frustrant l’expectativa que ERC (21,4% dels vots) 

havia mantingut al llarg dels darrers dos anys de situar-se com a primer partit de Catalunya. I tot 

gràcies a la defensa del legitimisme del President cessat, Carles Puigdemont. Segurament la 

possibilitat de la seva presència en campanya encara que fos per videoconferència hi va ajudar, 

ja que com indica també l’enquesta del CEO una bona part del vot (més del 26%) es va decidir 

durant els darrers quinze dies abans de les eleccions i durant la pròpia jornada electoral.

La lleialtat del vot independentista era un fet, en la mesura que els més de 241.000 vots que varen 

créixer entre JxC i ERC compensaven àmpliament la pèrdua dels més de 165.000 per part de la 

CUP i treien rèdit també de l’increment de participació. Així, els quasi dos milions de vots de 2015 

s’ultrapassaven el 2017 de ben poc, gràcies també a la major participació. Com s’ha apuntat, era 

un vot que combinava, segons els casos, la identificació amb un partit o projecte (ERC i CUP prin-

cipalment) i la identificació amb el candidat (JxCat), però que ratificava també la fractura territorial 

entre la Catalunya més urbana (malgrat el notable progrés d’ERC en aquest àmbit territorial) i la 

Catalunya interior, així com la fractura que algun analista ha destacat entre la Catalunya ja des-

connectada d’Espanya i la Catalunya que no vol i que tem aquesta desconnexió.

Una societat polaritzada que notava encara els efectes de la crisi econòmica, que mostrava una 

clara insatisfacció amb el funcionament de les institucions democràtiques, visiblement preocu-

pada per la relació Catalunya-Espanya, amb la independència com a alternativa planant sempre 

sobre el dia a dia polític, i que es comportava electoralment d’acord amb aquests trets. Un com-

portament que semblava donar una prima al vot defensiu per davant del vot més reflexiu, i que 

sancionava les ambigüitats mostrades per algunes de les forces polítiques en lliça. 

3  Bartomeus, Oriol: El terratrèmol silenciós, Vic, Eumo editorial, 2018.
4  Veure en aquest sentit: Medina, Lucia: “Més partits i més polarització. Els canvis en la competència electoral a Catalunya”, a 

Quaderns de l’ICPS núm. 5, i de la mateixa autora: “Les eleccions de Catalunya del 27-S. Polarització en clau identitària i divisió de 

l’electorat” a Quaderns de l’ICPS núm. 11.
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Així s’explicaria també el retrocés dels Comuns i el fre en l’expectativa que tenia de sortida la 

candidatura socialista. Catalunya en Comú - Podem va perdre tres escons i un 1,5% dels vots 

respecte el resultat que havia obtingut Catalunya Sí que es Pot el 2015. Per la seva banda, el 

PSC - Units per Avançar, malgrat un lleuger avenç de poc més d’un punt i d’un escó més, veia 

com es frustraven els pronòstics que li auguraven un major creixement i una posició més central 

en el debat polític català.

Els espais de competència electoral, que de forma prolixa ha analitzat també Oriol Bartomeus,5 

s’han mogut en aquesta ocasió a favor de les dues opcions guanyadores, si tenim en compte les 

dades de l’enquesta del CEO: Ciutadans mantindria el seu vot de 2015 i creixeria a costa del PP, 

dels nous votants i, en menor mesura, del PSC; i JxCat, que aguantaria una part molt important 

del vot de Junts pel Sí de 2015, s’enfilaria fins la segona posició atraient també a nous votants i 

a electors situats anteriorment a l’esquerra (CSQEP i CUP). ERC, malgrat retenir una part més 

important que JxCat del vot de Junts pel Sí, creixeria també entre els nous votants i votants de 

CSQEP i la CUP, quedant però lleugerament per sota de JxCat, el seu gran competidor electoral. 

Per la seva banda, la competició entre les dues formacions de l’esquerra no independentista 

es resoldria a favor del PSC, que aconseguiria retenir un percentatge elevat del seu electorat 

tradicional i creixeria molt lleugerament a costa de l’antic votant de CSQEP i dels nous votants.

El Parlament de Catalunya sorgit de les eleccions del 21 de desembre s’assemblava doncs molt 

al de la legislatura anterior. Es mantenia, amb un lleuger retrocés de dos diputats, la majoria 

favorable a la independència de Catalunya (70 escons), per bé que aquesta majoria la conforma-

ven ara tres grups polítics (o quatre si tenim en compte que dins dels 34 membres de JxCat hi 

conviuen 14 diputats adscrits formalment al PDeCAT, inclòs el propi Carles Puigdemont, i altres 

20 que són independents i afins personalment i políticament a Puigdemont). Una majoria inde-

pendentista menys condicionada per la CUP, ja que la suma de JxCat i ERC seria en aquest cas 

de 66 diputats. 

Ciutadans, tot hi haver guanyat les eleccions, es trobaria amb la impossibilitat alternativa de 

formar govern, ja que els seus 36 diputats eren insuficients per bastir una majoria encara que 

s’arribés a sumar tota la resta de l’oposició, a més de la dificultat, ja coneguda des del dia mateix 

5 Veure: Molas, Isidre; Bartomeus, Oriol: “Estructura de la competència política a Catalunya”, Barcelona, ICPS, Working Paper, núm. 

138.; Bartomeus, Oriol: “La transformació de l’espai polític català 2004-2014” a Quaderns de l’ICPS núm. 10; Bartomeus, Oriol: “27 

S ¿hacia un sistema dual de partidos en Cataluña?” a Marcet, J. i Medina L. (eds): La política del proceso: actores y elecciones 

(2010-2016), Barcelona, ICPS, 2017.
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de la convocatòria electoral, d’afegir a socialistes i a comuns dins d’aquesta hipotètica majoria al-

ternativa. Només un PP molt minvat de forces (4 diputats) s’havia mostrat disposat a participar-hi. 

Per la seva banda, les opcions federalistes i més proclius al diàleg polític (PSC i CeCP) s’havien 

vist estancades o disminuïdes en la seva progressió electoral.

A aquesta de per si complexa composició parlamentària, cal afegir-hi la confrontació amb un Go-

vern espanyol que ho havia fiat tot i ho continuava fiant a l’acció de la justícia (constitucional o or-

dinària), menyspreant qualsevol element d’apropament polític al conflicte plantejat. Això sembla-

va dificultar, com així es va anar constatant en les setmanes posteriors a les eleccions, la formació 

d’un govern fort i estable al front de la Generalitat, que acabés amb la intervenció produïda per 

l’aplicació de l’article 155 i que transités cap a una sortida política diferent a la que traumàticament 

es va generar a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017.
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Taula 3. Diferència en els nivells de participació en els municipis de més de 50.000 
habitants i a les capitals de comarca respecte a les eleccions al Parlament 2015

Municipi
2017 nombre 

de vots 
emesos

2017 % de vots 
sobre el cens 

electoral

2015 nombre 
de vots 
emesos

2015 % de vots 
sobre el cens 

electoral

2017-2015 
diferències 

en punts 
percentuals

Amposta 11.221 78,48 10.371 72,73 5,75

Badalona* 124.663 80,06 117.655 75,46 4,60

Balaguer 8.284 78,24 7.803 74,14 4,10

Banyoles 10.686 84,04 10.190 81,66 2,38

Barcelona* 918.695 81,60 879.585 77,08 4,52

Berga 9.930 81,45 9.538 77,79 3,66

Castelldefels* 34.671 84,49 31.997 76,43 8,06

Cerdanyola del V.* 36.609 84,70 34.614 80,34 4,36

Cervera 4.781 81,68 4.411 75,21 6,47

Cornellà de Llobr.* 50.966 81,93 47.335 76,57 5,36

El Pont de Suert 1.318 79,30 1.288 75,45 3,85

El Prat de Llobregat* 39.425 82,01 35.810 74,82 7,19

El Vendrell 19.759 77,12 18.182 72,11 5,01

Falset 1.693 85,72 1.672 84,87 0,85

Figueres 20.172 74,36 18.537 69,98 4,38

Gandesa 1.677 83,35 1.612 79,96 3,39

Girona* 53.626 82,61 50.479 78,68 3,93

Granollers* 35.407 81,58 32.897 77,61 3,97

Igualada 26.696 82,93 22.471 79,48 3,45

La Bisbal de l’Empordà 5.688 82,21 5.362 77,53 4,68

La Seu d’Urgell 6.690 75,85 6.351 70,66 5,19

Les Borges Blanques 3.518 81,51 3.403 77,64 3,87

L’Hospitalet de Llobr.* 136.892 78,25 126.552 72,42 5,83

Lleida* 72.457 78,43 67.929 73,71 4,72

Manresa* 42.065 80,49 39.938 76,75 3,74

Mataró* 71.671 82,58 66.727 77,41 5,17
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Mollerussa 6.787 78,12 6.514 76,07 2,05

Mollet del Vallès* 30.546 82,63 28.311 77,02 5,61

Montblanc 4.427 84,05 4.172 79,85 4,20

Móra d’Ebre 3.150 80,73 3.007 76,79 3,94

Olot 18.672 80,65 18.051 78,31 2,34

Puigcerdà 4.531 76,16 4.296 73,56 2,60

Reus* 56.896 80,73 53.413 76,13 4,60

Ripoll 6.677 83,56 6.480 79,75 3,81

Rubí* 43.519 80,19 40.015 74,60 5,59

Sabadell* 126.925 83,03 120.138 78,78 4,25

Sant Boi de Llobregat* 50.704 82.28 46.789 76,34 5,94

Sant Cugat del Vallès* 52.901 87,23 49.499 83,89 3,34

Sant Feliu de Llobregat 28.825 86,27 26.611 80,81 5,46

Santa Coloma de Farners 6.940 82,89 6.476 77,98 4,91

Santa Coloma de Gramanet.* 61.672 78,62 57.549 73,07 5,55

Solsona 5.178 81,98 4.841 77,84 4,14

Sort 1.271 82,69 1.225 80,43 2,26

Tarragona 73.674 81,48 69.339 76,92 4,56

Tàrrega 8.614 80,04 8.105 76,52 3,52

Terrassa* 126.276 81,99 118.222 77,21 4,78

Tortosa 17.580 77,07 16.718 73,13 3,94

Tremp 3.274 77,07 3.176 73,95 3,12

Valls 13.864 81,05 13.204 76,67 4,38

Vic 22.016 82,57 21.080 79,94 2,63

Vielha e Mijaran 2.734 74,01 2.546 70,37 3,64

Viladecans* 40.688 83,25 37.488 77,26 5,99

Vilafranca del Penedès 22.872 82,70 21.513 78,85 3,85

Vilanova i la Geltrú* 39.639 81,50 37.034 76,91 4,59

En negreta, municipis capital de comarca; amb asterisc, municipis amb més de 50.000 habitants
Font: Generalitat de Catalunya
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Taula 4. Diferència en els nivells de participació en els 36 municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona respecte a les eleccions al Parlament 2015

Municipi Cens 
2017

2017 
nombre 
de vots 
emesos

2017 % de 
vots sobre 

el cens 
electoral

Cens 
2015

2015 
nombre 
de vots 
emesos

2015 % de 
vots sobre 

el cens 
electoral

2017-2015 
diferències 

en punts 
percentuals

Badalona 155.706 124.663 80,06 155.911 117.655 75,46 4,60

Badia del 
Vallès 10.560 8.322 78,81 10.583 7.623 72,03 6,78

Barberà del 
Vallès 24.620 20.656 83,90 24.415 19.229 78,76 5,14

Barcelona 1.125.838 918.695 81,60 1.141.061 879.585 77,08 4,52

Begues 5.031 4.381 87,08 4.863 4.094 84,19 2,89

Castellbisbal 9.097 7.659 84,19 8.986 7.278 80,99 3,20

Castelldefels 42.657 34.671 84,49 41.864 31.997 76,43 8,06

Cerdanyola 
del Vallès 43.223 36.609 84,70 43.087 34.614 80,34 4,36

Cervelló 6.785 5.663 83,46 6.744 5.210 77,25 6,21

Corbera de 
Llobregat 10.487 8.477 80,83 10.253 7.833 76,40 4,43

Cornellà de 
Llobregat 62.206 50.966 81,93 61.816 47.335 76,57 5,36

El Papiol 3.086 2.567 83,18 3.104 2.431 78,32 4,86

El Prat de 
Llobregat 48.072 39.425 82,01 47.862 35.810 74,82 7,19

Esplugues 
de Llobregat 34.562 28.925 83,69 34.534 27.131 78,56 5,13

Gavà 33.943 27.684 81,56 33.904 25.793 76,08 5,48

L’Hospitalet 
de Llobr. 174.944 136.892 78,25 174.741 126.552 72,42 5,83

La Palma de 
Cervelló 2.356 2.038 86,50 2.307 1.957 84,83 1,67

Molins de 
Rei 16.742 16.742 86,91 19.105 15.772 82,55 4,36

Montcada i 
Reixac 25.299 20.573 81,32 25.019 19.071 76,23 5,09

Montgat 8.835 7.526 85,18 8.696 7.060 81,19 3,99
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Pallejà 8.418 7.183 85,33 8.363 6.669 79,74 5,59

Ripollet 26.894 22.364 83,16 26.546 20.486 77,17 5,99

Sant Adrià 
de Besòs 25.737 19.168 74,48 25.559 17.623 68,95 5,53

Sant Andreu 
de la Barca 19.325 16.030 82,95 19.207 14.707 76,57 6,38

Sant Boi de 
Llobregat 61.625 50.704 82,28 61.290 46.789 76,34 5,94

Sant Climent 
de Llobr. 3.064 2.631 85,87 3.053 2.499 81,85 4,02

Sant Cugat 
del Vallès 60.642 52.901 87,23 59.002 49.499 83,89 3,34

Sant Feliu 
de Llobregat 33.414 28.825 86,27 39.929 26.611 80,81 5,46

Sant Joan 
Despí 25.344 21.792 85,98 24.906 20.183 81,04 4,94

Sant Just 
Desvern 12.517 10.832 86,54 12.359 10.217 82,67 3,87

Sant Vicenç 
dels Horts 21.082 17.341 82,26 20.959 16.067 76,66 5,60

Sta. Coloma 
de Cervelló 5.941 5.144 86,58 5.835 4.794 82,16 4,42

Sta. Coloma 
de Gnet. 78.439 61.672 78,62 78.755 57.549 73,07 5,55

Tiana 6.627 5.866 88,52 6.487 5.553 85,60 2,92

Torrelles de 
Llobregat 4.365 3.752 85,96 4.277 3.476 81,27 4,69

Viladecans 48.875 40.688 83,25 48.523 37.488 77,26 5,99

TOTAL 2.286.358 1.870.027 81,79 2.163.905 1.764.240 81,53 0,26

Font: Generalitat de Catalunya

http://www.amb.cat/ca/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans/detall/-/municipi/sant-boi-de-llobregat/274327/11692?_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_-restringit_view_schedule=null&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Farea-metropolitana%2Fmunicipis-metropolitans%2Fllistat
http://www.amb.cat/ca/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans/detall/-/municipi/sant-boi-de-llobregat/274327/11692?_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_-restringit_view_schedule=null&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Farea-metropolitana%2Fmunicipis-metropolitans%2Fllistat
http://www.amb.cat/ca/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans/detall/-/municipi/sant-feliu-de-llobregat/274350/11692?_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_-restringit_view_schedule=null&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Farea-metropolitana%2Fmunicipis-metropolitans%2Fllistat
http://www.amb.cat/ca/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans/detall/-/municipi/sant-feliu-de-llobregat/274350/11692?_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_-restringit_view_schedule=null&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_MunicipiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Farea-metropolitana%2Fmunicipis-metropolitans%2Fllistat
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Mapa 1. Participació en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

Mapa 2. Vot a Ciutadans (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 
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Mapa 3. Vot a Junts per Catalunya (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

Mapa 4. Vot a Esquerra Republicana de Catalunya (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 
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Mapa 5. Vot al Partit dels Socialistes de Catalunya (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya 

Mapa 6. Vot a Catalunya en Comú (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Mapa 7. Vot a la Candidatura d’Unitat Popular (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya

Mapa 8. Vot al Partit Popular de Catalunya (% sobre el vot vàlid)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Mapa 9. Partit guanyador en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya

Mapa 10. Segon partit guanyador en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Mapa 11. Diferència de participació 2017-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya

Mapa 12. Diferència de vot vàlid Ciutadans 2017-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Mapa 13. Diferència de vot vàlid al Partit dels Socialistes de Catalunya 2017-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya

Mapa 14. Diferència de vot vàlid a la Candidatura d’Unitat Popular 2017-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Mapa 15. Diferència de vot vàlid al Partit Popular de Catalunya 2017-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
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Un Parlament en temps convulsos

     Maria Blanco i Lucía Medina

Institut de Ciències Polítiques i Socials

El Parlament de Catalunya va viure moments insòlits durant el 2017, sobretot a partir de la 

segona meitat de l’any, quan les actuacions dels diferents grups parlamentaris van girar més que 

mai al voltant de la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Així, de gener a 

juliol l’activitat del Parlament es va caracteritzar per una certa estabilitat i l’aprovació de nombro-

ses lleis sobre matèries diverses, alhora que podem afirmar que la reforma del reglament de la 

Cambra del 25 de juliol va representar el tret de sortida per fer possible la tramitació de les lleis 

de desconnexió per la via d’urgència en lectura única, i així començar les passes per assolir la fita 

de la consulta finalment fixada per a l’1 d’octubre.

La tramitació de dues de les lleis de desconnexió, la del Referèndum d’Autodeterminació i la de 

Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, es va produir entre els dies 6 i 8 de setem-

bre, tot ocasionant un terratrèmol polític i l’enfrontament encès entre els grups partidaris de la 

independència i els contraris, no tan sols pel que implicaven de celebració del referèndum, sinó 

també per la forma d’aprovar-les. De fet, la tramitació de la proposició de llei del Referèndum 

d’Autodeterminació es va fer després que Junts pel Sí i la CUP demanessin a la Mesa del Parla-

ment durant el mateix Ple l’ampliació de l’ordre del dia, una ampliació que es va poder sol·licitar i 

va ser acceptada a l’empara de l’esmentada reforma del reglament, i que va provocar les protes-

tes de PSC, CSQEP, C’s i PPC.

D’altra banda, l’acceptació a tràmit d’aquesta proposició de llei va suposar fer cas omís d’una 

sèrie de pronunciaments del Tribunal Constitucional (TC), com ara l’anul·lació de la resolució 

del 9 de novembre de 2015, que iniciava el procés de desconnexió entre Catalunya i Espanya; 

l’anul·lació de la resolució del 6 d’octubre del 2016, que preveia la convocatòria d’una consulta, o 

la mateixa suspensió de la reforma del reglament del Parlament del 25 de juliol de 2017. A més, 

la tramitació es va dur a terme al marge del que fixa la Llei del Consell de Garanties Estatutàries 
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(CGE) i dels seus dictàmens, entrant en l’àmbit de les garanties i drets dels diputats. Així, la presi-

denta del Parlament, Carme Forcadell, no va deixar als grups de l’oposició demanar un informe 

al CGE sobre l’adequació de la llei a l’Estatut i a la Constitució –fins i tot quan el mateix CGE va 

respondre que tenien dret a sol·licitar-lo–, tot argumentant que en la votació a l’inici del Ple ja 

s’havia acordat suprimir els tràmits parlamentaris habituals. A més, la Mesa del Parlament tampoc 

va tenir en compte l’informe dels lletrats de la Cambra que advertia que la tramitació de les pro-

posicions de llei esmentades suposava desobeir el TC. Així, i donades aquestes circumstàncies, 

la proposició de llei del Referèndum d’Autodeterminació va ser aprovada sense la presència dels 

diputats de C’s, PSC i PPC, que van abandonar el Ple, i amb l’abstenció dels diputats de CSQEP. 

Altrament, durant la sessió es van evidenciar les diferències internes en aquest darrer grup, quan 

Joan Coscubiela es va negar a repartir el temps d’intervenció assignat a Lluís Rabell perquè tam-

bé hi intervingués Albano Dante Fachín de Podem. Tot seguit, el Govern de la Generalitat signà 

el decret de convocatòria del referèndum fixat per a l’1 d’octubre.

La petició d’admissió a tràmit de la proposició de llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 

República va ser registrada poques hores abans que s’iniciés el Ple del dia següent, ampliant-se 

una altra vegada l’ordre del dia. La proposició establia un període transitori d’aproximadament un 

any per redactar una Constitució i convocar les primeres eleccions d’una república catalana en 

el cas que guanyés el sí en el referèndum d’autodeterminació. Novament, aquesta proposició va 

ser aprovada amb gran polèmica i amb l’absència dels diputats de C’s, PSC i PPC. Més endavant 

s’aprofundirà en el contingut d’aquestes dues lleis i les reaccions del TC.

Un cop celebrat el referèndum, el 10 d’octubre es va celebrar un Ple del Parlament on el Presi-

dent de la Generalitat, Carles Puigdemont, va proclamar els resultats oficials de la consulta, i va 

declarar la independència, per després suspendre-la immediatament i oferir diàleg al Govern 

central. La resposta de l’executiu espanyol fou enviar un requeriment al President de la Gene-

ralitat per confirmar si s’havia produït la Declaració Unilateral d’Independència. La resposta del 

Govern català va evitar respondre de manera directa la pregunta i el Govern espanyol va ampliar 

el termini perquè Puigdemont donés una resposta clara. El divendres 27 d’octubre es va convocar 

una sessió plenària al Parlament amb un únic punt: una proposta de resolució que donés res-

posta al mandat de l’1 d’octubre. Un cop efectuades les votacions en secret i no sense polèmica, 

la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, va fer efectiva la proclamació de la República de 

Catalunya. El mateix dia 27, el president del Govern Mariano Rajoy va anunciar l’aplicació de 
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l’article 155 de la Constitució Espanyola, que tindria com a conseqüència la dissolució precipitada 

del Parlament i la convocatòria anticipada d’eleccions autonòmiques el dia 21 de desembre, entre 

altres mesures.

LES LLEIS APROVADES PER UN PARLAMENT A DOS TEMPS ABANS DE L’APLICACIÓ DE 

L’ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ

El Parlament va aprovar un total de vint-i-una lleis i sis decrets durant el 2017. La producció le-

gislativa fou molt desigual pel que fa a les dates i les matèries. Mentre  en el primer semestre de 

l’any la Cambra va aprovar quinze lleis i quatre decrets de qüestions molt diverses –entres les 

que destaquen la llei de pressupostos, la llei d’universalització de l’assistència sanitària i la llei de 

renda garantida–, en el segon semestre només es van aprovar sis lleis i dos decrets, tots vincu-

lats a la celebració del referèndum i a la creació d’estructures d’Estat. En conjunt, però, l’activitat 

parlamentària del 2017 fou molt més productiva que la de l’any anterior: el 2016 només es van 

aprovar cinc lleis i cinc decrets. A continuació es detalla tota aquesta activitat legislativa agrupada 

en bloc temàtics. 

Taula 5. Legislació aprovada i rebutjada, 2016 i 2017

Tipus de legislació 2016 2017

Lleis 5 21

Decrets llei 5 6

Projectes de llei 15 4*

Proposicions de llei en tràmit 31 15*

Proposicions de llei rebutjades 6 3

Proposicions d’Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 0 1

* Iniciatives legislatives que es trobaven en tràmit, però que amb el finiment de la 
 legislatura van decaure 

Font: Parlament de Catalunya
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Les lleis de desconnexió

En el marc de la celebració del referèndum i la creació d’estructures d’Estat, el Parlament va 

aprovar quatre lleis de desconnexió. En el Ple del 28 de juliol es va aprovar la Llei del Codi Tri-

butari, que desenvolupava l’Administració Tributària de Catalunya. La llei establia la substitució 

de la Junta de Finances per la Junta de Tributs de Catalunya, i la creació del Consell Fiscal de 

Catalunya i de l’Institut de Recerca Fiscal i d’Estudis Tributaris de Catalunya. Aquestes institu-

cions haurien de convertir-se en els màxims òrgans consultius i d’assessorament en matèria de 

fiscalitat. La llei també preveia que, amb caràcter transitori i fins al 31 de desembre de 2024, les 

funcions del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat fossin exercides per funcionaris del 

cos de gestió d’administració i altres funcionaris. La Llei del Codi Tributari va ser aprovada amb 

71 vots a favor (JxSí i la CUP) i 62 vots en contra (C’s, PSC, CSQEP i PPC).

En les sessions celebrades al Parlament entre els dies 6 i 8 de setembre es van aprovar la Llei 

del Referèndum d’Autodeterminació, la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social i la Llei de 

Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. La primera llei regulava la celebració del 

referèndum d’autodeterminació, les seves conseqüències en funció dels resultats i establia la 

creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya. La llei fou aprovada amb els vots favorables de 

72 diputats de JxSí i la CUP i l’abstenció dels 11 diputats de CSQEP, amb l’absència de la resta 

de grups parlamentaris.

La segona llei ordenava la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, òrgan encarregat 

de coordinar les prestacions i serveis socials a Catalunya quan arribés la independència. D’altra 

banda, la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, aprovada en la sessió del 

dia 8, acordava un període transitori d’un any per redactar una Constitució i convocar les primeres 

eleccions de la República en el cas que en el referèndum de l’1 d’octubre guanyés el sí. La llei 

contemplava com punts més destacats:

• El nomenament del President de la Generalitat com a cap d’Estat.

• L’absorció de tots els funcionaris per les institucions públiques de la República.

• El manteniment de la nacionalitat espanyola i l’adquisició de la catalana per a totes les 
persones empadronades a un municipi de Catalunya abans del 31 de desembre de 2016.

• L’oficialitat alhora del català, el castellà i l’occità, i el manteniment de la llei de política 
lingüística de 1998. 
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• La transformació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en Tribunal Suprem de 
Catalunya, el qual hauria d’encarregar-se d’anul·lar tots els processos judicials vinculats 
a la causa sobiranista. 

• L’assumpció de la responsabilitat per part de la Generalitat de la recaptació d’impostos, 
taxes i cotitzacions. 

• La creació d’una sindicatura electoral constituïda per tres òrgans: la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, la Sindicatura Electoral de la Vall d’Aràn i les Sindicatures Electorals 
Comarcals.

La llei fou aprovada amb els vots favorables del diputats de JxSí, la CUP i del diputat no adscrit i 

els 10 vots en contra dels membres de CSQEP. Com en el cas de la llei del referèndum, la resta 

de grups parlamentaris no van voler participar de la votació i van abandonar la sessió. 

El Govern central va presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, 

que va suspendre de manera cautelar les tres lleis de desconnexió. Abans d’acabar l’any, el TC 

va anul·lar tant la llei del referèndum com la llei de Transitorietat Jurídica, mentre la llei del Codi 

Tributari i la de l’Agència de Protecció Social continuaven suspeses.

Taula 6. Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya

Llei 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Ca-
talunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals 
de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agríco-
les i Forestals de Catalunya

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 129 vots a favor

Llei 2/2017, del 15 de febrer,de modificació de la Llei 
30/2010, de Vegueries, per a crear la vegueria del Pe-
nedès

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí, PSC, CSQEP i CUP, aprovada amb 
94 vots a favor (JxSí, PSC, CSQEP i CUP) i 34 en con-
tra (C’s i PP)

Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i 
de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i 
cinquè

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 101 vots a favor 
(JxSí, PSC, CSQEP, PP i CUP), 25 en contra (C’s) i 5 
abstencions (CUP)

Llei 4/2017, del 28 de març, de Pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya de 2017

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 64 vots a favor 
(JxSí i CUP), 62 en contra (C’s, PSC, CSQEP i PPC) i 7 
abstencions (CUP)
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Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades enva-
sades i sobre emissions de diòxid de carboni

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 65 vots a favor 
(JxSí i CUP), 60 en contra (C’s, PSC, CSQEP i PPC) i 7 
abstencions (CUP)

Llei 6/2017, del 9 de maig, dels actius no productius de 
les persones jurídiques

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí i la CUP, aprovada amb 82 vots a 
favor (JxSí, CSQEP i CUP), 34 en contra (C’s i PPC) i 
15 abstencions (PSC)

Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de 
crèdit de les cooperatives

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 131 vots a favor 

Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a 
l’exterior

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 97 vots a favor 
(JxSí, PSC, CSQEP i CUP) i 36 en contra (C’s i PPC)

Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assis-
tència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del 
Servei Català de la Salut

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 98 vots a favor 
(JxSí, PSC, CSQEP i CUP), 10 en contra (PPC) i 25 
abstencions (C’s)

Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i 
de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de 
Catalunya

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 129 vots a favor

Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí, CSQEP i la CUP, aprovada amb 
129 vots a favor

Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 98 vots a favor 
(JxSí, PSC, CSQEP, PPC i diputat no adscrit), 9 en con-
tra (CUP) i 25 abstencions (C’s)

Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de con-
sumidors de cànnabis

(ILP)

Impulsada com a Iniciativa Legislativa Popular, aprovada 
amb 118 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQEP i CUP), 8 
en contra (PPC) i 1 abstenció (diputat no adscrit)

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania

(Proposició de llei)

Impulsada com a Iniciativa Legislativa Popular, aprovada 
amb 133 vots a favor

Llei 15/2017, del 25 de juliol,de l’Agència de Cibersegu-
retat a Catalunya

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 88 vots a favor 
(JxSí, PSC i CSQEP), 24 en contra (C’s) i 19 abstenci-
ons (PP i CUP)

Observacions: Llei suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional (12/12/2017)

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 122 vots a favor 
(JxSí, C’s, PSC, CSQEP i CUP) i 11 abstencions (PP)
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Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Cata-
lunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració Tributària de la Generalitat de 
Catalunya

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí i la CUP, aprovada amb 71 vots a 
favor (JxSí i la CUP) i 62 en contra (C’s, PSC, CSQEP i 
PPC) 

Observacions: Llei suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional (12/09/2017)

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires

(Projecte de llei)

Impulsada pel Govern, aprovada amb 123 vots a favor 
(JxSí, C’s, PSC, CSQEP i PP) i 8 abstencions (CUP)

Observacions: Llei suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional (15/12/2017)

Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’auto-
determinació

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí i la CUP, aprovada amb 72 vots a 
favor (JxSí i la CUP) i 11 abstencions (CSQEP)

Observacions: Llei anul·lada pel Tribunal Constitucional 
(18/09/2017)

Llei 20/2017, del 7 de setembre, de l’Agència Catalana 
de Protecció Social

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí i la CUP, aprovada amb 72 vots a 
favor (JxSí, CUP i diputat no adscrit) i 61 en contra (C’s, 
PSC, CSQEP i PPC) 

Observacions: Llei suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional (24/10/2017)

Llei 21/2017, del 8 de setembre, de transitorietat jurídica 
i fundacional de la república

(Proposició de llei)

Impulsada per JxSí i la CUP, aprovada amb 71 vots a 
favor (JxSí, CUP i diputat no adscrit) i 10 abstencions 
(CSQEP)

Observacions: Llei anul·lada pel Tribunal Constitucional 
(08/11/2017)

Font: Parlament de Catalunya

Els pressupostos del 2017: augmenten les previsions d’ingressos i la despesa social

El Ple del Parlament de Catalunya celebrat entre els dies 21 i 22 de març va aprovar la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017 i la Llei de mesures fiscals, administratives 

i financeres, més coneguda com la llei d’acompanyament dels pressupostos. Els comptes inclo-

ïen com a novetat principal un increment de la despesa social estimat en 1.355 milions respecte 

de 2015 (els pressuposts de 2016 mai es van aprovar, de manera que es van prorrogar els de 

l’exercici anterior). La majoria dels recursos van recaure en salut (8.850M), després en educació 

(5.680M) i finalment en protecció i promoció social, transport i serveis públics generals amb 2.700, 

2.500 i 2.100 milions respectivament. El pressupost va dedicar 500 milions a habitatge i 490 a 

recerca i desenvolupament.  

Els comptes també van preveure una despesa de 6,4 milions d’euros per a la celebració del refe-

rèndum i altres consultes populars, distribuïts en: 1) la disposició addicional 40; i les partides de: 

2) processos electorals; 3) consultes populars; i 4) processos de participació ciutadana. El Govern 

central va presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra aquesta despesa; aquest 
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òrgan va suspendre de manera cautelar les partides esmentades durant un termini cinc mesos 

i va advertir els membres del Govern i alts càrrecs de la Generalitat dels riscos que suposava la 

previsió de recursos vinculats al referèndum. 

D’altra banda i pel que fa als ingressos, la creació de tres noves figures tributàries previstes a la 

Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives i financeres (l’impost sobre begudes ensucrades 

envasades; l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia 

i emissió d’elements radiotòxics; i l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 

de tracció mecànica) va permetre estimar un creixement d’aquest capítol d’un 28% (780 milions 

més que en els comptes de 2015). La llei incloïa també la modificació de tributs existents, com 

és el cas de l’impost sobre estades en establiments turístics (modificat a fi d’adaptar-lo a la nova 

regulació de turisme); l’impost sobre els habitatges buits (sobre els qual es fixa ara un mínim de 

metres quadres exempt); i l’impost sobre els grans establiments comercials (que deixa de gra-

var-los per la contaminació que emeten en base a la seva superfície per fer-ho en base al nombre 

de vehicles que hi accedeixen).

Afers socials: l’objectiu de la millora d’ajuts i prestacions

Durant el 2017 el Parlament va legislar diverses matèries amb l’objectiu de millorar les presta-

cions de l’Estat del benestar a Catalunya. En aquest sentit, destaca la Llei 9/2017, d’universalit-

zació de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, 

mitjançant la qual s’estén la cobertura sanitària –que s’havia suprimit el 2012 amb l’aprovació del 

Decret llei 16/2012– a totes les persones que viuen a Catalunya en situació irregular, als treba-

lladors transfronterers i als catalans a l’estranger que es trobin a Catalunya de manera temporal.

També es va aprovar la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania a instàncies de la pre-

sentació d’una Iniciativa Legislativa Popular. Es produeix així la substitució de la Renda Mínima 

d’Inserció (RMI) per la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC), un ajut econòmic de 564€ que 

augmentarà de manera progressiva fins arribar als 664€ l’any 2020. Per poder-hi accedir s’han 

de complir quatre requisits: ser major de 23 anys; gaudir de la residència a Catalunya amb més 

de dos anys d’antiguitat; no tenir patrimoni més enllà de la primera residència; i haver esgotat 

totes les prestacions possibles. A més, totes les persones que tinguin pensions de dependència, 

beques menjador o transport escolar inferiors a la RGC, o bé siguin famílies monoparentals que 

percebin també un sou inferior a la RGC, rebran un complement fins arribar als 564€. D’altra ban-



Parlament

APC 2017            Institut de Ciències Polítiques i Socials

51

da, una part de la percepció de la RGC es troba condicionada a la participació en un pla d’inserció 

social o d’ocupació. 

En l’àmbit de l’acció exterior es va tramitar la Llei 8/2017, de la comunitat catalana a l’exterior. 

Aquesta norma millora el registre creat el 2014 i reconeix els ciutadans catalans que viuen a 

l’exterior i que figuren al cens corresponent com a subjectes de drets i deures en l’àmbit de 

les competències de la Generalitat. Concretament, s’ofereixen a les persones inscrites serveis 

en l’àmbit de la sanitat, la cultura i joventut. A més, es crea el Consell de la Catalunya Exterior 

com a òrgan de caràcter col·legiat, assessor i de consulta del Govern a la comunitat catalana 

a l’exterior. 

Dintre de l’espai de la salut pública es va aprovar la Llei 13/2017, de les associacions de consu-

midors de cànnabis. Impulsada com a iniciativa legislativa popular, regula el consum del cànnabis 

en funció de l’edat i el transport, i limita el cultiu a 150 Kg per any a les associacions autoritzades. 

A més, la norma preveu la creació d’una comissió de seguiment de la seva aplicació.

Per acabar, la Llei 11/2017, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme dona a conèi-

xer la relació de les persones a les quals es va iniciar una causa judicial durant la dictadura 

franquista.

Economia i hisenda

En matèria d’economia i hisenda es van aprovar tres lleis. La primera, la Llei 6/2017, dels actius 

no productius de les persones jurídiques, anomenada “tribut als béns de luxe”, grava tots els béns 

–aeronaus, béns immobles, vehicles d’alta potència, embarcacions de lleure, obres d’art, antigui-

tats i joies– amb titularitat en una empresa però que s’usen amb fins particulars de manera que 

eviten pagar l’impost de patrimoni. En resten exemptes les administracions públiques i les entitats 

de dret públic: oficines consulars, ONGs i entitats sense ànim de lucre.

En segon lloc es va aprovar la Llei 7/2017, del règim de les seccions de crèdit de les cooperati-

ves.1 La llei estableix la creació d’un fons cooperatiu en el qual han de participar totes les coope-

ratives amb secció de crèdit aportant, com a mínim, un 3% dels fons dels seus socis. D’aquesta 

manera es facilita el retorn als seus titulars dels fons gestionats quan les cooperatives acordin 

1 Amb aquesta llei es deroguen la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les coope-

ratives i el Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998. També suposa la modificació de l’article 150 de la Llei 

12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.
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en assemblea la liquidació de la seva secció de crèdit. La norma també incorpora mesures per 

a la millora de la transparència de les activitats de les cooperatives i la professionalitat dels seus 

òrgans d’administració i direcció.

En el mes d’agost es va aprovar la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires, que limita l’horari d’o-

bertura al públic dels establiments comercials a 75 hores setmanals, i estableix l’obligatorietat de 

tancament a les 21h a l’hivern i a les 22h a l’estiu, i d’obertura no abans de les 7 del matí. A més 

es liberalitza el període de rebaixes, tot i que s’estableixen recomanacions. El 15 de desembre el 

Tribunal Constitucional va decidir suspendre aquesta llei de manera cautelar després d’admetre a 

tràmit un recurs per part del Govern central contra alguns dels seus preceptes.

La Cambra també va tramitar la Llei 17/2017, del Codi Tributari de Catalunya i d’aprovació dels 

llibres primer, segon i tercer relatius a l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya, 

que estableix l’estructura del Codi Tributari de Catalunya i aprova la seva regulació. 

Governació, administració pública i justícia

El Parlament va donar llum verda a dues lleis de governació i administració, i dues de justícia. Pel 

que fa al primer àmbit, es va aprovar la Llei 1/2017, de fusió del Col·legi Oficial d’Enginyers Tèc-

nics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals 

de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, mitjançant la 

qual es produeix la fusió dels tres col·lectius a fi que es puguin beneficiar dels avantatges derivats 

de la unificació col·legial. D’altra banda, amb la Llei 2/2017, de modificació de la Llei 30/2010, de 

vegueries es crea la vegueria del Penedès, la vuitena, que integra les comarques de l’Alt Pene-

dès, el Baix Penedès, el Garraf i la majoria dels municipis d’Anoia.

Pel que fa a la legislació en matèria de justícia, la Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, 

tercer, quart i cinquè culmina el procés de codificació de la legislació civil catalana, iniciada l’any 

2002 amb la publicació del Llibre Primer, i acaba la substitució de la Compilació del Dret Civil de 

Catalunya aprovada el 1984. A més, el Parlament va aprovar la Llei 10/2017, de les voluntats 

digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya, una llei pionera a 

tot l’Estat que permet designar un hereu digital, és a dir, una persona encarregada d’administrar 

els comptes i continguts a la xarxa de la persona difunta o incapacitada, tot respectant les seves 
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voluntats. Aquesta norma també s’aplica als pares que tenen l’obligació de vetllar pel bon ús i el 

compliment dels termes dels serveis de la xarxa per part dels seus fills. 

Urbanisme, noves tecnologies i medi ambient 

La Cambra catalana també va aprovar dues lleis de la comissió d’afers institucionals i medi am-

bient. La Llei 12/2017, de l’arquitectura, estableix mesures de foment de la qualitat arquitectònica 

i en la urbanització d’espais públics, així com de millora de la transparència en la contractació i 

dels instruments de planejament urbanístic. A més, es creen els premis de Catalunya en l’àmbit 

de l’arquitectura i del patrimoni per donar reconeixement als millors projectes i el Consell de la 

Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya com a instrument consultiu del Govern. 

En aquest àmbit també es va aprovar la Llei 15/2017, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 

en substitució del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) per prevenir, 

detectar, respondre i investigar les amenaces a les xarxes de comunicació i als sistemes d’in-

formació públics, així com col·laborar amb els cossos policials en la detecció o tractament dels 

possibles ciberatacs. El 12 de desembre el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs 

d’inconstitucionalitat presentat per part del Govern d’Espanya, de manera que la llei va quedar 

suspesa de manera cautelar. 

Finalment, com a mesura per a la protecció del medi ambient, la Llei 16/2017, del canvi climàtic, 

proposa la reducció de les emissions i l’inici de la transició cap una economia baixa en carboni. 

A més, inclou dos nous impostos que penalitzen la contaminació: un que grava les activitats 

econòmiques i un altre les emissions dels grans vaixells.

CONTINUA LA TENDÈNCIA A L’AUGMENT DELS DECRETS LLEI

Durant l’any 2017 el Govern va recórrer en sis ocasions a la figura del decret llei per impulsar 

legislació, concretament per regular assumptes institucionals i fiscals diversos.

El Decret llei 1/2017 regula la creació d’un registre amb totes les institucions públiques de Cata-

lunya: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis i universitats públiques, per donar 

compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel 

Parlament el 2015. Així mateix, el Decret llei 3/2017 modifica diversos aspectes del règim electoral 
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de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya –com ara el proce-

diment d’elaboració del cens electoral o la limitació dels mandats del presidents–, i d’altres rela-

cionats amb la constitució dels seus òrgans de govern, més concretament la composició del Ple.

Taula 7. Decrets llei

Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el registre de grups d’interès a Catalunya 

Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades 
envasades i s’estableix la regla de determinació de la tarifa aplicable sobre les estades en establiments turístics

Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern

Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats pú-
bliques catalanes

Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en 
vehicles de fins a nou places

Decret llei 6/2017, del 24 d’octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya

Font: Parlament de Catalunya

El Decret llei 4/2017, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 

temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les 

universitats públiques catalanes amplia els supòsits que permeten complementar la prestació de 

la Seguretat Social dels treballadors, des del primer dia de la seva baixa laboral, de manera que 

continuïn percebent el 100% de les seves retribucions. Alguns d’aquests nous supòsits tenen 

com a finalitat la protecció de la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com 

per exemple situacions d’incapacitat temporal derivades d’un tractament de reproducció assistida 

o per interrupció voluntària de l’embaràs. Així mateix, es protegeix el personal amb discapacitat 

quan es trobi en situació d’incapacitat temporal. En una línia semblant es pronuncia el Decret llei 

6/2017, però aquest cop referit a les persones al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Finalment, el Decret llei 5/2017, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport 

de viatgers, estableix una sèrie de mesures adreçades específicament a la regulació del lloguer 

de vehicles amb conductor (Vehicles de Transport Col·lectiu, VTC) a fi de facilitar la convivència 
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d’aquest tipus de transport amb el sector del taxi. Més concretament, aquestes mesures tenen 

com a objectius principals evitar l’especulació amb la transmissió de les llicències de VTC i ga-

rantir que els vehicles amb autorització VTC no captin viatgers circulant per les vies públiques o 

mentre estiguin estacionats en llocs de demanda de serveis de transport de viatgers com són els 

aeroports i les estacions ferroviàries. Per la seva banda, el Decret llei 2/2017 posposava l’entrada 

en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades al dia 1 de maig (quan s’havia previst 

per l’1 d’abril) i establia la regla de determinació de la tarifa aplicable sobre les estades en establi-

ments turístics en funció de quan s’hagi fet la reserva. 

MOLTA LEGISLACIÓ QUE DECAU

El tancament anticipat de la legislatura durant el mes d’octubre fruit de l’aplicació de l’article 155 

de la Constitució va comportar el decaïment dels quatre projectes i les quinze proposicions de llei 

pendents d’aprovació.

Els projectes de llei que decauen

Un dels projecte de llei en tràmit que va decaure proposava la creació de l’Agència Catalana de 

Medicaments i Productes Sanitaris, un òrgan que hauria d’encarregar-se d’executar les polítiques 

derivades de la competència de la Generalitat en matèria de medicaments, productes sanitaris 

i cosmètics. Un altre projecte fou el de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que 

plantejava la recuperació de la personalitat jurídica d’aquest òrgan que havia quedat adscrit a la 

Conselleria de Salut el 2014.

Taula 8. Projectes de llei que es trobaven en tràmit

Nom (data d’admissió a tràmit de la iniciativa) Comissió 

Per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

(10.01.2017)
Afers socials i famílies

De creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes              
Sanitaris

(03.08.2017)
Salut
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De contractes de serveis a les persones

(31.08.2017)
Acció exterior i cooperació, relacions institu-

cionals i transparència

De creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

(24.10.2017)
Salut

Font: Parlament de Catalunya

D’altra banda, també va decaure el projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, 

que tenia com a objectiu establir una regulació comuna que inclogués les definicions fonamentals 

del dret a la igualtat de tracte i no-discriminació de totes les persones independentment de la seva 

religió, capacitat, origen o altra condició social.

A més, l’aplicació de l’article 155 va suposar el decaïment del projecte de llei de contractes de 

serveis a les persones quan aquests es contractin amb empreses o entitats privades i del tercer 

sector. Es tractaria doncs de regular la contractació de serveis com per exemple d’atenció a 

col·lectius desfavorits, d’activitats d’acompanyament i lleure, o complementaris a l’atenció sani-

tària, tot assegurant la qualitat de les prestacions en benefici dels usuaris dels serveis.

Les proposicions de llei que decauen

Dintre de les proposicions de llei que van decaure destaquen les següents.

En primer lloc, els sis grups parlamentaris que componen la Cambra van presentar de manera 

conjunta dues proposicions de llei sobre l’audiovisual. La primera plantejava la modificació del 

nomenament dels membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya amb la votació de dos terços del Parlament i a proposta d’un mínim 

de tres grups parlamentaris, que fins ara es podia fer amb majoria absoluta en segona volta i a 

petició de dos grups parlamentaris. 

La segona proposició de llei conjunta sobre l’audiovisual pretenia modificar la composició i l’elec-

ció dels membres del Consell Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals. 

D’altra banda, el grup parlamentari de Junts pel Sí va presentar tres proposicions de llei en sol-

itari, de les quals en destaquem dues: la primera, que havia estat presentada prèviament per 

part del grup de Ciutadans, plantejava la necessitat de la supressió del Consell Comarcal del 

Barcelonès i la transferència dels seus recursos, personal i competències a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres Consells Comarcals o a l’Administració de la Gen-
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eralitat de Catalunya; i la segona proposició de llei s’adreçava als espais agraris, amb la finalitat 

de definir aquests espais i registrar i mobilitzar totes aquelles terres abandonades o en desús per 

així comptar amb el màxim de superfície agrícola en condicions de producció.

Taula 9. Proposicions de llei 

Nom Data admissió Àmbit Proposant

Sobre l’audiovisual 27.01.2017 Afers institucionals
JxSí, C’s, PSC, CS-

QEP, PPC i CUP

(Ponència conjunta)

De protecció dels denunciants i altres me-
sures de lluita contra la corrupció 16.03.2017

Acció exterior i coopera-
ció, relacions institucio-

nals i transparència
C’s

De supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès 16.03.2017 Governació, administraci-

ons públiques i habitatge C’s

D’ordenació del mapa comarcal de Cata-
lunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comar-
cal del Barcelonès

21.03.2017
Governació, administra- 
cions públiques i habi-

tatge
PSC

De creació i finançament del Sistema d’Es-
coles Bressol de Catalunya 05.04.2017 Ensenyament PPC

Contra l’abús bancari 06.04.2017 Economia i hisenda CUP
De supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès 06.04.2017 Governació, administraci-

ons públiques i habitatge JxSÍ

De l’eliminació dels mòduls prefabricats als 
centres educatius públics de Catalunya 06.04.2017 Ensenyament PPC

De derogació de les multes lingüístiques 
en l’àmbit del consum 19.04.2017 Empresa i coneixement PPC

D’estabilitat pressupostària 26.04.2017 Economia i hisenda PPC

De modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions

05.05.2017 Governació, administraci-
ons públiques i habitatge CUP

De creació de l’Agència del Patrimoni Na-
tural i la Biodiversitat 11.07.2017 Medi ambient i sosteni-

bilitat JxSÍ, PSC i CSQEP

D’espais agraris 12.07.2017 Agricultura, ramaderia, 
pesca i alimentació JxSÍ

Sobre la regulació de la situació adminis-
trativa especial de segona activitat del Cos 
de Mossos d’Esquadra, dels cossos de 
policies locals i del Cos de Bombers de la 
Generalitat

25.07.2017 Interior JxSÍ

Sobre l’audiovisual 28.07.2017 Afers institucionals
JxSí, C’s, PSC, CS-

QEP, PPC i CUP

(Ponència conjunta)

Font: Parlament de Catalunya
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El principal partit de l’oposició, Ciutadans, es va mostrar menys actiu pel que fa a la presentació 

de proposicions de llei que el 2016 –amb dues iniciatives en contrast amb les onze de l’any ante-

rior. La primera feia referència a la creació d’un marc normatiu de protecció dels denunciants de 

males praxis per part dels poders públics i altres mesures de lluita contra la corrupció. La segona 

proposava la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès en el marc de racionalització de la 

despesa de l’administració pública mitjançant el traspàs de les seves competències, serveis, per-

sonal, béns, drets i obligacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així mateix, el PSC es va sumar a les propostes de reordenació del mapa comarcal que havien 

presentat tant JxSí com C’s, i també va plantejar la necessitat de supressió del Consell Comarcal 

del Barcelonès i la seva absorció per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per la seva part, el Partit Popular Català esdevingué el grup de l’oposició més actiu quant a la 

presentació de proposicions de llei, ja que va impulsar-ne quatre entre les que destaquem tres: 

la primera proposava l’impuls d’una política pública que garantís l’accés econòmic a les escoles 

bressol; la segona plantejava la necessitat d’eliminar els mòduls prefabricats (barracons) dels 

centres educatius públics; i pel que fa a l’àmbit de l’empresa, el PPC va proposar la derogació 

de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum. La petició contemplava la garantia del lliure ús 

de les llengües oficials a Catalunya, la paralització dels expedients sancionadors i el retorn de 

l’import de les multes cobrades als empresaris i comerciants catalans que no retolen en català.

Per la seva banda, la CUP va propugnar dues proposicions. La primera reclamava l’ampliació 

dels drets dels consumidors, de les petites i mitjanes empreses, de les entitats sense ànim de 

lucre i de les administracions públiques contra l’abús bancari. La segona iniciativa pretenia pro-

tegir els processos de remunicipalització de serveis públics, i sobretot els drets dels treballadors 

d’empreses i serveis que en siguin objecte, garantint la seva subrogació en el nou ens públic o a 

l’administració que s’encarregui de la prestació del servei.

Per acabar, JxSí, PSC i CSQEP van presentar de manera conjunta la proposició de llei de creació 

de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat amb l’objectiu de protegir, planificar i gestionar 

el medi natural de Catalunya.
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LA LEGISLACIÓ DESESTIMADA

El Parlament de Catalunya va desestimar durant el 2017 tres proposicions de llei, de les qual cal 

ressenyar-ne dues. La primera, presentada per part de CSQEP, proposava la reforma de la Llei 

del Consell de Garanties Estatutàries amb l’objectiu d’ampliar el termini de què disposaven els 

grups parlamentaris de l’oposició per demanar un dictamen a aquest òrgan i per impedir que les 

lleis de la desconnexió fossin aprovades en una sola sessió. 

La segona proposició rebutjada fou presentada en forma d’iniciativa legislativa popular i reclama-

va una nova llei del sistema educatiu de Catalunya que establís una educació pública gratuïta i en 

català des de les escoles bressol fins a la universitat; la reducció del sistema de concerts a les es-

coles; la recuperació de l’autonomia pedagògica per part dels claustres dels centres educatius; i la 

inversió de, com a mínim, un 6% del PIB en educació. La iniciativa es va presentar el setembre de 

2013 amb la recollida de 96.000 signatures i es va constituir la comissió promotora el juny de 2014.

Taula 10. Proposicions de llei desestimades

Nom 

(data d’admissió a tràmit de la iniciativa)
Àmbit Impulsor Tipus Resultat

De reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries

(17.03.2017)
Afers institucionals CSQEP Proposició de 

llei Rebutjada

Del sistema educatiu de Catalunya

(11.07.2014)
Ensenyament ILP Proposició de 

llei Rebutjada

De regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Ca-
talunya, al de Mossos d’esquadra i al de les 
policies locals

(14.02.2017)

Interior C’s Proposició de 
llei Rebutjada

Font: Parlament de Catalunya
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LA INICIATIVA CIUTADANA: LA ILP DE PROTECCIÓ ANIMAL

La Cambra catalana va admetre a tràmit durant el 2017 la Iniciativa Legislativa Popular de modifi-

cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovada per Decret legislatiu 

2/2008. La proposta ciutadana reclamava la modificació de l’esmentat article, que actualment 

permet la celebració de festes amb bous, de manera que es prohibeixin les curses, els correbous 

i altres festes sense la mort de l’animal. D’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia, la ILP 

és una de les propostes que no decauen amb el finiment de la legislatura i, per tant, es reprendrà 

després de l’inici de la XII legislatura.

Taula 11. Iniciativa legislativa popular (ILP)

Nom (data d’admissió a tràmit de la iniciativa) Tema Tipus 

De modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008

(19.04.2017)

Protecció dels 
animals

Proposició 
de llei

Font: Parlament de Catalunya
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D’una acció de govern prolífica a un govern intervingut 

    Maria Blanco, Georgina Martí i Lucía Medina
Institut de Ciències Polítiques i Socials 

L’activitat del Govern de la Generalitat va experimentar un abans i un després amb l’aplicació 

de l’article 155 de la Constitució espanyola (CE). Fins la seva posada en marxa, la dedicació de 

l’Executiu català fou alta pel que fa a l’aprovació d’acords de govern, amb un total de 123, es-

pecialment en els àmbits vinculats a l’Estat del benestar (sanitat, educació, habitatge i polítiques 

socials), així com en els de territori, transport i medi ambient. D‘altra banda, també va continuar 

la conflictivitat dels darrers anys entre el Govern de la Generalitat i el Govern central; una conflic-

tivitat en part recollida en diversos d’aquests acords.

La proclamació de la DUI i l’activació de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 

República a finals d’octubre van precipitar l’aplicació de l’article 155, que va comportar la inter-

venció de la Generalitat de Catalunya i el cessament del President i tots els consellers del Govern, 

entre d’altres mesures. A partir d’aquest moment, els membres de l’Executiu es van veure immer-

sos en una sèrie de causes judicials vinculades a la celebració del referèndum i la DUI. L’Audièn-

cia Nacional va citar a declarar tant el President Carles Puigdemont com els 13 consellers, però 

Puigdemont i quatre consellers van viatjar a Bèlgica, evitant personar-se davant la justícia. En 

aquell moment començà un periple judicial que encara no s’ha resolt.

L’ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I LA INTERVENCIÓ DE LA GENERA-

LITAT DE CATALUNYA

L’aplicació de l’article 155 de la CE es va iniciar arran dels fets del 10 d’octubre, quan el president 

de la Generalitat, Carles Puigdemont, va traslladar al Parlament els resultats del referèndum de 

l’1-O, que implicaven la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) i l’activació de la Llei de 

Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Tanmateix, després de declarar en la seva 
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al·locució que assumia el mandat del poble que Catalunya perquè es convertís en un estat in-

dependent en forma de república, Puigdemont va proposar en nom seu i del seu govern que el 

Parlament suspengués els efectes de la declaració d’independència per iniciar un diàleg amb el 

Govern central.

Al dia següent i en resposta a aquest discurs, el Govern espanyol va enviar un requeriment al 

president de la Generalitat perquè aclarís si havia declarat o no la DUI, tot seguint el tràmit previst 

en l’article 155 de la CE que estableix el següent:

Si una comunitat autònoma no complís les obligacions que la Constitució o altres 

lleis li imposen, o actués de forma que atemptés greument contra l’interès ge-

neral d’Espanya, el Govern, previ requeriment al president de la Comunitat Au-

tònoma i, en el cas que no l’atengués, amb l’aprovació per majoria absoluta del 

Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar-la al compliment 

forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l’interès general esmentat. 

Per a l’execució de les mesures previstes a l’apartat anterior, el Govern podrà 

donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes.

En el requeriment es donava un termini de cinc dies per respondre i s’hi advertia que la manca 

de contestació o bé qualsevol altra resposta que no fos clarament negativa seria tinguda com a 

confirmació de la declaració d’independència. D’altra banda, en el cas de confirmar-se la DUI, el 

requeriment establia un nou termini de 72 hores per revocar-la.

En carta datada el 16 d’octubre i adreçada al president Mariano Rajoy, Carles Puigdemont va 

evitar aclarir si va declarar la independència, alhora que oferia iniciar negociacions entre ambdós 

governs que incloguessin altres actors i mediadors. Finalment, el Govern central va considerar 

que no s’havia atès el seu requeriment i el 21 d’octubre, en una reunió extraordinària del Con-

sell de Ministres, va acordar les mesures que haurien de ser proposades al Senat per a la seva 

aprovació.

Mentrestant, el 27 d’octubre tenia lloc la celebració d’un ple del Parlament per debatre l’aplicació 

de l’article 155. Junts pel Sí i la CUP van demanar votar l’activació dels efectes de la Declaració 

d’Independència –suspesa dies abans pel president Puigdemont–, una votació de la qual no va-

ren volen participar el grups parlamentaris de C’s, PSC i PPC. La DUI es va aprovar amb 70 vots a 

favor, 10 en contra i 2 en blanc en votació secreta, a petició de Junts pel Sí i la CUP. D’altra banda, 



Govern

APC 2017                            Institut de Ciències Polítiques i Socials

65

i poques hores després, el Senat aprovava definitivament l’aplicació de l’article 155 amb els vots 

de PP, PSOE, C’s i l’oposició d’Units Podem i les seves confluències, ERC, PNB i PDeCAT. 

D’aquesta aprovació de l’article 155 pel Senat es van derivar les següents mesures adoptades pel 

Govern espanyol en la seva resolució del 27 d’octubre:

• el cessament del President del Govern Carles Puigdemont, del vicepresident Oriol 
Junqueras i dels dotze consellers que formaven l’executiu (Dolors Bassa, Meritxell Borràs, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, 
Josep Rull, Meritxell Serret, Jordi Turull i Santi Vila);

• l’assumpció del comandament dels Mossos d’Esquadra per part del Govern espanyol;

• la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions a la Cambra per al 21 de desembre;

• la tutela sobre l’Administració de la Generalitat;

• el control de la gestió dels ingressos i les despeses de la Generalitat i dels seus òrgans.

El mateix dia el Govern també va aprovar el Reial Decret 944/2017, que designava els quatre 

òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a la resolució del Senat: el President del 

Govern, Mariano Rajoy; la Vicepresidenta del Govern, Soraya Sáez de Santamaría; el Consell de 

Ministres; i els Ministres, així com els organismes sobre els quals exercirien la seva tutela (veure 

figura 1).

Per últim, el 31 d’octubre es va aprovar el Reial Decret 954/2017, que establia l’adopció de diver-

sos canvis en l’organització de la Generalitat de Catalunya i el cessament d’alts càrrecs. Pel que 

fa a les mesures d’organització de la Generalitat es va ordenar la supressió de tres organismes 

i el cessament dels seus titulars: la Secretaria per al desenvolupament de l’autogovern, l’Oficina 

per a la millora de les institucions d’autogovern i la Comissió interdepartamental per al desenvo-

lupament de l’autogovern. A més, el Reial Decret disposava el cessament de tots els Delegats 

Territorials, del Secretari General del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Lluís 

Juncà, i del Director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer.

El desplegament de l’article 155 també va implicar la destitució de 200 càrrecs, entre els que de-

staquen el director dels Mossos d’Esquadra, Pere Soler, i el Secretari General de la Conselleria 

d’Interior, Cèsar Puig. Es va produir el tancament de les 14 delegacions territorials (ambaixades) 

fora de l’Estat, l’extinció del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i del Consell 

Assessor per a la Transició Nacional.
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Figura 1. Distribució de la dependència orgànica del Govern i l’Administració de la Gene-
ralitat després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució

Òrgans de 
l’Estat

Òrgans de la 
Generalitat Competències i funcions assumides

Ministeri        
d’Afers 

Exteriors i          
Cooperació

Secr. d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea del Dept. 
d’Assumptes i Relacions 

Institucionals, Internacionals, 
Exteriors i Transparència

Subdir. Gral. de Coordinació i Gestió de programes

Dir. Gral. de Relacions Exteriors

Dir. Gral. d’Afers Multilaterals i Europeus

Dir. Gral. de Cooperació al Desenvolupament

Fundació Centre de Documentació Internacional de Barcelona 

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

Presidència 
del Govern i 

Ministeri de la 
Presidència i 
per les Adms. 

Territorials

Dept. de la Presidència 

Oficina del President de la Generalitat

Secr. Gral. de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Secr. del Govern integrada per l’Of. del Govern; la Dir. Gral. de Coordinació 
Interdepartamental; el Centre d’Estudis d’Opinió i l’Entitat Autònoma del Diari 

Oficial i de Publicacions de la Generalitat 

Of. de Seguiment i Recolzament a les comissions paritàries Estat-Generalitat

El Patronat de la muntanya de Montserrat

Dept. d’Assumptes i             
Relacions Institucionals, 
Exteriors i Transparència

Dir. Gral. de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Delegacions del Govern a Catalunya i la delegació del Govern de la Genera-
litat a Madrid

Dept. de la Presidència i 
Secr. d’Hisenda del Dept. de 
la Vicepresidència, Economia 

i Hisenda 

Oficina del Vicepresident de la Generalitat

Dept. de Governació, Adms. 
Públiques i Habitatge

Secr. de l’Adm. Local i les funcions corresponents a les consultes populars 
de la Secr. Gral. del Dept. de Governació, Adms. Públiques i Habitatge

Adm. de la Generalitat
Consorci de l’Adm. Oberta de Catalunya; Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació; i el Centre de Seguretat de la Informació de 

Catalunya 

Ministeri de 
Justícia Dept. de Justícia 

Secr. Gral. de Justícia i Dir. de Serveis

Secr. de Relacions amb l’Adm. de Justícia; Dir. Gral. de Modernització de 
l’Adm. de Justícia

Dir. Gral. d’Execució Penal en la Comunitat i Justícia Juvenil

Dir. Gral. de Dret i Entitat Jurídica

Funcions del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Gabinet Jurídic de Catalunya

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses

Dept. de Governació, Adms. 
Públiques i Habitatge

Dir. Gral. d’Assumptes Religiosos



Govern

APC 2017                            Institut de Ciències Polítiques i Socials

67

Ministeri     
d’Hisenda 
i Funció          
Pública

Secr. d’Economia i d’Hisenda 
del Dept. de Vicepresidència 

i Economia i Hisenda 

Dir. Gral. de Patrimoni de la Generalitat; Planificació i Estudis Fiscals; i          
Tributs i Jocs

Agència Tributaria de Catalunya

Dir. Gral. de Pressupostos i de Promoció Econòmica

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Secr. de l’Adm. i Funció 
Pública del Dept. de Gover-

nació, Adms. Públiques i 
Habitatge

Dir. Gral. de Funció Pública i de Modernització i Innovació de l’Adm.

Intervenció General Dir. Gral. de la Intervenció

Secr. de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Di-
gital del Dept. de Presidència

Funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i 
del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

Secr. de Transparència i 
Govern Obert del Dept. 
d’Assumptes i Relacions 
Institucionals, Exteriors i 

Transparència

Dir. de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica

Dir. Gral. de Contractació Pública

Ministeri de            
l’Interior

Secr. Gral. d’Interior del Dept. 
d’Interior 

Servei Català de Trànsit; Centre d’Atenció i Gestió de trucades d’Urgència al 
112

Direcció Gral. de la Policia i de la Guàrdia Civil

Dir. Gral. d’Adm. de Seguretat i de la Policia

Dir. Gral. de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Protecció Civil

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secr. Gral. de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hi-

senda
Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars

Dept. de Justícia

Dir. Gral. de Serveis Penitenciaris; d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil

Gerències i Serveis Territorials de Justícia

Ministeri de 
Foment

Secr. Gral. i Secr. d’Infraes-
tructures i Mobilitat del Dept. 
de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Ports de la Generalitat; Aeroports 
Públics de Catalunya; Infraestructures Ferroviàries de Catalunya; Mobilitat i 

Transports Terrestres i Carreteres i Autopistes de la Generalitat de Catalunya

Dir. de Serveis

Institut Català del Sòl

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Dir. Gral. d’Infraestructures de Mobilitat i de Transports 

Dir. Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Dept. de Governació, Adms. 
Públiques i Habitatge

Secr. d’Habitatge i Millora Urbana

Agència de l’Habitatge de Catalunya
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Ministeri        
d’Educació, 

Cultura i       
Esport

Secr. Gral. d’Educació 

Dir. de Serveis

Dir. Gral. de centres públics; privats i concertats; professorat dels públics

Consell Català de Formació Professional

Secr. de Polítiques                 
Educatives del Dept. d’Edu-

cació

Dir. Gral. de Formació professional; educació infantil i primària; educació 
secundària; atenció a la família i comunitat educativa

Subdir. Gral. d’Inspecció d’Educació i Llengua i Plurilingüisme

Secr. d’Universitats i Investi-
gació del Dept. d’Empresa i 

Coneixement 

Dir. Gral. d’Universitats

Agència per la Qualitat del Sistema Educatiu; Agència de Gestió d’Ajudes 
Universitàries i d’Investigació; i el Consell Interuniversitari de Catalunya

Dept. de Cultura

Secr. Gral. de Cultura comprenent la Dir. Gral. de Serveis

Dir. Gral. de Cooperació Cultural, Cultura Popular, Política Lingüística i  Patri-
moni Cultural

Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya i el Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts

Institució de les Lletres Catalanes; Institut Català de les Empreses Culturals; 
Of. de recolzament a la Iniciativa Cultural; Biblioteca de Catalunya; i Agència 

Catalana del Patrimoni Cultural

Secr. Gral. d’Esports del Dept. de la Presidència de la Generalitat

Ministeri        
d’Ocupació 
i Seguretat 

Social

Secr. Gral. de Treball,         
Assumptes Socials i Famílies

Dir. gral. de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball; Economia Social,  
Tercer sector, Cooperatives i Autoempresa

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Consell de Relacions Laborals

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Dir. de Serveis i Dir. Gral. de la Inspecció de Treball

Secr. d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania

Dir. Gral. de Relacions Laborals i Qualitat del Treball

Agència de Migracions de Catalunya

Ministeri     
d’Energia,   
Turisme i 

Agenda Digital

Dept. d’Empresa i Coneixe-
ment 

Dir. Gral. d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Institut d’Investigació en Energia de Catalunya, Secr. d’Estat d’Investigació i 
l’Institut Català de l’Energia 

Dir. Gral. de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme

Secr. de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat 

Digital del Dept. de la Presi-
dència

Dir. Gral. de Societat Digital i de Comunicacions Electròniques

Secr. Gral. de Comunicació 
del Govern i Mitjans de Co-

municació
Dir. Gral. de Mitjans de Comunicació
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Ministeri          
d’Agricultura i 
Pesca, Alimen-

tació i Medi 
Ambient

Secr. del Medi Ambient i 
Sostenibilitat del Dept. de 

Territori i Sostenibilitat 

Dir. Gral. de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic

Agència Catalana de l’Aigua i Agència de Residus de Catalunya

Servei Meteorològic de Catalunya

Secr. Gral. d’Agricultura,     
Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació 

Dir. gral. de Pesca i Assumptes Marítims

Dir. Gral. d’Agricultura i Ramaderia; Alimentació, Qualitat i Industries Agroali-
mentàries; Desenvolupament Rural; Agents Rurals; Ecosistemes Forestals i 

Gestió del Medi

Institut Català de la Vinya i el Vi; Institut d’Investigació i Tecnologia Agroali-
mentàries

Ministeri        
d’Economia, 

Indústria i       
Competitivitat

Secr. d’Economia del Dept. 
de la Vicepresidència i      
d’Economia i Hisenda

Dir. Gral. de Promoció Econòmica, Competència i Regulació; Anàlisis de 
l’Economia; i Política Financera, Assegurances i Tresor

Institut d’Estadística de Catalunya

Secr. Gral. de la Vicepresi-
dència Institut Català de Finances

Dept. de la Presidència Dir. Gral. d’Anàlisis i Prospectiva

Secr. Gral. d’Empresa i Co-
neixement

Of. de Gestió Empresarial; Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement; i les 
Funcions Corresponents a les Activitats de Comerç i Equipaments Comerci-

als i l’Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
de Catalunya

Secr. d’Empresa i               
Competitivitat

Dir. Gral. d’Indústria; d’Energia, Mines i Seguretat Industrial; i de Comerç

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya 

Agència per la Competitivitat de l’Empresa i el Consorci de Comerç, Artesa-
nia i Moda de Catalunya

Dept. d’Assumptes i Relaci-
ons Institucionals i Exteriors i 

Transparència
Comerç Exterior de la Dir. Gral. De Relacions Exteriors

Secr. d’Universitats i Investi-
gació del Dept. d’Empresa i 

Coneixement

Dir. Gral. d’Investigació

Centres d’Investigació de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajudes Universi-
tàries i d’Investigació 

Ministeri 
de Salut,                  

Serveis Socials 
i Igualtat

Dept. de Salut 

Funcions de la Secr. de Salut Pública; de la Secr. d’Atenció Sanitaria i Parti-
cipació

Agència de Salut Pública de Catalunya i Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària

Dir. Gral. d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària; Planificació de la 
Salut; Investigació i Innovació en la Salut

Servei Català de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalu-
nya

Dept. d’Empresa i                    
Coneixement Agència Catalana del Consum

Secr. Gral. del Dept. de 
Presidència Institut Català de la Dona

Secr. d’Assumptes Socials i 
Famílies del Dept. de Treball, 
Assumptes Socials i Famílies

Dir. Gral. de l’Atenció a la Infància i a l’Adolescència; Famílies; Joventut; i 
Acció Cívica i Comunitària

Institut Català d’Acollida i Adopció

Agència Catalana de la Joventut i Consell Nacional de la Joventut
Secr. d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania del Dept. de 

Treball, Assumptes Socials i 
Famílies

Dir. Gral. d’Igualtat

Dept. de Treball, Assumptes 
Socials i Famílies Dir. Gral. de Protecció Social

Elaboració pròpia a partir del Reial Decret 944/2017, el Reial Decret 954/2017 i la Resolució de la Presidència del 
Senat del 27 d’octubre de 2017
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L’INICI DE CAUSES JUDICIALS AL VOLTANT DE L’1-O

Pocs dies després de la celebració del referèndum del l’1-O i la proclamació de la DUI, la Fiscalia 

General de l’Estat va presentar sengles querelles contra el president Carles Puigdemont i els 

consellers del Govern davant l’Audiència Nacional, i contra la presidenta del Parlament Carme 

Forcadell i els membres de la Mesa Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona 

Barrufet i Joan Josep Nuet davant el Tribunal Suprem. Entre els delictes que se’ls imputava figu-

raven els de rebel·lió, sedició, prevaricació, malversació de cabals públics i de desobediència al 

Tribunal Constitucional. 

Carles Puigdemont i quatre dels exconsellers citats per l’Audiència Nacional (Antoni Comín, Clara 

Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret), coneixedors que aquesta citació es produiria, van romandre 

a Bèlgica des del 30 d’octubre i no es van presentar a la citació. Per a la resta d’exconsellers que 

sí que van comparèixer el 2 de novembre, l’Audiència Nacional va dictar presó provisional sense 

fiança, llevat del cas de Santi Vila, que va quedar en llibertat sota fiança.

El 3 de novembre la jutgessa de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, va emetre una ordre eu-

ropea de detenció de Puigdemont i els quatre exmembres del Govern. Tots cinc van presentar-se 

davant la justícia belga i foren deixats en llibertat provisional a l’espera d’una decisió sobre la 

seva extradició. Tanmateix, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que es va fer càrrec 

de la causa a posteriori, va decidir deixar sense efecte l’euroordre el 5 de desembre per evitar 

un possible pronunciament dels tribunals belgues tot denegant el lliurament de Puigdemont i els 

exconsellers sobre la base del delicte de rebel·lió, tipificat de manera diferent a Bèlgica i Espanya. 

Pablo Llarena volia així evitar la contradicció, per exemple, d’exmembres del Govern encarcerats 

a Espanya i imputats pel delicte de rebel·lió, i d’altres exmembres també que no podrien ser jutjats 

per aquest mateix delicte un cop extradits.

D’altra banda i aquest mateix dia, Llarena va excarcerar sota fiança els exconsellers Dolors 

Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. En acabar l’any 

l’exvicepresident Oriol Junqueras i l’exconseller d’Interior Joaquim Forn continuaven en situació 

de presó preventiva.
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L’ACTIVITAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ABANS DE L’ARTICLE 155

L’activitat del Govern de la Generalitat es va reactivar pel que fa a l’aprovació d’acords de Govern 

durant 2017. Així, es van aprovar un total de 123 acords, 56 més que l’any anterior, una xifra de-

stacada si tenim en compte que es va produir la interrupció de la seva activitat a finals d’octubre 

amb l’aplicació de l’article 155 de la CE. Durant 2017 el Govern va continuar amb el desplega-

ment dels tres eixos programàtics que establia el Pla de Govern de l’XI legislatura: la garantia de 

l’Estat del benestar a tota la ciutadania; la millora de les previsions laborals; i la modernització de 

l’Administració. Van augmentar considerablement els acords vinculats a l’eix de l’Estat del bene-

star (sanitat, educació, habitatge i polítiques socials), passant de 14 acords el 2016 a 62 el 2017. 

En les altres esferes (desenvolupament econòmic, administració i transparència) la producció 

d’acords fou similar al 2016, excepte en territori, transport i medi ambient, que també va créixer 

significativament: de 6 el 2016 a 17 el 2017. Amb tot, la tensió política al voltant de la qüestió so-

biranista va continuar condicionant bona part de l’activitat de l’executiu.

A continuació s’analitza aquesta actuació del Govern de la Generalitat durant el 2017. Els acords 

de govern s’han classificat en funció de sis blocs temàtics: 1) Sanitat, educació i recerca; 2) 

Polítiques d’habitatge, socials, de joventut i igualtat; 3) Polítiques de desenvolupament econòmic; 

4) Territori, transport i medi ambient; 5) Administració i finances, transparència i modernització de 

l’Administració; 6) Conflictivitat en les relacions entre Catalunya i Espanya. A continuació estudi-

arem cadascuna d’aquestes àrees amb més detall. 

En el quadre 1 es recullen els acords de govern relacionats amb els dos àmbits principals de 

l’estat del benestar: sanitat i educació. S’observa com s’ha produït un increment dels acords en 

aquestes dues àrees respecte de 2016, especialment pel que fa a l’educació.

Així, els acords de govern relatius a sanitat s’encaminaren a l’aprovació de Plans d’actuació entre 

els quals destaca el de salut pública (2017-2020), una iniciativa que pretén reduir les desigualtats 

que afecten de manera negativa la salut, incidint en situacions com l’obesitat i el consum d’alcohol 

i de tabac. D’altra banda, el Pla de salut mental i addiccions (2017-2019) estableix les directrius 

d’actuació en aquestes àrees, abraçant des de la prevenció fins al tractament dels trastorns men-

tals i les addiccions. L’executiu també va aprovar el Pla d’Acció 2016-2020 contra el VIH i altres 

infeccions de transmissió sexual (ITS), amb què es proposa millorar el monitoratge, agilitzar el 

diagnòstic i fomentar la inclusió social dels afectats, així com establir mecanismes de detecció 

d’altres ITS donat el seu augment i relació amb el VIH.  
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Per últim, cal destacar la presentació del projecte de llei de l’Agència Catalana dels Medicaments 

i Productes Sanitaris (ACMPS) i del projecte de llei de recuperació de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya (ASPCAT). El primer estableix que l’ACMPS ha de ser l’encarregada de regular les 

polítiques de la Generalitat sobre medicaments d’ús humà i veterinari, els productes sanitaris i els 

cosmètics, mentre amb el segon projecte l’ASPCAT recobra la seva personalitat jurídica i s’erigeix 

en l’òrgan principal que ha de vetllar per la protecció i la promoció de la salut, així com per a la 

prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública.

Pel que fa a l’educació, els acords han estat majoritàriament enfocats a la millora de l’oferta 

educativa i a l’adequació dels centres. En aquest sentit, es va aprovar el Pla STEMcat (es cor-

respon a les sigles en anglès Science, Technology, Engineering and Maths) que té com a primer 

objectiu l’impuls de les vocacions en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 

matemàtiques entre els joves, i molt especialment entre les dones, donat el seu paper minoritari 

en aquestes disciplines. 

També es va aprovar una partida de 99 milions d’euros per a la millora de 20 centres educatius 

a Catalunya. Les obres inclouen ampliacions, construccions de nous centres, adequacions i re-

formes tant a escoles com instituts. 

D’altra banda, l’executiu va donar el vist i plau al nou decret de preus dels estudis de grau, que 

preveu la cobertura del 80% de la matrícula als alumnes amb rendes més baixes, de manera que 

els estudiants només hagin d’assumir el 20% restant.

En el marc dels programes de formació i inserció es va acordar una inversió de 2,6 milions d’euros 

per al curs 2017-2018. Aquests programes estan destinats als joves d’entre 16 i 21 anys que han 

abandonat l’educació secundària obligatòria i que no participen en cap acció formativa. L’objectiu 

és que els joves retornin al sistema educatiu i que es formin, de manera que puguin accedir al 

mercat laboral amb més facilitat. 



Govern

APC 2017                            Institut de Ciències Polítiques i Socials

73

Quadre 1. Acords de govern relacionats amb polítiques de salut i educació

SAnItAt

• REESTRUCTURACió DEL DEpARTAMENT DE SALUT, qUE iNCLoU LA gESTió DESCENTRALiTzADA DE LES poLí-
TiqUES DE SALUT púBLiCA (17/01)

• iNiCi DELS TRàMiTS pER A LA CREACió DE L’AgèNCiA CATALANA DELS MEDiCAMENTS i pRo-
DUCTES SANiTARiS (21/02)

• iMpULS A LA RESTiTUCió DE L’AgèNCiA DE SALUT púBLiCA (21/02)

• ApRovACió DEL pLA D’ACCió 2016-2020 ENfRoNT DEL viH i ALTRES iNfECCioNS DE TRANS-
MiSSió SExUAL (iTS)(21/02)

• ANàLiSi DE L’iNfoRME SoBRE EL DESpLEgAMENT DEL pLA iNTEgRAL D’ATENCió A LES pER-
SoNES AMB TRASToRN MENTAL i ADDiCCioNS pER AL pERíoDE 2017-2019 (07/03)

• iNiCi DELS TRàMiTS pER A L’ApRovACió DE L’AvANTpRojECTE DE LLEi D’HARMoNiTzACió DE 
LES fóRMULES DE gESTió DE L’ASSiSTèNCiA SANiTàRiA (20/06)

• ApRovACió D’UN pLA iNTERDEpARTAMENTAL DE LA SALUT púBLiCA 2017-2020 (11/07)

• CREACió DEL CoNSELL CATALà DE L’ALiMENTACió (25/07)

• pRojECTE DE LLEi DE CREACió DE L’AgèNCiA CATALANA DELS MEDiCAMENTS i pRoDUCTES 
SANiTARiS (01/08)

• ApRovACió DE LES LíNiES ESTRATègiqUES 2017-2020 DE DifERENTS àREES pRioRiTàRiES 
(26/09)

• ApRovACió DEL pLA DiRECToR DE SALUT MENTAL i ADDiCCioNS 2017-2019 (24/10)

• RECUpERACió DE L’AgèNCiA DE SALUT púBLiCA DE CATALUNYA (24/10)

edUcAcIó I ReceRcA

• ACTUALiTzACió DEL CURRíCULUM DELS ENSENYAMENTS DE MúSiCA DE gRAU pRofESSioNAL 
(17/01)

• DECRET qUE foMENTA EL TREBALL EN xARxA DELS EqUipAMENTS ESCèNiCS i MUSiCALS pú-
BLiCS A CATALUNYA (31/01)

• CREACió DEL TíToL pRopi DE TèCNiC SUpERioR EN ARTS DEL CiRC (31/01)

• ApRovACió DEL pLA STEMCAT pER foMENTAR LES voCACioNS TECNoLògiqUES AL SiSTEMA 
EDUCATiU CATALà (28/02)

• ApRovACió DEL pRogRAMA DE RECERCA i iNNovACió EN TECNoLogiES DigiTALS AvANçA-
DES AMB UNA DoTACió DE DEU MiLioNS D’EURoS (21/03)

• EL govERN fACiLiTARà qUE ToTS ELS CENTRES EDUCATiUS DE CATALUNYA pUgUiN CoMp-
TAR AMB UN pRojECTE DE CoNvivèNCiA ABANS DE TRES ANYS (28/03)

• S’iNCREMENTEN ELS RECURSoS pER A L’ALUMNAT AMB DiSCApACiTAT AUDiTivA DE CARA AL 
CURS 2018-2019 (25/04)

• RENovACió fiNS AL 2020 DEL pLA SERRA HúNTER DE CoNTRACTACió DE pERSoNAL DoCENT 
i iNvESTigADoR D’ExCEL•LèNCiA A LES UNivERSiTATS púBLiqUES (16/05)

• pRESENTACió DEL pLA DE LECTURA 2020 qUE pREvEU UNA iNvERSió DE 105 MiLioNS 
D’EURoS EN EL pERíoDE 2017-2020 pER iNCREMENTAR L’ACTiviTAT LECToRA A CATALUNYA 
(23/05)

• ApRovACió DE 36 CURRíCULUMS DE TíToLS DE foRMACió pRofESSioNAL  (23/05)
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• iNvERSió DE 99 MiLioNS EN oBRES EN CENTRES EDUCATiUS (06/06)

• EL govERN ApRovA qUE ELS ESTUDiANTS DE RENDES BAixES pAgUiN NoMéS UN 20% DEL 
pREU DE LA MATRíCULA DELS ESTUDiS DE gRAU (04/07)

• CREACió DE L’oBSERvAToRi DE L’EqUiTAT EN EL SiSTEMA EDUCATiU No UNivERSiTARi 
(04/07)

• S’iMpULSA L’AvANTpRojECTE DE LLEi DE CoMpoSiCió DEL CoNSELL ESCoLAR DE CATALU-
NYA (18/07)

• S’iNCREMENTEN LES DoTACioNS DE MoNiToRS DE SUpoRT pER A L’ALUMNAT AMB NECESSi-
TATS EDUCATivES ESpECiALS (18/07)

• CREACió D’UN CoMpLEMENT RETRiBUTiU pER AL pRofESSoRAT DE L’ESCoLA CoNCERTADA 
qUE ExERCEix LA TUToRiA (29/08)

• ES DESTiNEN 20 MiLioNS D’EURoS A CoNSoLiDAR EURECAT (CENTRE TECNoLògiC DE CATA-
LUNYA) CoM A CENTRE TECNoLògiC DE REfERèNCiA (05/09)

• iNvERSió DE 2,6 MiLioNS ALS pRogRAMES DE foRMACió i iNSERCió pER AL CURS 2017-
2018 (05/09)

• ES DESTiNEN 1,6 MiLioNS A LA MiLLoRA DE BiBLioTEqUES púBLiqUES (05/09)

Font: Elaboració pròpia

En el quadre 2 es detallen els acords de govern relacionats amb les polítiques d’habitatge, so-

cials, de joventut i d’igualtat. Pel que fa als acords relacionats amb l’habitatge s’aprovà el Pla 

Territorial Sectorial d’Habitatge que haurà de guiar les polítiques d’habitatge a Catalunya en els 

propers quinze anys. El Pla preveu l’impuls de polítiques públiques que permetin augmentar el 

nombre de famílies que accedeixen al lloguer social o altres sistemes d’accés a l’habitatge mit-

jançant un increment dels ajuts socials. Per facilitar-ho es va produir l’aprovació del conveni de 

finançament entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). 

D’altra banda, com a mesura concreta es va prendre el compromís de construcció de 265 hab-

itatges socials al barri de la Trinitat Vella de Barcelona. 

Per últim, i pel seu valor simbòlic, destaca la decisió del tancament i trasllat de la històrica 

presó “Model” de Barcelona i la destinació dels seus espais al desenvolupament de nous equi-

paments municipals. Seguint amb aquesta política de renovació dels centres penitenciaris a 

Catalunya, el Govern va comprometre 32 milions fins al 2021 per al trasllat del centre obert de 

la Trinitat a la Zona Franca.

Quant a les polítiques socials, de joventut i d’igualtat es van aprovar nombrosos acords, alguns 

d’ells amb partides pressupostàries importants. Així, es van destinar 217 milions a finançar pro-

jectes d’entitats socials que actuen en l’esfera de la inclusió social; la protecció de les famílies, 
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la joventut i la infància; i el foment de l’associacionisme, el voluntariat i l’acció comunitària, entre 

d’altres. 

Més concretament i en el terreny de les polítiques d’inclusió social, el Govern va fer un balanç 

positiu del primer any d’aplicació de la resolució 17/IX sobre la situació d’emergència social per 

fer front a les conseqüències derivades de la crisi econòmica, després de constatar el compliment 

i la posada en marxa del 80 per cent de les propostes incloses.

Precisament dintre de l’àmbit de la inclusió social, però també dels drets i la ciutadania, cal fer 

esment de l’aprovació del Pla de ciutadania i migracions 2017-2020, que té com a objectiu fona-

mental la integració de les persones migrades tot respectant el principi de la interculturalitat, però 

també l’eradicació de pràctiques com ara la mutilació genital femenina o els matrimonis forçats. El 

programa preveu mesures molt variades que inclouen des del reconeixement dels títols universi-

taris i acadèmics d’aquest col·lectiu fins a mesures adreçades a promoure la seva inserció laboral 

o l’acompanyament educatiu dels seus fills.

D’altra banda, es va crear el Programa per a la gestió de la Renda Garantida, que va permetre la 

contractació de 400 persones per dur a terme tasques associades a la tramitació de les sol·licituds, 

alhora que es van destinar un total de 53 milions d’euros a programes relacionats amb la formació 

i la inserció laboral de les persones en atur; 4,2 milions a l’activitat del tercer sector en l’àmbit 

penitenciari; i en el marc de la inserció laboral de les persones amb algun tipus de discapacitat, 

11,5 milions d’euros per a contractes a centres especials de treball i empreses d’inserció social.

Pel que fa a les polítiques d’igualtat i de gènere,el Govern va acordar el projecte de llei per a 

la igualtat de tracte i la no discriminació, ja sigui per raó de religió o conviccions, capacitat, dis-

capacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual, o per altra condició social o per-

sonal. També es va aprovar el Pla per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de 

l’Administració de la Generalitat, i promoure la integració de la perspectiva de gènere en la seva 

organització i estructura interna. A més es fixaren noves partides pressupostàries per a projectes 

de promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones, i per al desplegament de polítiques de 

gènere en els ens locals. En la mateixa línia d’aprofundiment en la igualtat entre gèneres es 

creà l’Observatori de la Igualtat de Gènere, mentre amb l’acord per a la constitució del Centre 

d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre la Violència Masclista vinculat a l’Institut Català de les 

Dones es va mirar de reforçar la lluita per eradicar la violència de gènere.
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En l’àmbit de la joventut i la infància es va aprovar el Pla d’actuació de polítiques de joventut 

2017-2020, que estableix les línies bàsiques d’actuació del Govern per donar resposta a les di-

ficultats dels joves, especialment pel que fa a la seva inserció laboral i l’accés a l’habitatge, i es 

va preveure una inversió de 284 milions en polítiques de joventut per a 2017. També s’acordaren 

d’altres mesures com ara l’ampliació de l’atenció del servei telefònic “Infància respon” per a la 

lluita contra l’assetjament escolar, el ciberassetjament i els abusos socials; i l’aprovació d’un 

protocol d’actuació contra el maltractament a infants i adolescents. 

Per últim, i en resposta a les manifestacions a favor de l’acollida de refugiats siris a Catalunya, 

el Govern es va comprometre a renovar el Pacte Nacional per a la Immigració, alhora que rec-

lamava la descentralització del procés d’acollida i integració d’aquestes persones, i convidava 

entitats, partits, institucions i el conjunt de la societat catalana a fer un front comú davant l’Estat 

perquè complís amb els seus compromisos de reubicació i reassentament.

Quadre 2. Acords de govern relacionats amb polítiques d’habitatge, polítiques socials, de 
joventut i igualtat

poLítIQUeS d’hAbItAtGe

• SigNATURA D’UN CoNvENi AMB L’AjUNTAMENT DE BARCELoNA pER AL TRASLLAT DE LA MoDEL i LA    
CoNSTRUCCió DE 265 HABiTATgES SoCiALS A TRiNiTAT vELLA (10/01)

• iNiCi DEL DESpLEgAMENT DELS iNSTRUMENTS pREviSToS EN LA NovA LLEi DE pRoTECCió 
DEL DRET A L’HABiTATgE (14/02)

• EL govERN DoNA EL viSTipLAU AL pLA qUE MARCARà LES poLíTiqUES D’HABiTATgE A CATA-
LUNYA EN ELS pRopERS 15 ANYS (19/09)

• ApRovACió DEL CoNvENi DE fiNANçAMENT ENTRE L’AgèNCiA DE L’HABiTATgE DE CATALU-
NYA i L’iNCASòL  pER iMpULSAR LA CoMpRA DE piSoS pER A LLogUER SoCiAL (17/10)

poLítIQUeS SocIALS, JoventUt I IGUALtAt. dRetS I cIUtAdAnIA

• pRojECTE DE LLEi pER fER EfECTiU EL DRET A LA igUALTAT DE TRACTE i LA No DiSCRiMiNACió DE LES  
pERSoNES (10/01)

• ApRovACió D’UN pLA pER gARANTiR LA igUALTAT D’opoRTUNiTATS  i UNA REpRESENTACió 
pARiTàRiA A L’ADMiNiSTRACió ENTRE TREBALLADoRS DE LA gENERALiTAT (17/01)

• ES DESTiNEN 217 MiLioNS A fiNANçAR pRojECTES D’ENTiTATS SoCiALS (14/02)

• EL govERN CoMpRoMET 32 MiLioNS fiNS AL 2021 pER AL TRASLLAT DEL CENTRE oBERT DE 
LA TRiNiTAT A LA zoNA fRANCA (14/02)

• RENovACió EL pACTE NACioNAL pER A LA iMMigRACió (21/02)

• pRojECTE DE LLEi DE voLUNTATS DigiTALS (28/02)
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• ES DESTiNEN 4,2 MiLioNS A L’ACTiviTAT DEL TERCER SECToR EN L’àMBiT pENiTENCiARi i A 
LES ENTiTATS qUE TREBALLEN pER LA REiNSERCió DELS pRESoS (14/03)

• EL govERN fA BALANç DEL pRiMER ANY D’ApLiCACió DE LA RESoLUCió 17/ix SoBRE LA Si-
TUACió D’EMERgèNCiA SoCiAL: EL 80% DE LES pRopoSTES S’HAN CoMpLiT o ES TRoBEN EN 
MARxA (21/03)

• ApRovACió D’UN iNCREMENT DE LA DESpESA EN 2,5 MiLioNS pER pRoMoURE L’AUToNoMiA 
pERSoNAL DE LES pERSoNES AMB DiSCApACiTAT (04/04)

• ES DESTiNEN 780.000 EURoS A pRojECTES qUE pRoMogUiN LA igUALTAT EfECTivA ENTRE 
DoNES i HoMES (11/04)

• EL govERN ApRovA NoUS CoMpLEMENTS, DE fiNS A 700 EURoS, pER A LES fAMíLiES qUE 
ACULLEN iNfANTS TUTELATS (18/04)

• AMpLiACió DE L’ATENCió DEL SERvEi TELEfòNiC iNfàNCiA RESpoN pER A LA LLUiTA CoNTRA 
L’ASSETjAMENT ESCoLAR, EL CiBERASSETjAMENT i ELS ABUSoS SoCiALS (25/04)

• ES RESERvEN 11,5 MiLioNS D’EURoS pER A CoNTRACTES A CENTRES ESpECiALS DE TREBALL 
i EMpRESES D’iNSERCió SoCiAL (25/04)

• S’ApRovA EL pLA ANUAL DE CoopERACió AL DESENvoLUpAMENT oN ES DESTiNARAN 30,2 
MiLioNS (02/05)

• ES DESTiNEN 360.000€ A LA CREACió DEL CENTRE DE TECNifiCACió ESpoRTivA DE LLUiTA i 
giMNàSTiCA LA MiNA (09/05)

• ES DESTiNEN 5,5 MiLioNS A LES AjUDES ECoNòMiqUES pER A fAMíLiES EN qUè Hi HAgi HA-
gUT UN NAixEMENT, ADopCió, TUTELA o ACoLLiMENT (23/05)

• CoNSTiTUCió DE L’oBSERvAToRi DE LA igUALTAT DE gèNERE pER CoNTRiBUiR AL CoNEixE-
MENT DE LA SiTUACió DE LES DoNES i MiLLoRAR-NE LES poLíTiqUES púBLiqUES  (06/06)

• ES DESTiNEN 53,4 MiLioNS D’EURoS AL pRogRAMA DEL SoC “TREBALL i foRMACió” pER A 
pERSoNES EN ATUR (04/07)

• S’iNCREMENTA LA iNvERSió pER A LES poLíTiqUES DE gèNERE qUE DESENvoLUpEN ELS ENS 
LoCALS (18/07)

• ApRovACió DEL pRoToCoL MARC D’ACTUACioNS CoNTRA EL MALTRACTAMENT A iNfANTS i 
ADoLESCENTS A CATALUNYA  (18/07)

• ApRovACió DE LA MEMòRiA pRELiMiNAR DE LA LLEi qUE gARANTiRà ELS DRETS DE LA gENT 
gRAN i MiLLoRARà LES poLíTiqUES ADREçADES A AqUEST CoL•LECTiU (25/07)

• ApRovACió DE LA MEMòRiA pRELiMiNAR DE L’AvANTpRojECTE DE LLEi pER A LA igUALTAT DE 
LES pERSoNES AMB DiSCApACiTAT SENSoRiAL qUANT A SUCCESSioNS (25/07)

• CREACió DEL pRogRAMA pER A LA gESTió DE LA RENDA gARANTiDA, qUE pERMET CoN-
TRACTAR 403 pERSoNES (25/07)

• iNvERSió DE 284 MiLioNS EN poLíTiqUES DE jovENTUT DURANT EL 2017 (05/09)

• ApRovACió DEL pLA D’ACTUACió DE poLíTiqUES DE jovENTUT 2017-2020 (12/09)

• ApRovACió DEL pLA DE CiUTADANiA i MigRACioNS 2017-2020 (19/09)

• CoNSTiTUCió DEL CENTRE D’ESTUDiS, RECERCA i CApACiTACió SoBRE LA vioLèNCiA MAS-
CLiSTA (26/09)

Font: elaboració pròpia
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Quant als acords adreçats al desenvolupament econòmic i que figuren en el quadre 3, s’aprofundí 

la dinamització econòmica del sector pesquer i de les zones rurals. Així, i dins del marc de l’ac-

tivitat del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), es va impulsar la creació de Grups d’Acció 

Local del Sector Pesquer, uns òrgans encarregats del disseny i desenvolupament d’estratègies 

per a la gestió dels ajuts del FEMP, a més d’assignar-se una despesa de 2 milions d’euros per a 

les convocatòries d’ajuts per a l’aplicació d’aquestes estratègies. El FEMP és el nou fons de les 

polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020, i és  un dels principals 

instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural dir-

igida al món pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes de la pesca i 

l’aqüicultura. 

Pel que fa a les zones rurals es va acordar una partida de 7 milions en forma d’ajuts per a l’ex-

ecució de més de 250 projectes que generin activitat econòmica en les zones rurals, creïn llocs 

de treball i millorin els processos de transformació i comercialització dels productes agraris. En la 

mateixa línia es van destinar 9,2 milions a ajuts per a la millora de la competitivitat a les explota-

cions agràries i la incorporació dels joves en aquest sector. També es va aprovar una despesa de 

27 milions d’euros amb la finalitat de millorar la competitivitat de la indústria agrícola amb proces-

sos innovadors, incrementar el valor afegit dels seus productes i fomentar la internacionalització.

En el marc de l’emprenedoria el Govern va destinar 3 milions d’euros al finançament de les ac-

cions que es desenvolupin a la denominada Xarxa Emprèn, integrada per un conjunt d’entitats 

vinculades al món de la creació d’empreses. La convocatòria de subvencions permetrà a aquestes 

entitats reforçar i millorar els seus programes amb tècnics que acompanyen els emprenedors en 

les primeres fases de concepció i impuls d’una idea de negoci.

Per acabar, es van impulsar els Plans de foment territorial del turisme, finançats amb els recursos 

generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics, amb l’objectiu de millorar les 

infraestructures turístiques per fer de Catalunya una destinació turística més atractiva.
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Quadre 3. Acords de govern relacionats amb les polítiques de desenvolupament           
econòmic

• ApRovACió DEL pRojECTE DE LLEi DE CoMERç, SERvEiS i fiRES AMB UNA DoTACió DE 6,5 
MiLioNS (03/01)

• ES DESTiNEN 9,2 MiLioNS MéS ALS pLANS DE MiLLoRA DE LES ExpLoTACioNS AgRàRiES i A 
LA iNCoRpoRACió DE jovES EN AqUEST àMBiT (28/02)

• S’iMpULSEN ELS gRUpS D’ACCió LoCAL DEL SECToR pESqUER CATALà EN EL MARC DEL 
pRogRAMA opERATiU DEL foNS EURopEU MARíTiM i DE LA pESCA (25/04)

• ApRovACió DEL foNS DELS pLANS DE foMENT TERRiToRiAL DEL TURiSME DELS pRopERS 
TRES ANYS (23/05)

• S’ApRovEN LES CoNvoCATòRiES D’AjUTS AL DESENvoLUpAMENT LoCAL 2017-2019 EN EL 
MARC DEL foNS EURopEU MARíTiM i DE LA pESCA (06/06)

• ES DESTiNEN 27 MiLioNS A LA CoNvoCATòRiA D’AjUTS pER A LA MiLLoRA DE LA TRANSfoR-
MACió i CoMERCiALiTzACió D’ALiMENTS i LA MiTigACió DEL CANvi CLiMàTiC (06/06)

• ES DESTiNEN 7,66 MiLioNS pER iMpULSAR LA DivERSifiCACió ECoNòMiCA DE LES zoNES 
RURALS (06/06)

• ES DESTiNEN 3 MiLioNS D’EURoS A CATALUNYA EMpRèN (20/06)

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les polítiques de territori, transport i medi ambient, una part important dels acords 

del Govern es va orientar a la reducció d’emissions contaminants, la lluita contra el canvi climàtic 

i el desenvolupament sostenible (veure quadre 4). Així, destaca 1) l’aprovació del Pla de les en-

ergies renovables que proposa que al 2050 la totalitat de l’energia consumida provingui de fonts 

renovables; 2) l’acord perquè l’adquisició de vehicles per a l’administració pública sigui de baixes 

emissions (elèctrics, híbrids o a gas); 3) l’aprovació de les despeses del programa per a la reduc-

ció voluntària de les emissions de gasos amb efecte hivernacle adreçat a organitzacions, entitats 

i col·lectius; i 4) l’ampliació de la gratuïtat de peatges per a les noves modalitats de cotxes nets. 

D’altra banda, el Govern va fer una valoració positiva de la implementació de les mesures pre-

vistes a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), de les quals s’han posat 

en marxa el 83 per cent quatre anys després de la seva aprovació.

Dintre del camp del desenvolupament sostenible s’ha de fer referència també a la creació de 

l’Agenda Urbana Catalana per orientar el desenvolupament sostenible de les ciutats seguint els 

criteris marcats per l’ONU durant la conferència Hàbitat III, que va tenir lloc a Quito (Equador). En 

aquesta conferència es va aprovar la denominada Nova Agenda Urbana (NAU), amb l’objectiu de 
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convertir-ser en el marc universal que guiï el desenvolupament de les ciutats durant les properes 

dècades.

En un altre ordre de coses, el Govern va aprovar el Pla de Gestió de l’Aigua 2016-2021, que es-

tableix una nova planificació hidrològica que preveu inversions de 973 milions d’euros per garantir 

l’abastiment, el sanejament i la preservació del medi hídric. Paral·lelament també va donar llum 

verda al Programa de Regadius de Catalunya, que haurà de desenvolupar els instruments neces-

saris per poder establir una política de regadius tant des del punt de vista de la planificació com 

de l’execució i control. I per últim, es va decidir destinar 1,5 milions a actuacions de conservació 

i recuperació del medi fluvial a través de subvencions a les entitats de custòdia fluvial, organitza-

cions de caràcter ambiental sense ànim de lucre. Aquestes entitats fan tasques de restauració de 

les lleres dels rius i de sensibilització sobre la importància d’aquest ecosistema.

La seguretat viària es va convertir en altre dels eixos prioritaris d’actuació amb l’aprovació del Pla 

de seguretat viària i el Programa “objectiu 2020”. El primer es proposava la reducció d’un 45 per 

cent de les víctimes mortals a les carreteres respecte de 2010 prioritzant la protecció dels usuaris 

més vulnerables com els infants i la gent gran, els vianants, els ciclistes i motoristes o les per-

sones amb mobilitat reduïda, mentre el segon fixava com a objectiu l’eradicació de la sinistralitat 

amb víctimes mortals a la xarxa viària de Catalunya de cara al 2020. 

Quant al transport, es va acordar la posada en marxa del Pla de transport de viatgers de Catalunya 

2020, que haurà de conduir a una reestructuració integral del servei de rodalies, el desplegament 

d’una xarxa d’autobusos exprés i la implantació d’un sistema tarifari únic per a tota Catalunya. 

Quadre 4. Acords de govern relacionats amb polítiques de territori, transport i               
medi ambient

• ApRovACió DE L’ADqUiSiCió DE vEHiCLES DE BAixES EMiSSioNS i ALTRES ASpECTES 
pER A LA MiLLoRA AMBiENTAL DE LES fLoTES DE vEHiCLES DE L’ADMiNiSTRACió pú-
BLiCA (03/01)

• ApRovACió DEL pLA DE gESTió DE L’AigUA 2016-2021 AMB UNA iNvERSió gLoBAL 
DE 973 MiLioNS (03/01)

• ES DESTiNEN 1,5 MiLioNS EN 6 ANYS EN ACTUACioNS DE CoNSERvACió i RECUpE-
RACió DEL MEDi fLUviAL (17/01)

• ApRovACió DE LES BASES pER AL pACTE NACioNAL pER A LA TRANSiCió ENERgèTi-
CA AMB L’oBjECTiU D’ARRiBAR AL 100% D’ENERgiES RENovABLES AL 2050 (31/01)



Govern

APC 2017                            Institut de Ciències Polítiques i Socials

81

• ES DoNA LLUM vERDA AL pRogRAMA DE REgADiUS DE CATALUNYA pER A LA MiLLo-
RA DE L’ABASTiMENT D’AigUA A LES ExpLoTACioNS AgRíCoLES (31/01)

• ApRovACió DE LES DESpESES  DEL pRogRAMA D’ACoRDS voLUNTARiS pER A LA RE-
DUCCió D’EMiSSioNS DE gASoS AMB EfECTE HivERNACLE (14/02)

• ApRovACió DEL pLA DE TRANSpoRT DE viATgERS DE CATALUNYA 2020, qUE pRio-
RiTzA LA REoRgANiTzACió DE RoDALiES, EL DESpLEgAMENT D’UNA xARxA DE BUSoS 
ExpRéS, LA iMpLANTACió D’UN úNiC SiSTEMA D’iNfoRMACió i gESTió DE LA MoBiLi-
TAT, i LA iNTEgRACió TARifàRiA A ToT CATALUNYA AL 2019 (07/03)

• AvALUACió DE L’ESTRATègiA CATALANA D’ADApTACió AL CANvi CLiMàTiC (07/03)

• ELABoRACió DE L’AgENDA URBANA CATALANA pER oRiENTAR EL DESENvoLUpAMENT 
SoSTENiBLE DE LES CiUTATS (04/04) 

• CREACió DEL pRogRAMA CAMpANYA foRESTAL pER A L’ANY 2017 (18/04)

• ES DESTiNEN 130 MiLioNS D’EURoS A L’ADqUiSiCió DE 15 NoUS TRENS pER AL ME-
TRo DEL vALLèS D’fgC (09/05)

• ApRovACió DE LES LíNiES BàSiqUES DE L’ESTRATègiA DEL pATRiMoNi NATURAL i LA 
BioDivERSiTAT DE CATALUNYA (13/06)

• AMpLiACió DE LA gRATUïTAT DE pEATgES A NovES MoDALiTATS DE CoTxES NETS 
(20/06)

• ApRovACió DEL pLA DE SEgURETAT viàRiA 2017-2019 AMB L’oBjECTiU DE REDUiR 
LES víCTiMES MoRTALS UN 45% RESpECTE DEL 2010 (27/06)

• CREACió DEL pRogRAMA “oBjECTiU 2020: UN REpTE CAp A LA viSió zERo víCTiMES 
MoRTALS A LA xARxA viàRiA DE CATALUNYA” (04/07)

• ES DoNA LLUM vERDA A LA CREACió DE LA TAULA SoCiAL DEL TRANSpoRT púBLiC 
(18/07)

• ApRovACió DEL pRogRAMA DE MESURES ASSoCiAT AL pLA DE gESTió DEL RiSC D’i-
NUNDACió, AMB UNA iNvERSió pREviSTA DE 100 MiLioNS D’EURoS (01/08)

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, la pròpia organització de l’Administració de la Generalitat fou objecte de nombrosos 

acords, ja sigui per regular el seu funcionament, per emprendre algun tipus de reestructuració in-

terna o per assolir els objectius de la transparència i la modernització (veure quadre 5). En aquest 

últim sentit destaca: 1) la creació d’un nou registre de grups d’interès;  2) la posada en marxa d’un 

model integral de gestió d’ajuts i subvencions, que inclogui l’ús dels mitjans electrònics en totes 

les fases del procediment;  3) l’aprovació del pla pilot per avaluar les competències, el rendiment 

i l’assoliment de resultats del personal de l’Administració pública; i 4) la tramitació d’un nou codi 

per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració i el seu sector 
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públic. A més, i enllaçant amb la conformació de les estructures d’Estat, el Govern va acordar la 

creació de la nova seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Així mateix, i com a conseqüència de la millora de la situació econòmica, el Govern decidí fer 

efectiu el retorn de part de la paga extra del 2012 als empleats públics, i aprovar una oferta d’ocu-

pació pública de 8.155 places entre sanitaris, docents, Mossos d’Esquadra i personal dels serveis 

socials.

Quadre 5. Acords de govern relacionats amb l’administració i les finances, la transparèn-
cia i la modernització de l’Administració

• ES DESENvoLUpA EL NoU DiSTRiCTE ADMiNiSTRATiU DEL BARRi DE LA MARiNA DEL poRT A 
BARCELoNA (03/01)

• CREACió D’UN pRogRAMA D’AvALUACió i MoDERNiTzACió pER ACoNSEgUiR LA fiNESTRETA 
úNiCA EN MATèRiA DE CoNTRoL ALiMENTARi (03/01)

• CREACió D’UN NoU REgiSTRE DE gRUpS D’iNTERèS AMB L’oBjECTiU DE DoNAR CoMpLiMENT 
A LA LLEi DE TRANSpARèNCiA A ToTS ELS ENS LoCALS i oRgANiSMES púBLiCS (14/02)

• S’ApRovA LA CREACió DE LA NovA SEU ELECTRòNiCA DE L’AgèNCiA TRiBUTàRiA DE CATALU-
NYA (21/02)

• ApRovACió D’UN MoDEL iNTEgRAL DE gESTió DE SUBvENCioNS i AjUTS qUE iNTEgRA L’úS 
DELS MiTjANS ELECTRòNiCS EN ToTES LES fASES DEL pRoCEDiMENT (28/02)

• ES fA EfECTiU EL REToRN DE pART DE LA pAgA ExTRA DEL 2012 ALS EMpLEATS púBLiCS, 
CoMpoRTANT UN DESEMBoSSAMENT DE 225 MiLioNS (04/04)

• ApRovACió DEL DECRET LLEi qUE MoDifiCA i fixA EN L’1 DE MAig L’ENTRADA EN vigoR DE 
L’iMpoST DE BEgUDES ENSUCRADES ENvASADES (04/04)

• CREACió DEL CoL•LEgi DE CRiMiNòLEgS DE CATALUNYA (04/04)

• CREACió DE L’oBSERvAToRi D’AvALUACió DE L’úS D’ANiMALS EN CiRCS (04/04)

• ApRovACió DE LA REgULACió DE CoMpETèNCiES DE LA gENERALiTAT EN MATèRiA DE SEgU-
RETAT pRivADA (11/04)

• ApRovACió D’UNA ofERTA D’oCUpACió púBLiCA DE 7.700 pLACES DE SANiTARiS, DoCENTS, 
MoSSoS D’ESqUADRA i pERSoNAL DE SERvEiS SoCiALS (18/04)

• ES CREA EL pRogRAMA D’HoMogENEïTzACió DELS pRoCESSoS i MECANiSMES iNTERNS DE 
TRAMiTACió DE TRiBUTS i CoTiTzACioNS SoCiALS qUE pAgUEN LES ENTiTATS DEL SECToR 
púBLiC DE LA gENERALiTAT (25/04)

• DECRET DE REESTRUCTURACió DEL DEpARTAMENT  DE LA viCEpRESiDèNCiA i D’ECoNoMiA i 
HiSENDA, i CREACió DE LA DiRECCió gENERAL DEL pRoMoCió ECoNòMiCA, CoMpETèNCiA i 
REgULACió (02/05)

• CREACió DE LA NovA DiRECCió gENERAL DEL CoS DELS AgENTS RURALS (02/05)

• ApRovACió DEL pLA piLoT pER AvALUAR LES CoMpETèNCiES, EL RENDiMENT i L’ASSoLiMENT 
DE RESULTATS DEL pERSoNAL DE L’ADMiNiSTRACió púBLiCA (16/05)
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• ApRovACió DE MoDifiCACioNS EN L’ESTRUCTURA oRgàNiCA DEL DEpARTAMENT DE govER-
NACió, ADMiNiSTRACioNS púBLiqUES i HABiTATgE (23/05)

• EL govERN ApRovA EL MARC gENERAL pER REgULAR i REfoRçAR L’ACCió DE LES DivERSES 
UNiTATS DEL govERN A L’ExTERioR (13/06)

• ApRovACió D’UN NoU CoDi pER A LA CoNTRACTACió púBLiCA SoCiALMENT RESpoNSABLE 
EN L’àMBiT DE L’ADMiNiSTRACió i EL SEU SECToR púBLiC (20/06)

• ES RATifiCA L’ofERTA púBLiCA D’oCUpACió DE 505 pLACES DE MoSSoS D’ESqUADRA DEL 
2017 (04/07)

• ApRovACió DEL REgLAMENT DE LA CoMiSSió DE gARANTiA DEL DRET D’ACCéS A LA iNfoR-
MACió púBLiCA (18/07)

Font: elaboració pròpia

Durant el 2017 va continuar la conflictivitat entre el Govern de la Generalitat i el Govern central, 

aquest cop molt centrada en els preparatius del referèndum de l’1-O i els esdeveniments al seu 

voltant. És per això que diversos acords del Govern català es van adreçar a aquestes qüestions, 

ja sigui per rebutjar la sentència del 9-N i reiterar la voluntat de celebració d’un referèndum mal-

grat les advertències de l’Estat, o per buscar l’empara dels tribunals en les seves actuacions de 

cara a aquests preparatius (veure quadre 6).

Així, en el mes d’abril el Govern va defensar davant el Tribunal Constitucional (TC) la legalitat de 

la partida dels pressupostos destinada a la celebració del referèndum, i ja al juny va denunciar la 

querella preventiva presentada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) con-

tra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i contra l’aleshores secretari general, Francesc 

Esteve, per la compra de les urnes. 

D’altra banda, l’amenaça en el mes de juliol de suspendre l’accés al Fons de Liquiditat Autonò-

mica (FLA) en el cas que el Govern de la Generalitat no enviés certificats setmanals on s’acred-

ités que no s’havia fet cap despesa relativa al referèndum de l’1-O va decidir l’Executiu català a 

presentar un doble recurs, un davant el Tribunal Suprem i un altre davant el TC, abans de recórrer 

a l’empara de la justícia internacional. A la fi, el Govern es va comprometre a fer públiques les 

seves despeses però es va negar a facilitar la llista de funcionaris relacionats amb els preparatius 

del referèndum per protegir els treballadors públics, reiterant que serien els 13 membres del Gov-

ern els que n’assumirien totes les responsabilitats. 
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Més endavant, en el mes d’agost, el Govern de la Generalitat va recórrer al TC en resposta al 

recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern central a l’article 135 del Reglament del Parla-

ment, que va permetre la tramitació de les lleis de desconnexió en lectura única. Així mateix, va 

presentar un recurs al Tribunal Suprem contra l’acord del Consell de ministres que ordenava la 

intervenció de les finances de la Generalitat.

Ja a pocs dies de la celebració de l’1-O el Govern català va acordar emprendre accions legals en 

resposta a una sèrie d’actuacions del Govern Central. En primer lloc va presentar un requeriment 

d’incompetència contra la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya del 22 de setembre, diri-

gida als cossos i forces de seguretat de l’Estat, perquè aquesta instrucció alterava la dependència 

orgànica dels membres dels cos de Mossos d’Esquadra, adscrivint-los a l’Estat. I en segon lloc va 

presentar un escrit davant el TSJC demanant que el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, 

s’abstingués de realitzar cap actuació contra els preparatius del referèndum, donat que altres 

dues autoritats judicials, el TSJC i el jutjat d’instrucció nº13 de Barcelona, ja estaven instruint el 

cas. A aquest escrit es va afegir després, però, un recurs contenciós administratiu contra aquesta 

mateixa instrucció de la Fiscalia, al·legant que les seves actuacions implicaven una vulneració de 

drets dels ciutadans de Catalunya.

La majoria d’aquestes causes judicials encara es trobaven obertes abans d’acabar el 2017, tot i 

el tancament d’unes quantes. Així, i per evitar el recurs davant del TC per la partida dels pressu-

postos destinada a la celebració del referèndum, el Govern va decidir retirar-la, afegint-hi una dis-

posició addicional que comprometia l’Executiu amb un procés referendari sobre el futur polític de 

Catalunya i garantia l’existència de recursos per poder celebrar-ho. Aquest canvi va provocar que 

cinquanta diputats del Grup Socialista al Congrés presentessin un recurs d’inconstitucionalitat en 

contra, a l’hora que l’estratègia del Govern no va sortir efecte en emetre el TC una sentència  a 

principis de juliol que declarava inconstitucional i anul·lava de manera definitiva totes les referèn-

cies al referèndum en els pressupostos. 

Pel que fa a la presentació dels dos recursos judicials, un davant el Tribunal Suprem i un altre 

davant el TC, com a resposta a l’amenaça del Govern central de suspendre l’accés del Govern 

de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica, a data del 31 de desembre no s’havia produït 

encara cap pronunciament per part dels dos tribunals, però tampoc s’havia fet efectiva l’amenaça 

de suspensió de l’accés al FLA per part de Catalunya.

Sobre el recurs del Govern de la Generalitat davant el TC en defensa de la reforma del Reglament 
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del Parlament, el tribunal va declarar la seva constitucionalitat a finals de novembre, en la mesura 

que va considerar que s’havia fet possible la presentació d’esmenes als grups de l’oposició.

D’altra banda i en relació al recurs del Govern català contra l’acord del Consell de Ministres so-

bre la intervenció dels comptes de la Generalitat per part del Govern central, el TS va admetre a 

tràmit el recurs, si bé això no significava que la intervenció fos suspesa. A hores d’ara el tribunal 

no ha dictat una sentència ferma, però amb l’aplicació de l’article 155 el Govern central continua 

exercint la tutela dels comptes públics a Catalunya. 

Per acabar i quant a la denúncia de la Generalitat sobre la ingerència per part de la Fiscalia Gen-

eral de l’Estat en els preparatius de l’1-O, el Govern va al·legar que el fiscal general ja no podia 

realitzar cap més actuació contra el referèndum perquè ja estava sent investigat per dues autori-

tats judicials: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona. 

Amb el requeriment el Govern volia posar fi a actuacions recents del fiscal, com les querelles 

contra més de 700 alcaldes; les instruccions que havia donat a les forces i cossos de seguretat; la 

prohibició d’actes sobre el referèndum, el registre d’impremtes i “les pressions a mitjans”.

Quadre 6. Acords de govern relacionats amb la conflictivitat amb l’Estat

• EL govERN CoNSTATA L’iNCoMpLiMENT pER pART DE L’ESTAT DE 34 SENTèNCiES fERMES DEL 
TRiBUNAL CoNSTiTUCioNAL i DEL TRiBUNAL SUpREM fAvoRABLES A CATALUNYA (07/02)

• EL govERN REBUTjA LA SENTèNCiA DEL 9-N i REiTERA LA voLUNTAT DE CELEBRACió DEL RE-
fERèNDUM MALgRAT LES ADvERTèNCiES DE L’ESTAT (14/03)

• EL govERN DEfENSA DAvANT EL TC LA LEgALiTAT DE LA pARTiDA 40 DELS pRESSUpoSToS 
DESTiNADA A LA CELEBRACió DEL REfERèNDUM (11/04)

• EL govERN ACUSA L’ESTAT DE SABoTATgE A EL pRAT i CoNvoCA UNA REUNió iMMEDiATA pER 
vALoRAR LA SiTUACió DE DEixADESA i iNCoMpETèNCiA (16/05)

• REqUERiMENT D’iNCoMpETèNCiA pEL REiAL DECRET SoBRE EL fiNANçAMENT DE LES MESU-
RES pER EviTAR EL xoC i ELECTRoCUCió D’AUS (23/05)

• pRESENTACió D’UN RECURS D’iNCoNSTiTUCioNALiTAT EN MATèRiA D’AjUDES LABoRALS 
(30/05)

• EL govERN CoNSTATA EL DEfiCiENT RiTME D’ExECUCió DE LES iNfRAESTRUCTURES DE L’ES-
TAT A CATALUNYA (20/06)

• EL govERN DENUNCiA qUE LA qUERELLA CoNTRA LA CoNSELLERA DE govERNACió i RE-
LACioNS iNSTiTUCioNALS MERiTxELL BoRRàS éS UNA qUERELLA pREvENTivA SENSE BASE 
jURíDiCA (20/06)

• EL govERN ACoRDA pERSoNAR-SE EN EL RECURS D’iNCoNSTiTUCioNALiTAT DEL LLiBRE SiSè 
DEL CoDi CiviL (27/06) 
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• EL govERN pLANTEjARà UN CoNfLiCTE poSiTiU DE CoMpETèNCiES pEL REiAL DECRET DE 
fiNANçAMENT DE L’ADApTACió DE LíNiES ELèCTRiqUES CoNTRA LA CoL•LiSió i ELECTRoCUCió 
D’oCELLS (11/07)

• EL govERN RESpoN A L’AMENAçA DE L’ESTAT D’iNTERRoMpRE EL fLA AMB UN DoBLE RECURS 
jUDiCiAL i pRoTEgiNT ELS TREBALLADoRS púBLiCS (25/07)

• EL govERN ES pERSoNA DAvANT EL TRiBUNAL CoNSTiTUCioNAL pER DEfENSAR LA REfoRMA 
DEL REgLAMENT DEL pARLAMENT (01/08)

• EL TRiBUNAL SUpREM ADMET A TRàMiT EL RECURS DEL govERN CoNTRA L’ACoRD DEL CoN-
SELL DE MiNiSTRES (19/09)

• EL govERN ENviA UN REqUERiMENT AL fiSCAL gENERAL DE L’ESTAT pERqUè S’ABSTiNgUi DE 
REALiTzAR CAp ACTUACió SoBRE EL REfERèNDUM (19/09)

• EL govERN pLANTEjA UNA BATALLA jURíDiCA CoNTRA LA vULNERACió DE DRETS qUE SUpo-
SEN LES ACTUACioNS DE LA fiSCALiA (26/09)

• RECURS D’iNCoMpETèNCiA DAvANT EL govERN DE L’ESTAT CoNTRA LA iNSTRUCCió DE LA 
fiSCALiA SUpERioR DE CATALUNYA DEL 22 DE SETEMBRE ADREçADA ALS MoSSoS, LA gUàR-
DiA CiviL i LA poLiCiA NACioNAL; UN RECURS CoNTENCióS ADMiNiSTRATiU DAvANT EL TSjC 
CoNTRA LA iNSTRUCCió DE LA fiSCALiA i UN ESCRiT DAvANT EL MATEix TSjC pER poSAR DE 
MANifEST L’ASSUMpCió iL•LEgíTiMA pER pART DE LA fiSCALiA DE LA iNvESTigACió DELS fETS 
DENUNCiATS EN LA qUERELLA iNTERpoSADA CoNTRA ELS MEMBRES DEL govERN (26/09) 

Font: elaboració pròpia
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Semblances dels partits catalans en l’any del referèndum de 
l’1-O, la intervenció de l’autonomia i unes noves eleccions al 
Parlament de Catalunya

    Maria Blanco, Ferran Quintanilla, Georgina Martí, Guillem Boronat i Lucía Medina
Institut de Ciències Polítiques i Socials

La qüestió independentista va continuar sacsejant la vida política a Catalunya durant 2017. 

Les forces independentistes van encarar l’any amb la fita de dur a terme un referèndum d’auto-

determinació mentre la resta de partits s’hi oposava de ple o bé dissentia en el seu enfocament. 

L’escalada de la tensió política emmenà a la intervenció sense precedents de la Generalitat en 

virtut de l’article 155 de la Constitució espanyola i a la convocatòria d’eleccions autonòmiques per 

part del Govern central per al 21 de desembre. 

Els partit polítics catalans van protagonitzar i decidir amb les seves actuacions molts dels esde-

veniments al votant del “procés”, ja sigui per impulsar la celebració del referèndum de l’1-O, per 

matisar-la o per impedir-la. Tanmateix també es van veure afectats i/o compel·lits per la suspensió 

de l’autogovern, la dissolució del Parlament i el decurs d’unes eleccions els resultats de les quals 

continuaren reproduint bàsicament la divisió existent entre independentistes i constitucionalistes. 

A les pàgines que segueixen es detalla la vida dels partits polítics catalans durant 2017 en relació 

a aquests aspectes i a d’altres derivats de la seva organització interna.

LA TRANSICIÓ DE CIUTADANS A CIUDADANOS I EL SEU GIR IDEOLÒGIC CAP AL          

LIBERALISME

La IV Assemblea Nacional de Ciutadans: una assemblea transcendent 

Amb la celebració de la seva IV Assemblea Nacional els dies 4 i 5 de febrer a Coslada, a la 

província de Madrid, Ciutadans va fer el salt d’una formació de base regional a un partit d’abast 
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estatal el 2017. De fet, aquest va ser el primer congrés que es va dur a terme fora de Catalunya, 

ja que els tres congressos anteriors, els de 2006 (el fundacional), 2007 i 2011, que havien servit 

per establir les bases ideològiques, estatutàries i organitzatives de la formació taronja, s’havien 

fet a la província de Barcelona. 

La IV Assemblea significà la transició de Ciutadans a Ciudadanos i durant el seu transcurs es van 

debatre temes com ara la definició ideològica del partit als seus estatuts; el posicionament de la 

formació respecte de les reivindicacions nacionalistes i regionalistes; el grau d’autonomia de les 

entitats subestatals del partit; i l’elecció del centre neuràlgic de l’organització entre Madrid i Barce-

lona. A més, en la convenció es van renovar alguns òrgans com el Consell General o l’Executiva, 

que es mantindrien fins a la celebració de la següent Assemblea.

Abans, però, de la IV Assemblea es va produir la renovació de la presidència del partit entre els 

dies 26 i 27 de gener, mitjançant vot telemàtic obert a una militància de 25.000 afiliats. A aquesta 

votació es van presentar tres candidats: Albert Rivera, Juan Carlos Bermejo i Diego de los Santos.  

Juan Carlos Bermejo, enginyer madrileny, va concórrer al procés sota la candidatura Esencia 

Ciudadana. La proposta principal de Bermejo consistia en recuperar el concepte de socialdemo-

cràcia en els estatuts del partit, una ideologia més concorde amb l’esperit inicial de Movimiento 

Ciudadano, la plataforma creada el 2013 amb què Albert Rivera ja va començar l’intent de fer el 

salt a la política estatal. 

Diego de los Santos, biòleg sevillà i fill del cofundador del Partit Andalucista, encapçalava la 

candidatura Alternativa Ciudadana. Compartia el diagnòstic de Bermejo sobre l’abandonament 

de les idees que definien el partit des de la seva creació i proposava millores en tres eixos: 1) la 

supressió del vot telemàtic per la seva consideració de menys transparent; 2) la recuperació de 

les assemblees de barri; i 3) una revisió ideològica del partit que l’apropés als espais de centre i 

centre-esquerra.

Inicialment Juan Carlos Bermejo i Diego de los Santos es van plantejar presentar una candidatura 

conjunta però les negociacions no van prosperar. Tanmateix no es van produir grans sorpreses i 

Albert Rivera revalidà la presidència de Ciutadans amb el suport del 83,7% dels militants. 

En la IV Assemblea Nacional de Ciutadans hi van participar prop de 600 compromissaris designats 

per comunitats autònomes i dividits en dos corrents interns amb postures enfrontades respecte 
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del tema més controvertit: la definició ideològica del partit als estatuts. El primer corrent, dirigit per 

Albert Rivera i amb el nom d’España Ciudadana, representava el corrent oficialista i proposava 

1) redefinir ideològicament el partit, prescindint del terme de socialisme democràtic i adoptant el 

de liberalisme progressista; 2) restringir les eleccions primàries al candidat; 3) crear un comitè 

permanent per donar resposta a situacions d’urgència; 4) augmentar en 65 (de 60 a 125) el nom-

bre de membres del Consell General; i 5) expulsar els militants que filtressin documents oficials 

o critiquessin públicament l’organització. L’altre corrent, Mejor Unidos, nascut a Catalunya i dirigit 

per l’exdiputat Jordi Cañas constituïa l’ala crítica de la formació. Els militants que donaven suport 

a Mejor Unidos no volien renunciar a allò que consideraven el segell ideològic definitori del partit 

des dels seus orígens: el socialisme democràtic.

En l’Assemblea es van debatre un total de 75 esmenes: 25 adreçades als estatuts, 25 a l’estra-

tègia i altres 25 a l’ideari del partit. Les esmenes havien estat preseleccionades mesos abans 

mitjançant votació telemàtica entre els afiliats. Les referides als estatuts foren les més debatudes 

i durant la seva discussió es va veure de manera més clara l’existència de postures divergents 

i difícilment reconciliables dins la formació taronja. El corrent d’España Ciudadana va presentar 

una esmena a la totalitat per canviar la definició del partit als estatuts, en contraposició amb el 

corrent de Mejor Unidos que apostava per no realitzar-ne modificacions. Després de la votació 

es va imposar la proposta d’España Ciudadana que prescindia de la fórmula tradicional del partit 

com socialista democràtic i la substituïa per la de liberalisme progressista. El canvi en la definició 

no només suposava un canvi de nomenclatura sinó una aposta per la consolidació de Ciutadans a 

Espanya, tot intentant fer-se amb un espai ideològic que fins ara només havia ocupat parcialment 

el PP. Una altra decisió que es va aprovar a proposta del grup de Rivera fou la reducció de les pri-

màries. Fins la celebració de la IV Assemblea els afiliats podien votar els cinc primers llocs de les 

llistes electorals. Amb l’aprovació d’aquesta esmena la militància només podria votar el candidat. 

Tanmateix, el canvi en l’orientació ideològica, la limitació de les opcions de la militància a l’hora 

de decidir els candidats, així com el salt de la formació a l’arena estatal van provocar algunes re-

accions negatives entre la militància, com ara l’abandonament del partit d’una desena de càrrecs 

electes (dos regidors a las Rozas de Madrid, set a municipis de València i un diputat provincial a 

València), o la minva de donacions de persones físiques i jurídiques. 
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El creixement i la consolidació de Ciutadans a Catalunya

A finals de maig Ciutadans va dur a terme un procés de primàries a Catalunya per escollir el seu 

candidat a la presidència de la Generalitat. S’hi van presentar quatre candidats: Inés Arrimadas, 

Daniel Granados, Jordi González i Sergio Querol. Granados i González apostaven per fer un 

referèndum pactat amb l’Estat; Arrimadas, en canvi, no compartia aquesta idea d’acord amb el 

posicionament tradicional del partit sobre aquesta qüestió. Granados demanava, a més, la im-

plantació d’un Estat federal i una hisenda catalana a l’estil de la basca. El quart candidat, Sergio 

Querol, no es va posicionar al respecte però sí va demanar un canvi d’estratègia en el tractament 

de la qüestió sobiranista per part de la formació. Inés Arrimadas, qui partia com a favorita, va 

aconseguir el 96% del vots i fou elegida de nou aspirant a la presidència de la Generalitat, el que 

va suposar també que el partit assumís els seus plantejaments programàtics. 

Pel que fa a l’activitat de la formació al Parlament, aquesta es va caracteritzar per mantenir el to 

de disputa dels últims anys amb el Govern i les forces sobiranistes. Durant el 2017 Ciutadans 

va recórrer al Consell de Garanties Estatutàries en diverses ocasions – en la majoria dels casos 

acompanyat pel PSC i el PPC– buscant la seva empara, com per exemple després de la modifi-

cació del Reglament del Parlament, de l’aprovació d’algunes de les lleis anomenades de descon-

nexió, o de la tramitació dels pressupostos, que destinaven una partida per al referèndum.

Després de la declaració unilateral d’independència del 27 d’octubre, Ciutadans va manifestar el 

seu ferm suport a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern central, i amb la 

convocatòria posterior d’unes eleccions al Parlament per al 21 de desembre va tenir l’oportunitat 

de desplegar el seu potencial electoral en un context de forta polarització política que l’afavoria. 

La llista liderada per Arrimadas va concórrer a aquests comicis com l’única capaç de plantar cara 

a les forces sobiranistes, i sota el lema “ara sí, votarem” el partit es va centrar a reclutar el vot no 

independentista en clau de vot útil a fi d’atreure possibles votants del PPC o el PSC.

Els resultats electorals foren molt positius per a la formació taronja, que fou la força més votada 

amb més d’un milió de vots i va passar dels 25 als 36 escons. Tanmateix l’heterogeneïtat de po-

sicionaments dins del bàndol dels partits no independentistes i la manca dels suports necessaris 

per poder formar govern van relegar Ciutadans a encapçalar l’oposició. 
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PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ: LA INCERTA CONSOLIDACIÓ D’UN PARTIT DA-

VANT DE FRONTS DIVERSOS

Després que el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) celebrés el seu congrés fundacional 

durant el mes de juliol de 2016, la nova formació va encarar l’any 2017 cercant consolidar-se 

organitzativament en el marc d’un context complex per diferents motius. Primer per les exigèn-

cies que li comportaven els seus compromisos en relació al procés sobiranista, i segon pels 

constrenyiments procedents del fet de formar part d’un govern de coalició, en aquest cas amb 

ERC. D’altra banda, membres rellevants del PDeCAT van haver de fer front a les causes judicials 

obertes arran dels esdeveniments al voltant del procés participatiu del 9-N, alhora que el partit 

va continuar intentant desempallegar-se de l’ombra de CDC per evitar que la seva imatge aca-

bés enterbolida pels casos de corrupció. Per acabar, a aquestes dificultats es van sumar 1) les 

divisions dintre del partit en molts casos vinculades a posicionaments diferents pel que fa al futur 

del “procés” i amb el grau de compromís amb el referèndum de l’1-O ; 2) les pugnes pel lideratge 

derivades de la situació de bicefàlia entre Carles Puigdemont i Artur Mas; 3) els conflictes per la 

concentració de càrrecs en un nombre reduït de persones dins de l’organització; i 4) la complica-

da relació del PDeCAT amb la marca electoral de Junts per Catalunya amb la qual es va presentar 

a les eleccions al Parlament del 21 de desembre.

Les tensions del PDeCAT al voltant del procés sobiranista

El compliment amb el compromís del referèndum i l’intent d’arribar a acords amb ERC i la CUP 

van originar tensions en el si de la coalició de Junts pel Sí i divisions dintre del propi PDeCAT. 

Així, i a fi de donar el seu suport al Govern en l’aprovació dels pressupostos, la CUP va exigir que 

hi hagués consignada una partida específica destinada al referèndum, i que aquest es celebrés 

com a molt tard el mes de setembre. Per la seva banda, ERC va pressionar per una implicació 

més gran del PDeCAT en els preparatius de la consulta, especialment a partir de la interlocutòria 

del Tribunal Constitucional del mes d’abril que avisava de penes de presó per als membres del 

Govern i alts càrrecs de la Generalitat en el cas de qualsevol acció pressupostària orientada a 

sufragar les despeses del referèndum. 
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Quant a les tensions internes al PDeCAT, aquestes van girar al voltant de la viabilitat de la con-

sulta i de la millor manera d’afrontar el procés sobiranista, i també de la conveniència de tornar 

a la moderació i desmarcar-se d’ERC i la CUP, tot exhibint un perfil propi. En aquest sentit, les 

declaracions fetes en el mes d’abril i en un àmbit informal pel coordinador organitzatiu del partit, 

David Bonvehí, en les quals defensava la idea de presentar un candidat autonomista si el procés 

fracassava i que van transcendir a la premsa en són un bon exemple, alhora que van servir per 

atiar la polèmica i les tensions amb ERC. 

D’altra banda, a aquesta situació es van afegir les pugnes pel lideratge vinculades a la situació de 

bicefàlia creada a partir del moment que Carles Puigdemont va assumir la Presidència de la Ge-

neralitat i Artur Mas va encapçalar sis mesos més tard la direcció del PDeCAT. Així, Puigdemont 

es va anar distanciant progressivament del partit i mantenint-lo al marge de moltes de les seves 

decisions, algunes de les quals no sempre van ser compartides per la cúpula de la formació, en 

especial aquelles relatives als preparatius del referèndum. De fet, els consellers del PDeCAT 

van expressar el seu malestar per la seva exclusió del nucli dur encarregat de portar a terme la 

consulta de l’1-O, una crítica que es va fer evident amb les declaracions en el mes de juliol del 

conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que va posar en dubte que es pogués celebrar 

el referèndum donada la capacitat del Govern de l’Estat per aturar-lo. Aquestes declaracions 

van provocar el seu cessament i la seva substitució per Santi Vila en un esforç de Puigdemont 

per tancar files sobre el tema. Poc després, i a fi precisament d’aconseguir una major cohesió 

interna, es va produir una remodelació del Govern per incloure persones més compromeses amb 

la consulta. Així, la consellera de Presidència Neus Munté, el conseller d’Interior Jordi Jané i la 

consellera d’Educació Meritxell Ruiz foren rellevats en els seus càrrecs per Jordi Turull, Joaquim 

Forn i Clara Ponsatí, respectivament. 

Tanmateix, aquest rearmament a favor del “procés” no va evitar que es tornessin a reproduir des-

avinences un cop celebrat el referèndum, com per exemple les escenificades per la dimissió de 

Santi Vila com a conseller d’Empresa per la seva posició contrària a una eventual DUI, o les pro-

tagonitzades pels diputats Albert Batalla i Jordi Cuminal amb la seva decisió de lliurar les actes de 

diputats i abandonar el PDeCAT en protesta per la possible convocatòria d’eleccions al Parlament 

abans de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. 
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Altres qüestions internes

Les tensions internes es van intensificar a partir de finals de gener quan els líders territorials del 

PDeCAT es van queixar que la majoria dels dirigents del partit no complien amb el règim d’in-

compatibilitats establert, de manera que s‘acabava produint una acumulació de posicions en un 

nombre reduït de persones. La coordinadora general, Marta Pascal, va traslladar aquest malestar 

a la Direcció Executiva i com a resposta Neus Munté, Elsa Artadi, Albert Batet, Montserrat Can-

dini i Lluís Guinó varen anunciar que en deixarien els càrrecs. Inicialment el Consell Nacional del 

PDeCAT va aturar les dimissions però el mes de març va fer marxa enrera en la seva decisió i va 

forçar la direcció a complir amb el règim d’incompatibilitats. Tanmateix, el partit va renunciar de 

manera temporal a renovar la Direcció Executiva després de la sortida de quatre dels seus mem-

bres (Lluís Guinó, Montserrat Candini, Albert Batet i Elsa Artadi), de manera que els vuit restants 

van haver d’assumir les funcions d’aquests càrrecs vacants fins que van ser ocupats ja a finals 

d’any per Ferran Bel, Meritxell Ruiz, Montserrat Candini, Lluís Font i Maria Senserrich. Aquests 

nous membres van ser proposats per la Direcció formant una llista única i van comptar amb el vot 

favorable de més del 50% de la militància.

El mes de juliol, i just un any després de la creació del PDeCAT, es va celebrar un Consell Na-

cional extraordinari amb l’objectiu de culminar definitivament el procés de transició de l’antiga 

CDC al PDeCAT. Un dels punts principals del Consell fou l’aprovació del reglament de primàries 

per triar els aspirants a tots els nivells de govern. També es va debatre la proposta de codi ètic i 

es van seleccionar els deu consellers del Comitè Nacional, integrat per tots els alcaldes i regidors 

del PDeCAT. D’altra banda, es va iniciar un procés de confecció d’un programa de definició ideo-

lògica i de concreció d’orientació política del partit, que no acabaria però de tancar-se durant els 

mesos següents.

L’anunci a l’agost de Carles Puigdemont que, un cop passat el referèndum i en el cas que gua-

nyés l’opció del sí a la independència, deixaria la Presidència de la Generalitat i es descartaria 

com a futur candidat quan es convoquessin les eleccions constituents va obrir el debat sobre la 

seva successió. Tant Artur Mas com Neus Munté van mostrar la seva disposició a ocupar aquest 

lloc, però Marta Pascal va fer una crida a aturar el debat successori.
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Les causes judicials que s’obrien i les pendents

El PDeCat va haver de fer front durant 2017 a diverses causes judicials, algunes d’elles  vincula-

des al procés participatiu del 9-N i a la celebració del referèndum de l’1-O, i d’altres relacionades 

amb el finançament irregular de l’antiga Convergència i que afectaven per extensió al PDeCAT.

Pel que fa al 9-N, a finals de gener el Tribunal Suprem va obrir judici oral a Francesc Homs, 

portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, acusant-lo de desobediència i prevaricació ad-

ministrativa per haver organitzat i permès la realització de la consulta del 9-N. La sentència del 

Tribunal Suprem va establir un any i un mes d’inhabilitació i una multa de 30.000€ per a Homs. El 

diputat va decidir mantenir l’escó fins que rebés la interlocutòria d’execució de la sentència, però 

finalment va abandonar-lo, sent substituït com a portaveu per Carles Campuzano. 

La causa del 9-N també va complicar Artur Mas i les aleshores vicepresidenta de la Generalitat i 

consellera d’Educació, Joana Ortega i Irene Rigau, que foren jutjats pel Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya (TSJC). Artur Mas fou condemnat a dos anys d’inhabilitació, Joana Ortega a 

un any i nou mesos, i Irene Rigau a sis mesos. Després de la condemna, Artur Mas va anunciar 

que recorreria la sentència si era necessari fins a la justícia europea, però el cert era que les 

seves possibilitats de ser candidat a president de la Generalitat es difuminaven, a la vegada 

que els noms de Neus Munté, Santi Vila i Mercè Conesa sonaven cada cop amb més força com 

a candidats alternatius.  

Quant al referèndum de l’1-O i els esdeveniments posteriors, especialment a partir de la procla-

mació de la DUI, la Fiscalia General de l’Estat va presentar sengles querelles contra el president 

Carles Puigdemont i els membres del seu govern davant l’Audiència Nacional, i contra la presi-

denta del Parlament Carme Forcadell i els membres de la Mesa davant el Tribunal Suprem. Se’ls 

acusava de diferents delictes, com ara els de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i de 

desobediència al Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont, juntament amb quatre dels conse-

llers citats per l’Audiència Nacional ja havien viatjat a Bèlgica defugint la justícia espanyola, men-

tre la resta (quatre d’ells del PDeCAT: Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn) 

foren empresonats preventivament (veure el bloc de Govern). En acabar l’any aquests membres 

del Govern van ser excarcerats sota fiança llevat de Joaquim Forn.

D’altra banda, i en relació a les causes judicials sobre el finançament presumptament irregular de 

l’antiga Convergència, la detenció el 2 de febrer de qui fora responsable de règim intern de CDC, 
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Francesc Sànchez, en el marc de la causa coneguda com el Cas del 3% per la qual el Govern de 

la Generalitat de Convergència i Unió hauria cobrat comissions per l’adjudicació d’obra pública, 

va suposar un cop important per al PDeCAT. 

La situació, però, es va agreujar quan el 6 de març la Fiscalia Anticorrupció va vincular el nom 

de Germà Gordó, antic secretari del Govern i conseller de Justícia en l’etapa de les presidències 

d’Artur Mas i de Carles Puigdemont, com a presumpte enllaç polític dintre de la mateixa trama del 

3%. Germà Gordó va acabar sent imputat el 2 de juny pel Tribunal Superior de Justícia de Cata-

lunya per tràfic d›influències, suborn i malversació de fons públics entre altres delictes.

Arran d’aquesta imputació el PDecAT es va dividir entre la vella guàrdia de CDC, que defensava 

la permanència de Gordó com a diputat al Parlament de Catalunya, i el sector renovador del par-

tit, que volia que deixés l›escó. Al final Gordó va prendre la decisió d’abandonar la militància del 

PDeCAT però no la de renunciar a l’acta de diputat, tot passant a formar part del grup mixt.  

Altrament, la causa judicial del conegut com el Cas Palau va continuar planant sobre CDC i com a 

conseqüència sobre el PDeCAT. El judici ja havia acabat el mes de juny i s’esperava que l’Audiència 

de Barcelona dictés sentència entre finals de 2017 i principis de 2018. La possibilitat que el veredic-

te donés per provat que CDC havia cobrat comissions il·legals de la constructora Ferrovial a canvi 

d’adjudicacions d’obra pública, i l’eventual implicació en aquest cobrament de l’antic tresorer de 

CDC, Daniel Osàcar, no van deixar d’enterbolir la imatge del PDeCAT.

Eleccions al Parlament de Catalunya sota l’article 155 de la Constitució i la creació 

de Junts per Catalunya

Davant la convocatòria d’eleccions per al 21 de desembre per part del Govern central, el PDe-

CAT va haver de decidir si participava en aquests comicis o no els legitimava precisament no 

prenent-hi part. Una vegada acordada la participació, el partit va apostar per la confecció d’una 

candidatura unitària de les forces sobiranistes, que hauria d’aplegar per tant a ERC i la CUP, però 

la proposta no va reeixir, de manera que cada formació hi va concórrer en solitari.

La conformació de la candidatura del PDeCAT va evidenciar, però, les relacions més aviat difícils 

entre Puigdemont i la direcció del partit. Primer perquè l’expresident només accedí a encapçalar-

la sempre que fos transversal, una “llista de país”. I segon perquè va insistir a col·locar-hi perso-
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nes independents i de la seva confiança. La direcció del PDeCAT va plegar-se a totes aquestes 

demandes, i fins i tot la coordinadora general, Marta Pascal, va renunciar a formar part de la can-

didatura, que  va adoptar la forma d’una coalició electoral integrada per CDC i el mateix PDeCAT, 

i que va prendre el nom de Junts per Catalunya (JxCat). D’aquesta manera el PDeCAT fiava gran 

part del seu èxit en els comicis del 21-D a la capacitat d’atracció electoral de Puigdemont.

A la candidatura de JxCat figuraven exalts càrrecs del Govern que es trobaven encarcerats o a 

Brussel·les. Tanmateix el dilluns 4 de desembre i a les portes de la campanya electoral, Jordi 

Turull, Josep Rull i Meritxell Borràs foren posats en llibertat després de dipositar una fiança de 

100.000€ cadascú. També hi havia el president de l’ANC, Jordi Sànchez, igualment en situació 

de presó preventiva. Sànchez ocupà el segon lloc en la llista per la circumscripció de Barcelona 

després de deixar el seu càrrec en l’ANC. Altres membres de l’ANC també abandonaren els seus 

càrrecs en la direcció de l’organització per incorporar-se a la candidatura de JxCat. D’altra banda, 

entre els independents a les llistes de JxCat destacaren els noms de l’escriptor Jaume Cabré, el 

sociòleg Salvador Cardús, l’actor i director teatral Joan Lluís Bozzo o l’anteriorment responsable 

de la selecció espanyola de natació sincronitzada, Anna Tarrés. 

La campanya electoral que desplegà la coalició fou excepcional per la seva singularitat. Amb el 

seu candidat i alguns membres de la llista a Brussel·les i d’altres empresonats, predominaren els 

actes amb videoconferència de Carles Puigdemont, les declaracions en els mitjans i la comunica-

ció a través de les xarxes socials. I tot amb un discurs reivindicatiu de defensa de la restauració 

institucional i del reconeixement de Carles Puigdemont com a president legítim. 

Els resultats de JxCat en les eleccions del 21-D foren més que satisfactoris, malgrat les circums-

tàncies adverses derivades de l’absència del seu candidat principal. JxCat va quedar en segona 

posició sobrepassant a ERC, un èxit que en bona part es va atribuir a l’encert de l’estratègia de 

campanya dirigida per Elsa Artadi i a l’atractiu electoral de Carles Puigdemont. 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: DE L’HEGEMONIA AL DESCONCERT

Esquerra Republicana va començar l’any dedicant els seus esforços a l’organització del referèn-

dum de l’1 d’octubre i amb la important tasca de no perdre la seva posició central que havia anat 
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assolint dins del sobiranisme, posició per la qual competia amb el PDeCAT i la CUP. I tot això 

sense perdre de vista els moviments dels Comuns. 

El partit encarà també altres situacions difícils, com ara alguns conflictes amb el PDeCAT que 

van afeblir les relacions entres ambdues formacions, o encara més greu, les causes judicials 

que van acabar amb l’empresonament d’Oriol Junqueras i de diversos exconsellers, i amb la 

marxa de Carles Puigdemont i altres exmembres del Govern a Brussel·les. Per últim, els repu-

blicans van haver d’afrontar la campanya electoral del 21-D en unes circumstàncies excepcio-

nals i adverses donat l’empresonament d’Oriol Junqueras i la situació d’Antoni Comín i Meritxell 

Serret a l’estranger.

Les tensions derivades de l’acció de Govern i de l’organització del referèndum

L’aprovació dels pressupostos, imprescindible per tal de tirar endavant la legislatura, fou el pri-

mer gran escull que va recaure sobre el vicepresident Oriol Junqueras com a responsable de 

les finances de la Generalitat. Junqueras va aconseguir quadrar els comptes públics tot mirant 

d’acontentar tant el PDeCAT com la CUP. Es tractà d’un repte no gens fàcil donat que els primers 

apostaven per la col·laboració entre el públic i el privat, i no volien carregar fiscalment les rendes 

mitjanes i el teixit productiu, mentre els segons reclamaven uns pressupostos de caràcter social 

i una partida destinada al referèndum. D’altra banda, un cop superades aquestes dificultats, C’s, 

PSC i PPC presentaren un recurs davant el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) contra el 

projecte de pressupostos perquè hi incloïa una disposició addicional per cobrir les despeses del 

referèndum. El CGE va declarar aquesta disposició contrària a la Constitució i l’Estatut, però en la 

mesura que el seu dictamen no era vinculant els comptes van ser finalment aprovats.

Així mateix, els dirigents d’ERC en el Govern van haver d’afrontar l’organització del referèndum 

després de rebre l’encàrrec del president Puigdemont, qui concretament ja el setembre de 2016 

va deixar en mans d’Oriol Junqueras i del conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, el disseny 

dels preparatius. Aquest encàrrec va suposar per als republicans l’ocasió de portar les regnes del 

procés. 

La direcció d’ERC va acceptar la tasca d’organitzar el referèndum conscient de la finestra d’opor-

tunitat que s’obria quant a assolir un major protagonisme i fer efectiva la seva celebració. Però el 

partit també coneixia de les dificultats i les conseqüències d’aquesta comesa i va exigir un com-
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promís més ferm del PDeCAT i els seus dirigents amb la consulta, després de fer-se evidents els 

dubtes d’alguns sectors d’aquest partit sobre la seva viabilitat.

L’organització del referèndum va viure alguns episodis envoltats de polèmica. Així, les declara-

cions del senador Santiago Vidal a finals de gener, en què afirmava que el Govern disposava de 

les dades del cens van col·locar el Govern i en especial a ERC en una posició delicada per la 

possibilitat que s’hagués vulnerat la Llei de protecció de dades. Precisament a fi d’esbrinar-ho, 

el Parlament de Catalunya va crear una comissió d’investigació i la Fiscalia General de l’Estat va 

ordenar analitzar el contingut de les conferències del senador. Davant la polèmica ERC va forçar 

Santiago Vidal a deixar el seu escó al Senat, lloc que va ser ocupat per Robert Masih.

També es van produir altres dos episodis destacats que van tensar les relacions entre ERC i el 

PDeCAT pel que tenien de vacil·lació en el compromís dels segons en relació al referèndum i de 

desconfiança entre ambdues formacions. En primer lloc, la difusió de la gravació d’una conver-

sa durant un dinar privat en el mes d’abril en què participava el coordinador d’organització del 

PDeCAT, David Bonvehí, aixecà una gran polseguera. En aquesta reunió Bonvehí parlava de 

presentar un candidat autonomista a les properes eleccions al Parlament si fracassava l’opció 

independentista. Però la polèmica es va agreujar en la mesura que la direcció del PDeCAT sos-

pitava que els responsables de la gravació i de la seva filtració havien estat dos militants d’ERC.

En segon lloc, el Conseller d’ Empresa i Coneixement i membre del PDeCAT, Jordi Baiget, tam-

bé expressà de forma pública en el mes de juliol els seus dubtes sobre que el referèndum es 

dugués a terme. Baiget va cessar del seu càrrec i va ser substituir per Santi Vila. D’altra banda, 

el president Puigdemont va remodelar el Govern per incloure persones més compromeses amb 

la consulta, en un esforç per augmentar-ne la cohesió interna i tancar files sobre el tema (veure 

article sobre PDeCAT).

Les causes judicials al voltant del referèndum de l’1-O i les eleccions al Parlament 

de Catalunya sota l’article 155 de la Constitució

Les causes judicials obertes arran de l’1-O afectaren a militants rellevants d’ERC. Per començar, 

en el mes de setembre i abans de la celebració de la consulta, el Ministeri Fiscal es va querellar 

contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per un delicte de desobediència i preva-

ricació per no impedir que es debatessin i aprovessin les lleis del referèndum i de transitorietat 
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jurídica. A aquesta querella s’hi sumaven altres dues. En la primera, d’octubre de 2016, apareixia 

imputada pels mateixos delictes per acceptar la votació de les conclusions de la Comissió d’Es-

tudi del Procés Constituent del Parlament, una votació que es va realitzar el 27 de juliol. I en la 

segona, de febrer de 2017, per permetre una votació que defensava la realització d’un referèn-

dum unilateral sobre la independència. En totes les causes també figuraven imputats la resta de 

membres de la Mesa que li havien donat suport.

Després de l’1-O i continuant amb les causes judicials, la jutgessa de l’Audiència Nacional Car-

men Lamela va dictar el 2 de novembre presó incondicional per a Oriol Junqueras i set excon-

sellers de la Generalitat (tres d’ells d’ERC: Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa) acusats 

per delictes de rebel·lió, malversació i sedició. També estaven citats a declarar, juntament amb 

el president Carles Puigdemont, els dos exconsellers d’ERC Antoni Comín i Meritxell Serret (a 

part d’un del PDeCAT, Lluís Puig, i una altra pertanyent a l’ANC, Clara Ponsatí), però tots ells van 

decidir eludir la justícia i marxaren a Brussel·les. Per la seva banda, la presidenta del Parlament, 

Carme Forcadell, i cinc membres de la Mesa, d’entre ells Anna Simó d’ERC, van ser citats a 

declarar davant el Tribunal Suprem (TS) acusats de rebel·lió, sedició i malversació. El magistrat 

Pablo Llarena va dictar el 9 de novembre presó preventiva eludible sota fiança de 150.000 euros 

per a Forcadell, quantitat que va dipositar al dia següent. Sobre Anna Simó, Llarena dictà llibertat 

sota fiança de 25.000 euros. Durant la seva compareixença davant el TS Carme Forcadell va 

acceptar l’article 155 de la Constitució i va dir que la DUI havia estat simbòlica.

L’empresonament dels dirigents d’ERC es va produir en un moment crític, ja que la convo-

catòria d’eleccions al Parlament de Catalunya per al 21 de desembre per part del president 

del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en el marc de l’aplicació de l’article 155 va condicionar 

greument la confecció de les llistes i el desplegament de la campanya electoral de la formació 

republicana.

Inicialment el PDeCAT va exercir pressions sobre ERC per constituir una candidatura conjunta, 

repetint d’aquesta manera la coalició de 2015 de Junts pel Sí. Però per acceptar la proposta, 

ERC va reclamar la integració de totes les forces sobiranistes, una demanda que incloïa la CUP. 

El PDeCAT s’hi va negar i ERC va tancar definitivament la porta a la possibilitat de concórrer 

a les eleccions formant una altra vegada una coalició electoral amb els seus antics socis de 

govern. 
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La candidatura d’ERC per als comicis del 21-D va adoptar les sigles Esquerra Republicana-Ca-

talunya Sí. Va comptar amb la particularitat que entre els primers llocs de la llista per Barcelona 

hi figuraven quatre persones empresonades: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i 

Carles Mundó; i una, Antoni Comín, a Brussel·les. D’altra banda, la cap de llista d’ERC per Tarra-

gona, Meritxell Serret, també era a Brussel·les i la cap de llista per Girona, Dolors Bassa, a presó. 

La candidatura englobava a més representants de les joventuts del partit (JERC) i dels corrents 

interns MÉS, Avancem –l’escissió independentista del Partit dels Socialistes– i Demòcrates –una 

part de l’extinta Unió Democràtica de Catalunya–. De la mateixa manera que el PDeCAT, ERC 

va introduir candidats independents en les seves llistes. Així, dels deu primers llocs en la llista 

per Barcelona tres van ser per a persones independents: Jenn Díaz, Ruben Wagensberg i Najat 

Driouech.

Es va tractar d’una campanya electoral atípica donades les circumstàncies en què es trobaven 

la major part dels membres de la llista. Pocs dies abans que comencés, sis exconsellers (tres 

d’ERC: Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa) foren posats en llibertat després de diposi-

tar una fiança de 100.000 euros cadascun. En canvi, Oriol Junqueras va continuar a presó i va 

adreçar una petició al Tribunal Suprem sol·licitant la seva excarceració durant la campanya, tot 

reiterant la seva voluntat d’una solució dialogada i bilateral al conflicte, petició que fou rebutjada. 

Els republicans es van veure obligats aleshores a canviar d’estratègia i van optar per vestir de 

perfil presidencial la número dos i secretària general d’ERC, Marta Rovira. Tanmateix el jutge 

del Tribunal Suprem va ampliar la causa a Marta Rovira, fet que va contribuir a la decisió de la 

formació de retirar-la de la primera línia i recórrer de nou a la imatge de Junqueras per salvar 

la campanya.

Les limitacions derivades de tots aquests fets van afectar negativament els resultats electorals 

d’ERC en la mesura que hi tenia unes expectatives elevades. La coalició electoral Junts per Ca-

talunya encapçalada per Carles Puigdemont, amb una mica més de 948.000 vots i 34 escons, va 

quedar en segona posició i va superar ERC, que es va haver de conformar amb 32 escons i quasi 

936.000 vots. Tot i això, es poden considerar uns bons resultats donades les circumstàncies ad-

verses a què va haver de fer front la formació. Les negociacions per formar govern amb les altres 

forces sobiranistes no s’iniciarien fins 2018.
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA: NAVEGANT ENTRE LES DIVISIONS 

INTERNES DEL SOCIALISME ESPANYOL I LES TENSIONS ARRAN DEL PROCÉS  

La recomposició d’unes relacions malmeses

El trencament de la disciplina de vot dels diputats del PSC en la segona votació d’investidura de 

Mariano Rajoy del 29 d’octubre de 2016 provocà una crisi sense precedents entre els socialistes 

catalans i el PSOE. El vot contrari a la investidura dels set diputats del PSC (al qual se sumaren 

15 membres del grup socialista pertanyents al PSOE) contravingué la decisió del Comitè Fe-

deral de l’organització del 23 d’octubre –quan va acordar abstenir-s’hi per 139 vots a favor i 96 

en contra–, tot abocant les dues formacions a una revisió del protocol que regulava les seves 

relacions.

Tanmateix, la situació no es reconduí fins el març de 2017. Mentrestant i amb l’objectiu de lli-

mar diferències es van produir algunes iniciatives a principis d’any, com ara les entrevistes del 

primer secretari del PSC, Miquel Iceta, amb els secretaris regionals de les diferents federacions 

del PSOE, o la idea del mateix Iceta de proposar Teresa Cunillera per representar el PSC en la 

Comissió Gestora del PSOE. Cunillera havia estat membre de la direcció del grup socialista del 

Congrés i vicepresidenta primera d’aquesta Cambra fins el 2015, era coneguda i respectada, i 

amb la seva elecció el PSC volia posar de manifest la implicació dels socialistes catalans amb la 

gestora encapçalada pel president d’Astúries, Javier Fernández.

La revisió del protocol de relació entre el PSC i el PSOE fou negociada per una comissió formada 

per sis persones: tres en representació del PSC, Salvador Illa, Meritxell Batet i Antoni Balmón; i 

tres en representació del PSOE, Mario Jiménez, Elena Valenciano i Francisco Fuentes. Un dels 

elements que generà més controvèrsia durant les negociacions fou la futura participació del PSC 

en els procediments interns del PSOE, com per exemple en l’elecció del seu secretari general en 

les primàries que s’haurien de celebrar al maig. Cal recordar aquí que la participació del PSC en 

la tria de la direcció del PSOE havia tendit a estar considerada per alguns sectors del socialisme 

espanyol com un arranjament asimètric i favorable als socialistes catalans que calia reformular.  

El mes de febrer la comissió negociadora bilateral entre el PSC i el PSOE acordà de manera pro-

visional mantenir el protocol de relacions existent. L’acord també establí que els militants catalans 

podrien prendre part en les primàries del PSOE sempre que s’inscriguessin prèviament en un 

cens i estiguessin al corrent del pagament de la quota d’afiliats (al voltant de 14.000 persones). A 
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més, el PSC podria decidir la seva política de pactes sempre que la debatés i consensués amb 

el PSOE.

Finalment la Comissió Executiva del PSC i la Comissió Gestora del PSOE van ratificar el 6 de 

març el document d’actualització del protocol d’unitat d’ambdós partits. En el document se subrat-

lla el reconeixement i respecte mutu de l’autonomia de cada formació, alhora que es referma en 

la confiança, lleialtat i equilibri que han de presidir les seves relacions polítiques i organitzatives. 

En el pacte s’assegura la participació del PSC en el òrgans del PSOE i el compromís del primer 

en l’aplicació de les posicions i resolucions que s’hi adoptin. A més, la signatura de l’acord va sig-

nificar el retorn de Meritxell Batet a la direcció del grup socialista al Congrés, d’on va ser apartada 

després de trencar la disciplina de vot durant la votació d’investidura de Mariano Rajoy. 

Les primàries per a la renovació de la secretaria general del PSOE 

Paral·lelament, la Comissió Gestora dirigida per Javier Fernández –comissió que es va fer càrrec 

de la conducció del PSOE després de la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general de 

l’organització l’1 d’octubre de 2016– va decidir a principis de 2017 la celebració per al mes de 

maig d’eleccions primàries per cobrir aquest càrrec, de manera que els delegats del 39è Congrés 

del partit previst per al juny poguessin ratificar la persona escollida per la militància.

Malgrat que la posició oficial del PSC va ser la de mostrar-se neutral i no interferir en l’elecció 

a la secretaria general, el cert és que dels tres candidats que es van presentar a les primàries, 

Pedro Sánchez, Susana Díaz i Patxi López, el primer era el que despertava més simpaties entre 

els socialistes catalans, fins al punt que l’exsecretari del PSOE va aconseguir més de 6.000 avals 

d’un total aproximat de 14.300 afiliats. De fet molts militants del PSC es van bolcar en la candi-

datura de Sánchez, tot organitzant-se en grups de suport local arreu del territori i mostrant-se 

molt actius a les xarxes socials. També es van declarar favorables a Sánchez la secretària de 

política municipal del PSC i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el secre-

tari d’estudis i programes del partit i exsenador Carles Martí. Per la seva banda, Susana Díaz 

va comptar amb suports rellevants, com ara el de la federació amb més afiliats, la del Baix Llo-

bregat, i el d’Antoni Balmon, alcalde de Cornellà;, mentre que Patxi López, amb suports menys 

nombrosos, va tenir a  l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, com una de les seves valedores 

més importants.
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L’elecció del secretari general es va produir el diumenge 21 de maig. Pedro Sánchez va guanyar 

les primàries en el conjunt de l’Estat amb el 50,1% dels vots, seguit de Susana Díaz amb el 39,9% 

i de Patxi López amb el 9,8%. Altrament la victòria de Pedro Sánchez va resultar especialment 

aclaparadora a Catalunya, on va aconseguir 8.302 paperetes (81,9% dels vots) enfront de les 

1.191 de Susana Díaz (11,8%) i les 644 de Patxi López (6,4%). A més Sánchez es va imposar 

amb claredat al Baix Llobregat amb a prop de 1.300 vots, mentre que Díaz no superà els 250 i 

López només va treure una mica més de 100. 

El suport del PSC a Sánchez es va veure premiat pel nou secretari general amb la inclusió de 

tres membres dels socialistes catalans en la nova executiva federal sorgida del 39è Congrés del 

PSOE celebrat finalment el 17 i 18 de juny: Núria Parlon, Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans, i 

Paco Boya, exsenador i exsíndic d’Aran.

D’altra banda, el PSC va fixar el 15 de juliol per escollir la persona candidata a la presidència de 

la Generalitat a través d’unes primàries, però aquestes eleccions tan sols tindrien lloc en cas que 

s’hi presentés més d’un aspirant, i només ho va fer Miquel Iceta, que al final fou designat candidat 

pel Consell Nacional del partit.

Les tensions internes per l’oposició al referèndum i el suport a l’article 155 

de la Constitució

L’avanç dels preparatius del referèndum sobre la independència de Catalunya va obrir un altre 

focus de conflicte aquest cop en el si mateix dels socialistes catalans. Durant els mesos de febrer 

i març vàries federacions locals del PSC van votar a favor d’adherir-se al Pacte Nacional pel Re-

ferèndum, tot contravenint les directrius del partit. Aquest va ser el cas de les federacions de Sant 

Just Desvern, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Olesa de Montserrat, Collbató, Vilafant o Palafrugell.

La direcció del PSC va deixar clara la postura del partit en aquest tema, reiterant que no partici-

parien en un referèndum d’aquestes característiques ni prestarien el seu suport polític o la seva 

col·laboració institucional per ajudar a organitzar-lo. Tanmateix, amb 122 alcaldies a tota Catalu-

nya i centenars de regidors governant, el PSC tenia complicat el control de tots aquests càrrecs 

públics. Així, els ajuntaments de Les, Vallbona, Anoia, Castellbell i el Vilar, tots ells governats pel 

PSC, van declarar que cedirien espais per al referèndum, i regidors socialistes de Girona, Terras-

sa, Blanes i l’Escala van mostrar la seva disposició a cooperar-hi igualment. 
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En aquest context les executives del PSOE i del PSC es van reunir i van aprovar el 14 de juliol 

l’anomenada Declaració de Barcelona per fer front al sobiranisme. La declaració proposava una 

reforma constitucional que recollís la realitat plurinacional d’Espanya; un millor finançament de 

Catalunya; o la recuperació dels articles retallats de l’Estatut per la sentència del Tribunal Cons-

titucional de 2010. També instava a recuperar les 45 peticions de Carles Puigdemont a Rajoy 

d’abril de 2016, llevat de la del referèndum.

L’oposició al referèndum del PSC va tornar a encendre el conflicte en algunes alcaldies en les 

setmanes prèvies a l’1-O, aquest cop per les crítiques i les pressions de les forces independen-

tistes, que amenaçaven de trencar diversos pactes de govern municipals amb els socialistes 

si no col·laboraven en la votació, com va passar a Esplugues de Llobregat. Els alcaldes de les 

ciutats més poblades, però, es van negar a donar el seu suport a la convocatòria, destacant els 

casos de Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida, Granollers, Mataró o Blanes. 

Les càrregues policials del dia referèndum, els esdeveniments dels dies posteriors i l’anunci de 

l’aplicació de l’article 155 de la Constitució van continuar enterbolint i crispant la situació en molts 

consistoris catalans, una situació que va passar factura als governs municipals en què intervenia 

el PSC. Es trencaren una dotzena de pactes locals com ara els de Terrassa, Girona, Olot, Molins 

de Rei, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Balaguer, Alella, Arenys de Munt o Sant Car-

les de la Ràpita, i el trencament també arribà als pactes en alguns consells comarcals, com per 

exemple el del Bages, Osona i el Baix Ebre, alhora que diversos membres destacats i de base 

del PSC abandonaven el partit. 

Tanmateix, la ruptura més significativa fou la del pacte de govern a l’Ajuntament de Barcelona, 

on l’alcaldessa Ada Colau i el seu grup, Barcelona en Comú, governaven amb el suport del PSC. 

El 13 de novembre Ada Colau va sotmetre a votació la continuïtat o no del pacte entre les bases 

de BeC, que decidiren amb un 54,2% dels vots el trencament amb el grup municipal socialista 

encapçalat per Jaume Collboni.

D’altra banda, a finals d’octubre l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, va 

deixar l’Executiva Federal del PSOE i juntament amb tres alcaldes més de ciutats importants de 

l’àrea metropolitana de Barcelona –Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez, alcaldes de 

Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès respectivament– van signar un manifest molt crític amb 
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l’actuació del PSOE, exposant el seu rebuig més radical al desplegament de l’article 155 i dema-

nant que el PSC s’hi oposés frontalment.

Eleccions al Parlament de Catalunya sota l’article 155 de la Constitució

El PSC va encarar les eleccions al Parlament del 21 de desembre convocades per part del Govern 

central sota el paraigües del l’article 155 buscant desbloquejar la situació política i trobar consen-

sos. És per això que el seu líder, Miquel Iceta, proposà la formació d’un acord entre l’esquerra i el 

centre per aconseguir la majoria necessària que fes possible precisament aquest canvi, i d’aquí 

l’estratègia d’incorporar Ramon Espadaler –líder d’Units per Avançar, una formació promoguda 

des de l’extinta Unió Democràtica– com a número tres de la llista dels socialistes a Barcelona o 

d’incorporar-hi també membres de Federalistes d’Esquerra com Beatriz Silva i l’exfiscal de l’Estat 

Carlos Jiménez Villarejo, o el vicepresident de Societat Civil Catalana, Álex Ramos. 

Durant la campanya electoral el PSC va tenir com a eix programàtic principal la consecució d’un 

pacte d’Estat per a Catalunya que impliqués més autogovern i un millor finançament. Aquest pac-

te s’hauria de concretar en una reforma federal de la Constitució. Amb tot, l’excepcionalitat de les 

circumstàncies polítiques del moment i la polarització al voltant de la independència de Catalunya 

van jugar en contra de les expectatives electorals dels socialistes, que amb 17 escons van quedar 

relegats al quart lloc en la Cambra catalana.   

Per acabar, recordar que el 9 d’abril es va produir la mort sobtada de Carme Chacón als 46 anys, 

una figura rellevant del PSC durant molt de temps.

CATALUNYA EN COMÚ I PODEM: ÈXITS I DEBILITATS DE LA CRISTAL·LITZACIÓ DE LA 

CONFLUÈNCIA ENTRE LES FORCES POLÍTIQUES DE L’ESQUERRA ALTERNATIVA

El naixement d’un nou subjecte polític

Les formacions polítiques de l’esquerra alternativa van continuar durant el primer trimestre de 

2017 treballant per construir un nou subjecte polític per a tota Catalunya que repetís la fórmula 

que tan bons resultats els havia donat en les eleccions generals de 2015 i 2016. El camí cap a 

la confluència, provisionalment anomenada “Un País en Comú” i que havia d’agrupar ICV, EUiA, 
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Equo, Podem Catalunya i BeC, s’inicià sota el lideratge de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 

i del diputat i portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech. Tanmateix l’acomoda-

ment de Podem Catalunya dins d’aquest projecte no fou gens fàcil.

El primer conflicte arribà quan la direcció de Podem Catalunya, encapçalada pel seu secretari 

general, Albano Dante Fachín, es va mostrar en desacord amb la presentació d’una llista única de 

consens per a l’elecció de l’executiva del nou partit –una llista que lideraria Xavier Domènech– i 

també amb el sistema de votació acordat per escollir-la, que incloïa com a requisit previ la inscrip-

ció en un web i la validació posterior de la identitat de les persones així registrades per garantir 

la seguretat i la transparència del vot. Per contra, des de Podem Catalunya es defensava que 

els seus inscrits (unes 52.000 persones) poguessin prendre-hi part sense haver de seguir aquest 

procediment, que consideraven que limitava la participació.

Els dies 17 i 19 de març es va dur a terme una consulta entre els membres de Podem Catalunya 

perquè decidissin si se sumaven o no a la confluència d’esquerres. La postura de la direcció era la 

de no formar-ne part si no s’acceptaven una sèrie de condicions com per exemple que els inscrits 

de Podem Catalunya votessin directament i de forma telemàtica la nova força o que l’executiva es 

triés amb llistes obertes i amb un sistema proporcional. A la consulta va participar el 7,5% del cens 

(3.901 persones d’un total de 52.000) i el no a la confluència es va imposar amb el 61% dels vots.

Amb tot, els Comuns, nom amb què es coneix el nucli d’Ada Colau i Xavier Domènech, encara 

van maldar per arribar a un acord amb Podem Catalunya. D’aquí que s’admetessin vàries de 

les seves demandes com la de no haver de registrar-se en una plataforma de vot diferent de la 

pròpia, o la d’abandonar la idea d’una llista única de consens, tot permetent que s’impulsessin 

candidatures alternatives a la de Xavier Domènech. Tanmateix, la decisió que la candidatura d’a-

quest darrer adoptés el nom d’En Comú Podem, és a dir, la mateixa marca que la de la coalició 

al Congrés va suposar una altra font de conflicte, atès que Podem Catalunya havia demanat que 

cap candidatura utilitzés cap dels noms que hi havia sobre la taula per batejar el nou partit. Al 

capdavall Podem Catalunya va resoldre no intervenir en l’assemblea fundacional de la confluèn-

cia, però sí ho van fer altres candidatures provinents d’aquesta força política, com la de Juntes 

Podem, liderada per la diputada de CSQEP, Jèssica Albiach, qui havia perdut les primàries davant 

de Fachín el 2016. 

L’assemblea fundacional de la nova formació, encara sense nom, va tenir lloc el 8 d’abril. La reunió 
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va servir per fixar l’ideari del partit i escollir els membres de la Coordinadora Nacional –120 perso-

nes– i de la Comissió Executiva –32 persones més la figura del coordinador general–. Fent un ús 

prudent de les paraules per satisfer la diversitat de sensibilitats respecte de la qüestió nacional, l’i-

deari defineix el partit com una organització que defensa “la creació a Catalunya d’una república so-

cial, democràtica i ambientalment justa”, que “vol compartir sobiranies” amb un Estat “plurinacional”.

Quant a l’elecció dels òrgans de govern, la llista d’Ada Colau a la Coordinadora Nacional i la de 

Xavier Domènech a la Comissió Executiva –llistes ambdues que incloïen membres de les direc-

cions de les formacions “confluents”, llevat de la de Podem Catalunya– foren de les més votades 

d’un total de 5.540 vots emesos. Colau esdevingué així consellera nacional del partit i Domènech 

el seu coordinador general i portaveu. Cal tenir present, però, que la limitació del nombre de 

persones que podien aparèixer en les llistes (25 persones per als 33 càrrecs de l’Executiva i 96 

per als 120 de la Coordinadora) i el seu caràcter obert van deixar marge per a l’elecció d’altres 

persones d’altres candidatures, fent possible l’entrada de Jèssica Albiach i del secretari general 

de Podem Barcelona, Marc Bertomeu, en l’executiva del nou partit, malgrat la no participació de 

Podem Catalunya en la confluència. 

Finalment, entre els dies 17 i 20 de maig la nova organització va posar en marxa una votació 

electrònica oberta a la ciutadania per decidir el seu nom definitiu, sent Catalunya en Comú (CeC) 

la marca escollida després de rebre el 53,6% dels vots d’un total de 3.459.

El posicionament de l’esquerra alternativa davant el referèndum de l’1-O 

El posicionament dels diferents grups de l’esquerra alternativa al voltant del referèndum de l’1-O 

va dominar bona part de la seva acció durant 2017, arribant fins i tot en algunes ocasions a con-

dicionar-la.

Aquest fou el cas sobretot de CeC, la direcció de la qual, conscient que es tractava d’un tema 

divisiu dintre de la pròpia formació, no volia defensar una consulta que sabia que no seria ac-

ceptada mai pel Govern central, ni tampoc avalar el full de ruta del Govern de la Generalitat que 

contemplava l’unilateralisme. 

El 8 de juliol la Coordinadora Nacional de CeC va votar donar el seu suport al referèndum però 

entenent-lo no tant com un acte polític vinculant sinó com una mobilització d’afirmació de la so-
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birania de Catalunya i del dret a decidir, alhora que va deixar sense aclarir si les bases serien 

cridades o no a participar-hi. Aquesta ambigüitat va contrastar, per exemple, amb la postura presa 

pels cercles (les agrupacions) de Podem Catalunya en el mes de juny, que a banda de considerar 

també l’1-O com una mobilització a favor del dret d’autodeterminació van optar per fer una crida 

massiva a la participació. No obstant això, i a causa de les pressions de la direcció estatal de 

Podem, el líder de la formació morada a Catalunya, Albano Dante Fachín, va convocar una nova 

consulta de les bases per a setembre a fi de ratificar aquesta decisió.

Tanmateix, el posicionament adoptat per CeC davant del referèndum, i especialment les decla-

racions de diverses figures destacades del partit assenyalant la seva disposició a votar-hi, van 

provocar un cert descontentament en una part de la formació, de manera que el 15 de juliol es 

va fer públic un manifest signat per uns 200 militants de CeC –que incloïa regidors d’ICV, crítics 

de Podem, sindicalistes i dirigents veïnals– en què expressaven el seu rebuig a prendre-hi part, 

tot adduint que la consulta no interpel·lava la majoria de la societat catalana ni comptava amb les 

garanties ni el reconeixement internacional necessaris. La qüestió va ser traslladada finalment a 

les bases del partit, que en una votació duta a terme el 15 de setembre van mostrar-se a favor, 

amb un 59% dels vots, d’implicar-se en la consulta, votant i animant a votar, encara que sense 

demanar el vot en un sentit o un altre. Per la seva banda, el dia següent la militància d’EUiA –partit 

membre de CeC, força menys dividit al respecte que la seva organització paraigües– va acordar 

amb un 76% dels vots cridar a la participació. 

Les diferències en l’espai de l’esquerra alternativa davant el referèndum de l’1-O també van aflorar 

en el grup parlamentari de CSQEP, integrat per quatre representats d’ICV, quatre de Podem Cata-

lunya, un d’EUiA, i dos independents. Així, durant el debat de la llei del referèndum que s’inicià al 

Parlament el 6 de setembre es produí un trencament en la unitat del discurs i l’acció del grup, i una 

situació d’agre enfrontament entre els seus membres, que culminà amb l’abandonament del Ple 

per part d’Albano Dante Fachín, dos diputats més de Podem i el representant d’EUiA, Joan Josep 

Nuet, en protesta per la negativa de Joan Coscubiela, representant d’ICV i portaveu de CSQEP, 

de repartir el temps d’intervenció del grup perquè Joan Giner de Podem s’adrecés a la Cambra.

Les difícils relacions entre Podem Catalunya i la direcció estatal de Podem

Les discrepàncies quant a l’estratègia i les línies d’actuació a seguir a Catalunya van provocar un 
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deteriorament progressiu de les relacions entre el secretari general de Podem Catalunya, Albano 

Dante Fachín, i la direcció estatal de Podem, encapçalada per Pablo Iglesias. Els punts principals 

de desacord foren la negativa de Podem Catalunya a formar part del procés de confluència liderat 

pels Comuns i la seva posició respecte del referèndum de l’1-O. 

Els dirigents de la formació morada no van veure amb bons ulls la decisió de Podem Catalunya 

de no participar del projecte de constitució de Catalunya en Comú perquè en la seva estratègia 

política el creixement del partit a Catalunya passava precisament per sumar esforços amb la resta 

de forces polítiques de l’esquerra alternativa. Altrament, tampoc no compartien el seu suport al 

referèndum i van pressionar perquè la direcció de Podem Catalunya tornés a preguntar als seus 

inscrits la seva posició sobre l’1-O. Aquesta consulta interna es va dur a terme per via telemàtica 

a mitjans de setembre i va concloure amb l’acord d’intervenir activament en el referèndum per un 

64% dels vots. Es va ratificar així la decisió presa abans, però amb la particularitat que la votació 

es va produir després que CeC hagués determinat la seva posició. 

Tanmateix les desavinences entre el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fac-

hín, i la direcció estatal de Podem no van cessar, i les declaracions de Fachín contràries a la 

participació de la formació en les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, con-

vocades pel govern de Mariano Rajoy sota l’aplicació de l’article 155 de la Constitució (CE), o la 

seva intenció de parlar amb les forces independentistes per fer un front comú per l’amnistia dels 

polítics encarcerats i la defensa de les institucions catalanes van decidir el Consell Ciutadà Es-

tatal de Podem –el màxim òrgan de direcció del partit– a iniciar els tràmits per destituir la cúpula 

catalana de Podem i a convocar una consulta per decidir la participació de Podem Catalunya en 

les eleccions del 21-D en coalició amb CeC. Finalment, Albano Dante Fachín va anunciar la seva 

dimissió el 6 de novembre a més de fer públic el seu abandonament de la militància de Podem. A 

aquest anunci va seguir després la dimissió de vuit membres més del Consell Ciutadà de Podem 

Catalunya en protesta per les actuacions de l’executiva estatal.

Catalunya en Comú davant les eleccions al Parlament de Catalunya

CeC va concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D en coalició amb Podem 

Catalunya i sota la denominació de Catalunya en Comú-Podem, després que 12.432 inscrits de 

Podem Catalunya així ho decidissin en la consulta impulsada per la direcció estatal de Podem, 
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una consulta que acabà el 7 de novembre amb una participació rècord de 17.379 dels seus 

inscrits –prop del 60% de les bases. 

Sota el lideratge de Xavier Domènech, que encapçalà la llista de CeC-Podem per Barcelona, 

durant la campanya electoral els Comuns van reivindicar la necessitat d’acabar amb la política 

de blocs entre independentistes i constitucionalistes, i de dur a terme un referèndum pactat per 

a Catalunya, tot rebutjant tant la declaració d’independència com la suspensió de l’autogovern 

arran de l’activació de l’article 155 de la CE.

Els resultats de CeC-Podem en les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D no van satis-

fer, però, les expectatives electorals de la coalició, que va perdre tres escons i un 1,5% dels vots 

respecte dels resultats que va obtenir CSQEP el 2015. Aquesta davallada es va interpretar com 

el fruit de les dificultats de la formació per situar-se dins del debat nacional i va desfermar les 

alarmes perquè es produïa a 18 mesos de les eleccions municipals previstes per a maig de 2019. 

En les eleccions del 21-D, CeC-Podem va perdre uns 600 vots a la capital catalana i no va passar 

del cinquè lloc malgrat l’augment de la participació i la implicació d’Ada Colau en la campanya 

electoral. I tot això quan el PSC s’estabilitzava en el conjunt de Catalunya i guanyava uns 30.000 

vots a la ciutat de Barcelona, quedant per sobre de CeC-Podem.

En aquest sentit, cal recordar que BeC va trencar el pacte de govern amb el PSC a l’Ajuntament 

de Barcelona una setmana abans de les eleccions al Parlament pel suport del PSOE a l’aplica-

ció de l’article 155 de la CE. El pacte va acabar després que les bases de BeC votessin la seva 

continuïtat i la rebutgessin per una majoria molt ajustada: dels 3.800 militants que hi van votar 

d’un cens de 10.000 inscrits, el 54,2% es va mostrar contrari a mantenir l’acord de govern amb el 

PSC, deixant el govern municipal d’Ada Colau, que només comptava amb 11 regidors de 41, en 

una posició complicada.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR: FERMESA I CONTRARIETATS EN L’AFANY PER 

UNA REPÚBLICA CATALANA

Suport als pressupostos a canvi de celebració efectiva del referèndum

La Candidatura d’Unitat Popular va iniciar 2017 amb l’objectiu de la celebració efectiva del refe-
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rèndum per a la independència de Catalunya, fent d’aquesta qüestió un requisit necessari per a 

donar el seu suport parlamentari a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. De fet, la CUP 

va maldar perquè el projecte de pressupostos inclogués una disposició addicional que obligués 

a “habilitar partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer 

front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya” (DA 31).

Tanmateix, la inclusió d’aquesta disposició va ser motiu important de fricció entre el grup parla-

mentari de JxSí i la formació anticapitalista, quan el PDeCAT es va mostrar a favor de canviar 

aspectes del seu redactat arran del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que el con-

siderava inconstitucional. Segons el PDeCAT, aquests canvis no haurien d’impedir la celebració 

del referèndum perquè el mateix informe avalava altres partides pressupostàries per a consultes 

i processos participatius, però la CUP s’hi va negar donant per fet que el Govern central no per-

metria un referèndum en cap cas i deixant clar que el seu vot a favor dels pressupostos dependria 

del fet que el redactat de la disposició addicional es mantingués tal com estava formulat. 

Al capdavall, el conjunt dels pressupostos de la Generalitat per a 2017 foren aprovats el mes de 

març amb els 62 vots de JxSí i dos vots de la CUP, els necessaris per tirar-los endavant. Amb 

l’abstenció dels altres vuit membres de la CUP, els anticapitalistes expressaven el seu desacord 

per uns comptes públics que no consideraven de caire social. En aquest sentit, cal recordar que 

el 28 de gener el Consell Polític de la CUP (òrgan intermediari entre les assemblees locals i el 

Secretariat Nacional, l’executiu) va decidir avalar els pressupostos per una majoria de 39 vots a 

favor, 22 en contra i dues abstencions, i que dintre dels vots contraris hi havia els dels membres 

d’Endavant –una de les organitzacions que integren la CUP–, molt crítics a supeditar les deman-

des socials a la reivindicació nacional.

Camí del referèndum 

Després de l’aprovació dels pressupostos la CUP va posar com a condició inalterable per seguir 

donant la majoria parlamentària al Govern la celebració del referèndum com a molt tard el mes de 

setembre i va mantenir una actitud vigilant perquè es donessin els passos necessaris per fer efec-

tiva la consulta. És per això que els anticapitalistes van criticar la manca de concreció dels detalls 

de la votació a mesura que avançava el temps, o que defensessin que el referèndum es regís per 

una llei específica diferent de la de transitorietat jurídica per evitar la previsible suspensió per part 
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del Tribunal Constitucional. La CUP argumentava a més que amb una llei pròpia el referèndum es 

diferenciaria del procés participatiu del 9-N del 2014, i que el més lògic seria primer guanyar-lo i 

després constituir el nou Estat a partir de la llei de transitorietat.

Amb aquesta mateixa actitud vigilant, la CUP es va mostrar molt crítica amb tot allò que conside-

rava una falta de compromís del Govern amb el referèndum i l’autodeterminació, com ara quan 

va demanar la destitució del conseller d’Interior, Jordi Jané, per les detencions que van fer els 

Mossos d’Esquadra de membres de la CUP per la crema de fotos del Rei durant la Diada de 2016, 

o quan van pressionar a mitjan agost per la substitució del conseller d’Empresa i Coneixement, 

Santi Vila, per haver presentat una denúncia al jutjat contra Arran –organització juvenil de l’Es-

querra independentista vinculada a la CUP– per fer pintades i haver punxat les rodes a un bus 

turístic de Barcelona. 

D’altra banda, a mitjan de setembre la Fiscalia General de l’Estat va ordenar citar a declarar 

com a investigats els 712 alcaldes dels ajuntaments que col·laboraven amb la Generalitat per 

a executar el referèndum. Tant l’Associació de Municipis per la Independència com l’Associació 

Catalana de Municipis van acordar respondre al requeriment judicial, però la CUP va anunciar 

que els seus alcaldes, un total de 30, no es presentarien davant l’autoritat judicial, tot advocant 

per la desobediència.

De fregar el somni de la República Catalana a la suspensió de l’autonomia

La intervenció al Parlament de Catalunya el dia 10 d’octubre del president de la Generalitat de 

Catalunya, Carles Puigdemont, en què assumia el mandat que Catalunya es convertís en un 

Estat independent en forma de república, i després proposava que el Parlament suspengués els 

efectes de la declaració d’independència per iniciar un diàleg, va suposar una galleda d’aigua 

freda sobre les aspiracions de la CUP. 

Després d’aquesta intervenció i fruit d’una negociació en el darrer moment els diputats de JxSí i 

la CUP van signar un document que proclamava la República Catalana com a Estat independent 

i demanava el seu reconeixement internacional, però en la mesura que no es va votar ni es va 

registrar al Parlament no comptava amb la validesa jurídica necessària. Davant aquest escenari 

els anticapitalistes van exigir a Puigdemont que limités el període obert de diàleg i que després 

portés la declaració d’independència a seu parlamentària.
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Amb la posada en marxa de l’article 155 de la Constitució, la CUP va tornar a insistir en la re-

activació de la declaració d’independència i en la proclamació de la república, i va anunciar el 

desplegament d’accions de desobediència civil amb aquest objectiu. També va acusar Carles 

Puigdemont de deslleialtat per la previsió que anunciés la convocatòria d’unes eleccions. 

Finalment, després que es votés i s’aprovés la declaració unilateral d’independència el 27 d’oc-

tubre en el Parlament, i que unes hores més tard el Govern central intervingués la Generalitat 

i convoqués eleccions per al 21 de desembre, la CUP va haver de decidir si participava en uns 

comicis sota l’aplicació de l’article 155, i en cas afirmatiu de quina manera.

Les eleccions al Parlament del 21-D: greu reculada electoral però encara decisius

La CUP va concloure prendre part en les eleccions del 21 de desembre en una assemblea extra-

ordinària que celebrà a Granollers el 12 de novembre. A la votació van participar uns 1.125 afiliats 

dels quals el 91,6% va optar per concórrer en els comicis mentre el 7,8% va votar-hi en contra. 

Després van haver de triar entre tres opcions: anar a les urnes amb una llista cívica unitària 

sense polítics, integrar-se en un front d’esquerres o impulsar un candidatura pròpia que incorpo-

raria membres de la plataforma Crida Constituent i de les organitzacions Endavant, Poble Lliure, 

Constituents per la Ruptura, Arran i la Coordinadora Obrera Sindical. A la fi es va imposar aquesta 

darrera opció amb el 64% dels vots.

La candidatura de la CUP va incloure Carles Riera com a cap de llista per la circumscripció de 

Barcelona, Xavier Milian per la de Tarragona, Natàlia Sánchez per la de Girona i Mireia Boya per 

la de Lleida. Aquestes llistes foren ratificades per la militància mitjançant votació telemàtica per 

un 66,2% dels vots d’un total de 1.498, és a dir, amb una participació del 52,4%. D’altra banda, la 

pertinença de Carles Riera i d’altres membres de la candidatura a Endavant afavoria un pes més 

gran d’aquesta organització en detriment de Poble Lliure dins de la CUP.

La campanya electoral va estar fortament marcada pels fets de l’1 d’octubre i per l’aplicació 

de l’article 155. El lema de campanya, “Dempeus”, era una aposta per seguir amb els canvis 

vinculats al procés constituent però també per la lluita pel feminisme o l’ecologisme. Els temes 

principals de campanya foren l’1 d’octubre i el camí cap a la República Catalana. En ella es van 

celebrar mítings reivindicatius, deixant constància que les eleccions del 21-D eren il·legítimes i 

excepcionals. 
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Cal destacar també el recolzament que va rebre la candidatura de la CUP per part d’Albano Dante 

Fachín, exsecretari general de Podem a Catalunya i líder de Som Alternativa, i la presentació pú-

blica el 13 de desembre de Plataforma per la República, un espai polític compartit impulsat per la 

CUP, Som Alternativa i Procés Constituent, amb l’objectiu de fomentar la unitat entre federalistes, 

confederalistes i independentistes, i de defensar i fer realitat d’aquesta manera la república.

En les eleccions del 21-D la CUP va perdre gairebé la meitat dels vots que va rebre en les elec-

cions anteriors, i se situà amb quatre escons com el segon partit menys votat, només per davant 

del PP amb qui compartiria el grup mixt. Tot i això, aquests quatre diputats continuaven sent in-

dispensables i per tant, tot i la seva reculada electoral, la CUP no va deixar de ser decisiva en el 

Parlament, ja fos per negociar una futura investidura i formar govern, com per assegurar la majo-

ria absoluta dels partits sobiranistes. A més, els anticapitalistes van anunciar que no renunciarien 

a la via unilateral per a arribar a la independència.

Per acabar, el 3 de desembre el Secretariat Nacional de la CUP va anunciar la seva dimissió un 

cop celebrats els comicis. Tot i que el mandat dels seus membres –entre els quals es trobaven 

Quim Arrufat, Natàlia Sànchez, Lluc Salellas i Núria Gibert– encara no havia tocat a la seva fi, 

l’equip va al·legar l’alta intensitat política viscuda a Catalunya com a motiu per iniciar un procés de 

renovació del secretariat que començaria entre el 10 i 20 de desembre, i que no es preveia que 

acabés definitivament fins l’any següent. 

PARTIT POPULAR CATALÀ: UN PARTIT EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DAVANT  

L’ASCENS DE CIUTADANS

El XIV Congrés del PPC: la conformació d’una executiva integradora i la fi de la in-

terinitat de Xavier García Albiol al front del partit

El Partit Popular Català (PPC) va començar l’any amb els preparatius del XIV Congrés que s’havia 

de celebrar durant els dies 25 i 26 de març a l’Hospitalet de Llobregat. En aquest esdeveniment 

van participar 1.076 compromissaris, 181 dels quals eren membres nats de l’organització i els 883 

restants foren escollits per les assemblees provincials: 641 per Barcelona, 115 per Tarragona, 79 

per Lleida i 48 per Girona. A aquests 883 compromissaris es van afegir 12 de les joventuts de 

Noves Generacions.
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En el Congrés es va debatre una ponència d’acció política i una altra de caràcter més aviat hete-

rogeni referida al reglament del partit, i a la seva política municipal i de serveis a les persones. La 

primera ponència va rebre un total de 78 esmenes i la segona 94. Però varen ser aquelles que 

demanaven una estratègia més dura amb els postulats sobiranistes, i una altra que plantejava 

un canvi de nom de la formació i abandonar el nom de Partit Popular Català –adoptat al XIII Con-

grés–, i la seva substitució pel de Partit Popular de Catalunya, les que van despertar un interès 

més gran. Amb tot, les esmenes per a un enduriment de les posicions contra l’independentisme 

no es van arribar a votar, tot evidenciant les dificultats de l’organització a trobar una estratègia 

acordada entre els seus membres que li permetés desplegar un perfil que el diferenciés d’altres 

formacions, i especialment de Ciutadans, sobre aquest tema.

El XIV Congrés també havia de resoldre la situació d’interinitat en la presidència del PPC, que 

Xavier García Albiol exercia de manera provisional des de 2015 quan fou elegit per la direcció 

del partit després de la renúncia de la fins aleshores presidenta, Alícia Sánchez-Camacho. Per 

a l’elecció del càrrec es va introduir un sistema a dues voltes que substituïa el format anterior en 

què els compromissaris eren els encarregats de votar la persona que havia d’ocupar-lo. Amb el 

nou sistema tots els militants, previ registre, podrien elegir en una primera volta el seu candidat, 

mentre en la segona volta la decisió recauria sobre els compromissaris, que haurien de triar entre 

els candidats que haguessin obtingut un 10% dels vots com a mínim. Aquest canvi obeïa a una 

voluntat d’augmentar la democràcia directa en el si de l’organització.

Tanmateix, en aquesta ocasió la segona volta es va reduir a un pur tràmit, ja que el coordinador 

general del PPC, Xavier García Albiol, fou l’únic candidat que va postular-se a la presidència del 

partit després de presentar 1.800 avals. Així, Albiol va ser elegit president després d’aconseguir el 

98,6% dels vots en la primera volta i el 92,9% en la segona. S’ha de tenir en compte, però, que el 

33% dels compromissaris va emetre un vot en blanc o nul per a la seva candidatura o directament 

no van participar en la votació.

Precisament com a conseqüència de la manca d’acord que suscitava la seva figura, Albiol es va 

veure obligat a crear una executiva de consens que integrés membres propers a figures de pes 

dintre del PP, com ara l’expresidenta del partit a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho; el delegat 

del Govern, Enric Millo; el portaveu i president del grup municipal a l’Ajuntament de Barcelona, 

Alberto Fernández; i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. 
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El XIV Congrés va servir a més per donar llum verda a la creació de la Secretaria de Política Eu-

ropea, un òrgan amb voluntat de projecció europea per fer d’altaveu de la població catalana que 

vol seguir formant part d’Espanya. En contraposició, no s’hi va produir el debat previst sobre la 

qüestió de la reforma del model de finançament de Catalunya per evitar controvèrsies.

Les eleccions del 21-D: a la vora de l’abisme

Pel que fa a l’activitat al Parlament, el grup parlamentari popular es va centrar en intentar frenar el 

referèndum i les aspiracions sobiranistes. No obstant això, es va mostrar més actiu que en altres 

ocasions pel que fa a la seva activitat legislativa, i va presentar quatre proposicions de llei. El 

PPC, com altres grups de l’oposició, va manifestar que l’aprovació de la reforma del Reglament 

del Parlament i de les lleis de desconnexió suposaven un cop d’estat contra la democràcia i, per 

tant, va expressar el seu suport a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern 

de Mariano Rajoy. 

Les eleccions del 21 de desembre esdevingueren un repte per al PPC davant l’ascens de Ciuta-

dans que pronosticaven totes les enquestes. Les estimacions no eren gaire esperançadores per 

a la candidatura encapçalada per Xavier García Albiol. El partit va concórrer als comicis sota el 

lema Espanya és la solució, tot destacant en el seu programa les propostes de 1) retornar Cata-

lunya a la situació de normalitat i convivència; 2) recobrar el teixit empresarial; 3) recuperar llocs 

de treball; i 4) garantir el creixement econòmic.  

Tanmateix els resultats del PPC a les eleccions del 21-D foren molt negatius per a la formació, 

ja que no va poder evitar que el seu competidor directe, Ciutadans, es fes amb una part importat 

dels suports que havia rebut tradicionalment. Els populars van obtenir els pitjors resultats elec-

torals de la seva història recent, només superats pels obtinguts en les eleccions al Parlament de 

1992, quan la formació es va presentar sota el nom de Partit Popular després d’haver abandonat 

les sigles d’Aliança Popular. D’altra banda, i a conseqüència de la davallada important de sufragis 

que patí, el PPC va haver de fer front a una reducció de la seva presència al Parlament d’onze 

a quatre escons, i per tant a la pèrdua de grup parlamentari propi a l’espera d’acords amb altres 

formacions. 

Les reaccions per aquests resultats tan adversos no van trigar gaire a produir-se. Juan Arza, 

secretari d’estudis del PPC, va presentar la dimissió del seu càrrec, alhora que va plantejar la 
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necessitat urgent d’una renovació del partit. Xavier García Albiol també es va proposar deixar la 

presidència de la formació la mateixa nit electoral, però el president del PP i del Govern, Mariano 

Rajoy, va considerar que no era el moment.  
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Més d’una dècada de Governs Locals en l’Anuari Polític de 
Catalunya

La perspectiva des de l’Observatori de Govern Local

    Alba Viñas, Esther Pano, Maria Barbal i Jaume Magre 
Fundació Carles Pi Sunyer

ANTECEDENTS I CONTEXTUALITZACIÓ

Els darrers deu anys han estat un període de canvis profunds causats principalment per una 

crisi econòmica que ha capgirat el mapa polític i social català i espanyol. La modificació de l’article 

135 de la Constitució Espanyola i l’aprovació de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera (d’ara en endavant LOEPSF) i de la llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local1 (d’ara en endavant LRSAL) 

van tenir repercussions directes sobre el món local.

Així, les polítiques de racionalització econòmica, sostenibilitat i reestructuració organitzativa van 

ser les protagonistes en els municipis catalans en aquest període. Amb la capacitat d’endeuta-

ment limitada i amb una reducció dels ingressos propis notable, a partir de 2011 els ajuntaments 

van iniciar la implementació de polítiques públiques de reducció de la despesa i d’austeritat que 

comprenien des de la racionalització del sector instrumental local a un decreixement de la inver-

sió, passant per la limitació en la contractació de personal i en les retribucions de treballadors i 

electes. 

Paral·lelament a aquests esdeveniments, la desafecció ciutadana es convertia en una de les 

principals preocupacions dels poders públics, que veien com el moviment del 15M ocupava els 

carrers qüestionant el statu quo, les forces polítiques tradicionals i el bipartidisme. Com a con-

seqüència van emergir amb força nous moviments polítics que tenien per objecte principal en-

1 Per a més informació sobre les conseqüència de l’aprovació de la LRSAL en l’administració local podeu consultar l’Anuari Polític 

de Catalunya de l’ICPS del 2013.
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capçalar un canvi polític, econòmic i social. Alhora, a Catalunya el moviment independentista 

anava prenent més pes i es mesurava les seves forces en diverses ocasions. Aquests canvis es 

van veure reflectits en el mapa polític: les eleccions locals de maig de 2015 van ser els primers 

comicis en la història en què l’alcaldia d’algunes de les grans ciutats espanyoles passava a mans 

de partits l’arrel dels quals s’originava en el 15M. D’altra banda, a Catalunya la CUP, amb una 

tradició municipalista molt forta, augmentava la seva presència en municipis on no havia obtingut 

mai abans representació. 

En aquest context, nous temes irrompen en l’agenda política local: la transparència, la rendició 

de comptes i el bon govern passen a convertir-se en aspectes clau en la gestió de les polítiques 

públiques, introduint un dels canvis culturals i organitzatius més importants dels últims anys dins 

de l’administració pública. Aquesta nova cultura portarà a qüestionar algunes de les fórmules de 

gestió dels serveis públics més utilitzades fins aleshores: la reinternalització i la remunicipalització 

de serveis se situen en el centre del debat. D’altra banda, malgrat aquests canvis i modificacions 

esmentats, algunes de les assignatures pendents, com per exemple el model d’estructuració ter-

ritorial, continuen sense resoldre’s. 

Aprofitant que l’Anuari Polític de Catalunya de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials va fer deu 

anys i enguany arriba a la seva onzena edició, des de la Fundació Carles Pi i Sunyer hem consi-

derat adient fer un breu repàs dels principals canvis i esdeveniments que s’han produït en aquest 

període i de les conseqüències que han comportat de forma particular per als governs locals. Per 

fer-ho, hem estructurat el text en quatre grans blocs: el primer fa referència als canvis introduïts 

en l’organització territorial catalana; en el segon ens centrarem en els canvis polítics esmentats; 

les polítiques d’austeritat seran el tema central del tercer epígraf; i acabarem amb les noves ten-

dències en la prestació dels serveis públics. 

Com ja és habitual, les dades recollides en l’Observatori de Govern Local seran l’instrument amb 

què analitzarem aquesta evolució. En alguns casos es disposa de sèrie temporal, la qual cosa 

ens permetrà copsar els canvis al llarg d’aquesta dècada. En canvi, en altres s’utilitzarà la infor-

mació recollida de forma circumstancial per a una onada o edició concreta de l’Observatori.

La taula 12 detalla els períodes de treball de camp i les dates de referència de la informació de 

població i pressupost per a cada edició2.

2 Per a més informació sobre l’univers, les característiques i el nombre de municipis participants en cada 
edició o onada podeu consultar https://pisunyer.org/observatori-de-govern-local/projectes/catalunya/2016.

https://pisunyer.org/observatori-de-govern-local/projectes/catalunya/2016
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Taula 12. Edicions de l’Observatori de Govern Local

Edició Mandat Any treball de 
camp

Data de referència po-
blació i pressupost

ObsCat4 2007-2011 2008 2007

ObsCat5 2007-2011 2010 2009

ObsCat6 2011-2015 2012 2011

ObsCat7 2011-2015 2014 2013

ObsCat8 2015-2019 2016 2015

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

ESTRUCTURACIÓ TERRITORIAL 

El model d’organització territorial català ha estat un debat recurrent que malgrat les múltiples 

reflexions i propostes dutes a terme encara continua pendent. Els darrers anys no han estat 

exempts d’aquesta polèmica i s’han caracteritzat per dues tendències que es podrien definir com 

a contraposades: mentre, per una banda i tal com s’ha comentat en l’apartat introductori, s’ha dut 

a terme una modificació progressiva del marc legislatiu encaminada a la racionalització de l’ad-

ministració local, per l’altra la tendència inflacionària i de superposició d’estructures territorials a 

Catalunya s’ha mantingut. Aquest doble vessant s’ha plasmat al llarg d’aquests deu anys d’Anuari 

en els diferents articles que s’han publicat en aquesta secció sobre govern local i és l’objecte d’a-

quest apartat fer-ne un breu repàs.

Restriccions i racionalització de l’administració local

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va desencadenar un conjunt de mesures enfocades a la 

reestructuració i racionalització de l’administració en general, i de la local en particular. Al se-

tembre de 2011, la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola va convertir l’estabilitat 

pressupostària en un dels principis rectors bàsics per a les administracions públiques, alhora que 

limitava el dèficit públic de caràcter estructural i el deute. Com a conseqüència, la llei d’estabilitat 

pressupostària anterior (2006) havia d’adaptar-se a aquests canvis. La LOEPSF, que veuria la 

llum l’any següent, tenia com a objectius principals garantir la sostenibilitat financera de les admi-
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nistracions públiques, enfortir la confiança en l’economia espanyola i reforçar el compromís amb 

la Unió Europea. 

La LOEPSF va venir acompanyada de la modificació pendent de la llei de règim local, que va 

materialitzar-se en la LRSAL. Aquesta tenia per objecte clarificar les competències que tenia cada 

administració per evitar duplicitats, racionalitzar l’administració local, garantir un control financer 

i pressupostari més estricte, i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions admi-

nistratives que poguessin ser considerades desproporcionades. La seva aprovació va ser molt 

controvertida i diverses comunitats autònomes i municipis van presentar recursos d’inconstituciona-

litat i un conflicte en defensa de l’autonomia local davant del Tribunal Constitucional. Com a conse-

qüència, alguns dels preceptes establerts a la norma van ser declarats inconstitucionals mentre que 

d’altres encara continuen pendents de ser resolts.

Inflació i superposició d’ens territorials

Malgrat aquest canvi normatiu substancial, durant d’aquest període el mapa territorial català ha 

continuat transformant-se: actualment tenim una estructura organitzativa formada per una xarxa 

complexa d’ens amb característiques i funcions diverses. Tal com mostra la taula 13, aquest en-

tramat està compost per municipis, ens supramunicipals (diputacions, vegueries, consells comar-

cals i l’àrea metropolitana) i ens inframunicipals (entitats municipals descentralitzades), que en la 

major part dels casos han augmentat.

Taula 13. Evolució del total d’ens locals a Catalunya en el període 2008-2018

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diputacions 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vegueries 0 0 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Consells               
Comarcals 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42

Àrea 
Metropolitana 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ajuntaments 946 946 947 947 947 947 947 948 948 948 947
Entitats Munici-
pals Descentra-
litzades

57 59 61 63 63 63 63 65 65 65 65

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Les diputacions són l’única excepció, ja que s’han mantingut estables en el temps. El fet que esti-

guin previstes constitucionalment i que la seva alteració hagi de ser aprovada per les Corts Gene-

rals mitjançant una llei orgànica dificulta la seva proliferació. En canvi, tant les vegueries com els 

consells comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara en endavant AMB), els ajuntaments 

i les entitats municipals descentralitzades (d’ara en endavant EMD) han augmentat.

Molts dels canvis en l’organització territorial que es van dur a terme en aquest període van venir 

arran de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya de 2006, el qual introduïa una reordenació del 

sistema de govern local català amb la voluntat de reforçar la posició institucional dels municipis. 

Aquest nou sistema de reestructuració organitzativa i territorial havia de desenvolupar-se mitjan-

çant la nova llei de governs locals catalans, un assumpte pendent des de feia dècades. La seva 

tramitació es va iniciar el juliol de 2013 en un context econòmic advers marcat per la simplificació 

de les estructures administratives, l’eliminació de duplicitats i el compliment dels principis d’es-

tabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Malgrat que es va arribar a aprovar un projecte 

de llei de governs locals a l’agost de 2015, la desena legislatura del Parlament de Catalunya va 

acabar sense haver conclòs el tràmit parlamentari de la seva aprovació.

En tot cas, una de les modificacions en matèria de govern local que introduïa l’Estatut de Cata-

lunya de 2006, mitjançant el seu article 83, feia referència a les vegueries:  preveia la seva re-

cuperació i les convertia en un dels elements fonamentals de l’organització territorial bàsica de 

Catalunya juntament amb els municipis. La llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries determinava 

la naturalesa i les funcions d’aquests ens atribuint-los una doble funcionalitat: per una banda, es 

configurava com un ens de cooperació intermunicipal, i per l’altra constituiria la divisió territorial 

adoptada per la Generalitat per a la prestació dels seus serveis. A més a més, es creaven set 

demarcacions veguerials3 que es preveia que substituirien les diputacions provincials. No obs-

tant això, l’aprovació de la llei 4/2011 l’any següent posposava la constitució d’aquestes entitats 

mentre el marc normatiu aplicable no fos modificat i, per tant, mantenia el model territorial que 

havia regit fins aleshores. Malgrat aquest ajornament, recentment s’ha creat la vuitena demar-

cació veguerial, la del Penedès, a través de la llei 2/2017, de 15 de febrer.

Al llarg d’aquests més de deu anys els consells comarcals també han patit modificacions i sovint 

s’han situat en el focus del debat en aquest context de racionalització i restriccions de l’adminis-

3 Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
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tració pública4. De fet, l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 introduïa canvis en aquest 

sentit, en la mesura que atorgava un paper fonamental a la vegueria i reduïa el dels consells 

comarcals, que deixaven de formar part de l’estructura bàsica territorial. Ara bé, malgrat aquest 

canvi la Generalitat de Catalunya va engegar dos processos consultius no vinculants, gairebé 

de forma paral·lela el 2015, per tal que els ciutadans del Moianès i el Lluçanès manifestessin la 

seva voluntat o desacord quant a esdevenir una comarca. El mapa 15 mostra els municipis que 

conformaven aquestes propostes. Finalment, el Moianès, amb una participació propera al 50% de 

la seva població i prop del 80% dels vots favorables, esdevindria la 42a comarca de Catalunya el 

23 d’abril d’aquell mateix any5. 

Mapa 15. Proposta de creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès

Font: Elaboració pròpia

Amb tot, la creació de la comarca del Lluçanès no es va acabar consolidant a causa del resultat 

controvertit que va tenir la consulta popular. Així, malgrat que els resultats globals obtinguts en el 

procés participatiu no distaven tant dels del Moianès (va participar prop del 55% de la població i 

més del 70% es va mostrar favorable), 5 dels 13 municipis van votar en contra, la qual cosa va 

alentir tot el procés. Els tràmits per elaborar la llei es van iniciar mitjançant una ponència conjunta 
4  Per a més informació sobre l’estructura i el funcionament dels consells comarcals podeu consultar l’Anuari Polític de Catalunya de 

l’ICPS de 2012. 
5 Llei 4/2015, de 23 d’abril, de creació del Moianès. 
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al Parlament amb representació de tots els partits polítics. La primera proposició de llei es presen-

tava al desembre de 2016 a través d’un text que preveia que tots municipis formessin part de la 

comarca, tot i que una disposició transitòria permetia que aquells on la consulta hagués obtingut 

un resultat negatiu se’n desvinculessin en un termini de sis mesos6. D’altra banda, per desencallar 

la situació, el juny de 2017 el Departament de Governació va proposar la constitució provisional 

d’un Consell d’Alcaldes que es crearia a partir de l’adscripció voluntària dels tretze municipis. Així, 

el Consell d’Alcaldes seria l’òrgan de govern i el Consorci del Lluçanès l’òrgan gestor. Tanmateix, 

aquest procés va decaure per finiment de la legislatura a l’octubre d’aquell mateix any. 

Pel que fa a l’AMB, es constitueix com a administració pública l’any 2010 en substitució de les 

dues entitats metropolitanes (Entitat Metropolitana del Transport i Entitat del Medi Ambient) i de 

la mancomunitat de municipis de l’Àrea Metropolitana, amb l’objecte de simplificar i racionalitzar 

la gestió de serveis. La llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona espe-

cificava la seva naturalesa, la demarcació, les atribucions i la configuració de la hisenda, i li 

atribuïa competències generals en matèria d’urbanisme, transport i mobilitat, aigües, residus i 

medi ambient, infraestructures, desenvolupament econòmic i social, i cohesió social i territorial. 

Com a conseqüència, el projecte de llei de governs locals catalans de 2013 qüestionava l’exis-

tència del Consell Comarcal del Barcelonès i preveia la seva supressió. Així, malgrat que aquest 

projecte decaigués per finiment de la legislatura al març de 2017, el mateix Ple del Consell Co-

marcal del Barcelonès aprovava una moció unitària que instava el Govern de la Generalitat i el 

Parlament a iniciar el seu procediment de supressió i de traspàs de les seves competències i 

empreses associades a les institucions corresponents. Al llarg del 2017 una Comissió de Go-

vernació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament va dur a terme diferents tràmits 

relacionats amb aquest afer. 

Els municipis són una altra de les institucions que històricament han patit força canvis i alteracions. 

Des de 1983, a Catalunya s’han creat 13 nous municipis fruit de la separació d’un altre7. Amb tot, a 

desgrat d’aquesta tradició “segregacionista” i de proliferació d’ens locals en general, sembla que 

la tendència s’ha alentit darrerament i només s’ha creat el municipi de la Canonja el 2010 a partir 

de la seva desagregació. 

6 Per a més informació sobre els tràmits parlamentaris en la proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès podeu consultar

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-

00024/11&ad=1
7 Font: Secretaria d’Administracions Locals (Generalitat de Catalunya) 

http://municat.gencat.cat/ca/Temes/El-mapa-municipal/canvis-en-el-mapa-local/municipis/municipis_nous/

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00024/11&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00024/11&ad=1
http://municat.gencat.cat/ca/Temes/El-mapa-municipal/canvis-en-el-mapa-local/municipis/municipis_nous/
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De fet, el projecte de llei de governs locals manifestava la voluntat de restringir les segregacions 

municipals establint tres requisits necessaris: que es tractés de nuclis de població territorialment 

diferenciats, que el municipi resultant tingués més de 10.000 habitants i que el procés comportés 

una millora en l’accés als serveis i en la presa de decisions. Malgrat això, el juny de 2015 el Par-

lament aprovava, de forma excepcional, la creació del municipi de Medinyà, argüint raons històri-

ques (Medinyà va ser municipi fins el 1972, moment en què un decret franquista va annexionar-lo 

a Sant Julià de Ramis); tècniques (l’Informe Roca també havia proposat el seu reconeixement); 

demogràfiques (els seus 866 habitants no el convertien en un del municipis més petits de Girona); 

econòmiques (viabilitat econòmica); i de serveis (qualitat i proximitat). No obstant això, el Partit 

Popular va portar la llei davant del Tribunal Constitucional, que va emetre una sentència al febrer 

de 2018 segons la qual Medinyà no podia ser municipi per no arribar al mínim de població esta-

blert en les lleis espanyola (5.000 habitants) i catalana (2.000 habitants). Aquest fet va forçar la 

dissolució de la Junta Gestora que havia gestionat el traspàs durant dos anys i mig, i la readhesió 

a Sant Julià de Ramis. 

A diferència dels municipis, les EMD sí que experimenten un creixement en aquest període: con-

cretament d’un total de 8 ens més respecte als 57 que existien el 2008. De totes formes, cal tenir 

present que les modificacions legislatives han introduït limitacions importants que desincentiven 

la creació d’aquests ens: la LRSAL establia que les EMD mantindrien la personalitat jurídica i la 

condició d’ens local sempre que els tràmits per a la seva creació s’haguessin iniciat abans del 31 

de desembre de 2014 i que complissin amb els principis d’estabilitat i sostenibilitat financera. En 

tot cas, tant l’Estartit com St. Miquel de Balenyà, les darreres poblacions constituïdes com a EMD, 

havien iniciat el procés de creació abans d’aquella data. 

En definitiva, l’estructura territorial i organitzativa de Catalunya ha patit diverses modificacions 

continuant amb la tendència inflacionària d’entitats. Tanmateix, les iniciatives que havien de com-

portar un canvi més substancial, que eren aquelles que derivaven de l’aprovació de l’Estatut de 

2006, no han pogut consolidar-se, deixant pendent un cop més un dels debats clàssics a Catalu-

nya: la reorganització territorial. 
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CANVIS POLÍTICS I ELECTORALS

En aquests més de deu anys d’Anuari han tingut lloc tres eleccions municipals. S’iniciava el perí-

ode amb les eleccions de 2007, seguides per les de 2011 i després per les de 2015. Atès el marc 

jurídic a què estan sotmeses, les eleccions municipals mantenen una periodicitat de 4 anys exac-

tes que permeten monitoritzar les evolucions en les tendències i fer una anàlisi global. Cal dir que 

les tres convocatòries s’han desenvolupat en un clima de canvi. En aquest sentit, els comicis de 

2007 es podrien considerar els últims d’un període d’estabilitat. Les eleccions de 2011 ja es van 

desenvolupar en un clima particular tot i que encara no van arribar a recollir-se en forma de can-

didatures les reivindicacions que s’expressaven als carrers i les places. De fet, moviments com el 

15M (de 2011) varen ésser manifestacions d’un cert estat d’opinió. Una altra característica a tenir 

en compte d’aquests anys d’Anuari és que s’inicien amb el principi de la fi de l’etapa del govern 

tripartit (PSC, ERC i ICV) a la Generalitat de Catalunya i transcorren en plena turbulència del pro-

cés. Finalment, cal remarcar que aquest ha estat a més un temps a l’ombra de la crisi econòmica 

que ha deixat la seva petjada en el funcionament i en l’organització dels ajuntaments catalans. 

Atesa la temporalització de les eleccions municipals a què fèiem referència i al desenvolupament 

del treball de camp de l’Observatori de Govern Local (que es realitza dues vegades per mandat), 

les dades que analitzarem fan referència a moments posteriors a les eleccions, i per tant recullen 

els canvis i els moments d’estabilitat, ja que se situen entre mandats. D’aquesta manera podem 

explorar les transformacions generades per les eleccions municipals i aquelles que són fruit de la 

pròpia dinàmica de la política municipal. 

La taula 14 mostra l’evolució del partits polítics a l’alcaldia en els ajuntaments catalans. Quan 

s’examinen les dades de 2008 i de 2010, corresponents a les onades de l’Observatori de Govern 

Local ObsCat4 i ObsCat5 respectivament, veiem que no hi ha cap partit polític independent amb 

alcaldia a Catalunya. En aquest interval de 2008 a 2010 les forces polítiques que conformaven 

el tripartit (PSC, ERC i ICV) acumulaven un 44,6% i un 43,9% de les alcaldies catalanes respec-

tivament. En canvi, les dades de 2012 relatives a l’onada de l’Observatori ObsCat6, i per tant 

posteriors a les eleccions locals de 2011, reflecteixen una nova realitat en la qual els partits polí-

tics independents prenen molta força (passen d’assolir el 16,6% d’alcaldies a ocupar-ne gairebé 

el 20%). Aquest nou panorama es manté força estable fins a les eleccions municipals de 2015 
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(recollides en l’edició de l’Observatori ObsCat8), que mostren com les candidatures independents 

continuen en una línia de creixement fins a obtenir gairebé el 30% de les alcaldies catalanes.

Taula 14. Evolució del partit polític de l’alcalde en els ajuntaments catalans (2008-2016). 
Percentatge d’alcaldies ocupades per cada partit

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Les dades de 2010 referents a les modificacions de la composició política dels governs (gràfic 

1) indiquen a més que aquest va ser un període especialment complex que semblava anunciar 

l’inici d’una nova realitat, ja que es varen produir canvis en els partits polítics que configuraven 

els governs locals en gairebé un 20% dels municipis catalans que participaren en la 5a onada 

de l’Observatori  –concretament en 118 localitats. En la taula 15 es pot observar que en aquesta 

edició també es va detectar un percentatge més elevat de mocions de censura i d’altres formes 

d’elecció de l’alcalde més enllà de la fórmula ordinària.

 Mandat  
2007-2011

Mandat  
2011-2015

Mandat  
2015-2019

ObsCat4 ObsCat5 ObsCat6 ObsCat7 ObsCat8
CIU 38,1 38,5 51,6 53,1 39,1
ERC-AM 14,2 14,3 7,6 7,9 16,9
ICV-EPM 1,3 1,0 1,3 1,1 1,0
PP 0,7 0,3 1,0 1,0 0,2
PSC-PM 29,1 28,6 18,4 18,4 12,5
C’s 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
CUP 0,0 0,0 0,3 0,2 0,7
Altres/ Independents 16,5 17,2 19,9 18,4 29,6

Nombre de municipis 611 615 620 610 614



Àmbit local

APC 2017             Institut de Ciències Polítiques i Socials

133

Gràfic 1. Municipis on es produeixen modificacions en la composició política del govern 
(2008-2016)

 

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Taula 15. Forma d’elecció de l’alcalde (2008-2016)

 

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Altrament, el període de 2008 a 2010 presenta un comportament propi quant al tipus de govern 

dels ajuntaments catalans amb uns percentatges molt similars pel que fa a la seva distribució 

entre governs en majoria, en minoria i de coalició. Però arran de les eleccions locals de 2011 

 
2008

ObsCat4 

2010

ObsCat5 

2012

ObsCat6 

2014

ObsCat7 

2016

ObsCat8 
Ordinària (derivada de 
les eleccions) 93,2 84,2 92,4 89,0 97,1

A través d’una moció 
de censura 2,3 3,9 1,5 1,6 1,3

A partir de la dimissió 
de l’anterior alcalde 0,8 2,1 1,5 2,8 0,0

A partir de la renúncia 
de l’anterior alcalde 2,0 5,2 4,0 6,1 1,5

Altres 1,7 4,6 0,6 0,5 0,2
Nombre de municipis 604 612 620 618 615
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augmenta el percentatge de municipis amb govern en majoria (del 47,6% al 56,8%), especialment 

en detriment dels governs de coalició, que en aquest impàs de 2010 al 2012 es redueixen del 

45,5% al 35,5%. En aquest sentit, observem com el món local català acaba absorbint i reflectint 

el context polític autonòmic. El gràfic 2 mostra com aquest nou patró que apareix el 2012 sembla 

mantenir-se estable en les següents onades de l’ObsCat. 

Cal tenir present, però, que el treball de camp de l’última edició de l’Observatori de Govern Local 

(ObsCat8) es va desenvolupar entre setembre de 2016 i març de 2017, de manera que no re-

flecteix els canvis que es varen produir a partir de la tardor de 2017 vinculats al procés. Des de 

llavors, però, el mapa local ha tornat a internalitzar d’una manera força ràpida els esdeveniments 

que s’han produït a nivell autonòmic; el PSC ha estat la formació que ha resultat més afectada, 

atès que ha perdut aproximadament 5 alcaldies, el suport en una desena de municipis i ha quedat 

exclòs del govern en 12 ajuntaments.

Gràfic 2. Percentatge de municipis segons el tipus de govern (2008-2016)

 

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer
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Pel que fa a l’impacte de la crisi econòmica i l’establiment de la LRSAL en el funcionament dels 

ajuntaments durant els darrers anys, tot i que se’n parlarà d’una manera més específica en el 

següent apartat, en aquest punt s’avançarà l’impacte que han tingut sobre les retribucions i les 

indemnitzacions dels càrrecs electes. Si bé la LRSAL estableix uns límits en les retribucions dels 

electes segons el tram de població del municipis i la impossibilitat per als electes dels municipis 

menors de 1.000 habitants de tenir dedicació exclusiva, en molts casos la reducció de les retribu-

cions i dedicacions dels càrrecs també ha sorgit d’una pròpia voluntat política de mostrar austeri-

tat i d’una necessitat de contenció real en consonància amb la situació econòmica. 

De fet, tal com es reflecteix en el gràfic 3, tot i que la LRSAL no va entrar en vigor fins el 31 de de-

sembre de 2013, els ObsCats5 i ObsCats6 ja havien registrat una reducció de les remuneracions 

en exclusiva i de les dedicacions exclusives i parcials de l’alcalde.

Gràfic 3. Percentatge de municipis segons la dedicació de l’alcalde (2008-2016)

 

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Quant a les remuneracions dels càrrecs electes, és curiós observar que en el cas dels alcaldes la 

reducció de les retribucions en exclusiva corre en paral•lel a un augment lleuger i gradual de les 

parcials (un creixement que només es frena el 2014 per recuperar-se un altre cop al 2016). Aquest 

patró no se segueix en el cas de les remuneracions dels regidors de govern, on totes les retribu-

cions minven, tot i que les parcials en menor mesura que les exclusives. El 2012 fou l’any en què 
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l’Observatori registrà una baixada més forta en les retribucions exclusives: un 31,7% dels municipis 

participants va indicar que havien reduït les retribucions i un 39,4% que les havia congelat.

Taula 16. Remuneracions dels alcaldes segons dedicació (euros bruts anuals)

                                Exclusiva Parcial

2008 ObsCat4 (n=397) 43.604 € 18.615 €

2010 ObsCat5 (n=358) 41.319 € 18.993 €

2012 ObsCat6 (n=403) 37.285 € 20.779 €

2014 ObsCat7 (n=407) 38.477 € 19.904 €

2016 ObsCat8 (n=434) 39.844 € 20.490 €

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Taula 17. Remuneracions dels regidors dels grups de govern segons dedicació (euros 
bruts anuals)

 

                                Exclusiva Parcial

2008 ObsCat4 (n=383) 46.936 € 15.966 €

2010 ObsCat5 (n=371) 45.224 € 14.568 €

2012 ObsCat6 (n=424) 42.976 € 15.549 €

2014 ObsCat7 (n=435) 43.772 € 15.332 €

2016 ObsCat8 (n=472) 43.332 € 15.257 €

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Val a dir, però, que aquesta reducció en les dedicacions i en les retribucions dels càrrecs electes 

sembla compensada en certa manera amb un augment de les indemnitzacions. Concretament, el 

percentatge de municipis que han establert indemnitzacions per assistència al Ple i a la Junta de 

Govern Local ha passat del 77,4% el 2008 (ObsCat4) al 85% el 2016 (ObsCat8) en el cas del Ple, 

i del 49% al 79,6% per a la Junta de Govern Local. 
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Les quanties de les indemnitzacions per a aquests òrgans també han experimentat un lleuger incre-

ment. Pel que fa al Ple, el 2008 la mitjana de les indemnitzacions (considerant les quanties establer-

tes quan aquestes són iguals per a tots els regidors), girava al voltant de 145,4€ per sessió, mentre 

que a l’ObsCat8 ho feia en 170,7€. En aquesta mateixa línia de creixement gradual, la mitjana de les 

indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local se situava en 148,7 € el 2008 i en 178€ 

el 2016. Així doncs, podem concloure que els ajuntaments s’han adaptat d’una manera prou ràpida 

a l’evolució política i a la nova realitat econòmica d’aquests anys marcats per la crisi.

AUSTERITAT EN EL SECTOR PÚBLIC

El terme austeritat ha estat, indubtablement, un dels més utilitzats al llarg d’aquests últims anys. 

Després d’un període d’expansió econòmica i d’excessos en l’evolució del sector immobiliari, el 

2008 s’iniciava un cicle de crisi econòmica mundial amb característiques específiques en algunes 

regions i, més en particular, en el sud d’Europa, sotmesa a una fèrria disciplina per part de les ins-

titucions comunitàries. Cal tenir present, però, que les primeres reaccions a la situació de recessió 

no van ser immediatament de restricció. Les primeres polítiques impulsades des del govern de 

l’Estat van estar marcades per una voluntat contracíclica i protagonitzades, en bona mesura, pels 

municipis. En efecte, la resposta inicial es va formular amb lògica de pla d’inversió mitjançant el 

“Fondo para el Estímulo de la Economía y el Empleo”, conegut com a “plans e”. El funcionament 

d’aquest programa de mesures es basava en la realització de transferències als municipis amb 

l’objecte de desplegar inversió pública com a mesura de reactivació econòmica. L’agreujament de 

la crisi i la intervenció de les autoritats europees va aturar en sec aquestes iniciatives i aviat es va 

adoptar un model de reestructuració i reducció de la despesa.  

En aquesta línia, el setembre de 2011 es va produir la modificació de l’article 135 de la Constitució 

amb la consegüent consagració del principi d’estabilitat pressupostària. Així mateix, aquest prin-

cipi es va vehicular mitjançant la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 

i Sostenibilitat Financera (LEPSF), que preveu mesures preventives, correctives i coercitives per 

l’incompliment del principi d’estabilitat financera en el sector públic i, per tant, en les corporacions 

locals. Els mecanismes de prevenció intenten garantir que no s’incorri en un dèficit estructural i 

estableixen un llindar de deute preventiu per a evitar la superació dels límits establerts. Les mesu-
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res correctives impliquen una formulació d’advertència en cas que no es compleixin els objectius 

d’estabilitat, de deute públic o de la regla de despesa. Finalment, en cas d’incompliment dels 

objectius anteriorment esmentats entren en joc mecanismes coercitius, com els plans econò-

mic-financers que, segons l’article 21 de la LEPSF, han d’identificar les causes de la desviació de 

l’ens i establir mesures per  tornar als objectius establerts en el període d’un any. L’incompliment 

d’aquest pla pot comportar la dissolució de la corporació local. 

Tal com es pot observar al gràfic 4, l’Observatori ha realitzat un seguiment des de 2009 dels muni-

cipis majors de 500 habitants que han dut a terme plans econòmic-financers. Des de 2012 també 

es compta amb informació sobre els motius pels quals es varen haver d’aprovar aquests plans. 

Dels municipis que el 2012 havien aprovat un pla, un 30,8% ho va fer per incompliment de la regla 

de la despesa, un 66,7% per necessitat de finançament i un 2,6% per ambdós motius. Tanmateix, 

el 2015 aquests percentatges varien de forma important, ja que dels municipis que van aprovar un 

pla, un 75,2% va ser motivat per incompliment de la regla de la despesa, un 14,9% per necessitat 

de finançament i el 10,9% restant per els dos motius. 

Gràfic 4. Percentatge de municipis on s’ha dut a terme un pla econòmic-financer                            
(2009-2015)

 

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer
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La LRSAL també va incorporar algunes mesures d’austeritat com la promoció de la fusió de mu-

nicipis; la revisió de les entitats instrumentals dependents que conformen el sector públic local; 

l’ordenació de les retribucions i dedicacions dels càrrecs electes (comentades en l’apartat ante-

rior); la clarificació de les competències locals en l’àmbit de la prestació i gestió de serveis públics, 

intentant promoure en el principi “una administració, una competència” (tal com analitzarem més 

detingudament en el proper apartat); la promoció d’una major transparència en la informació eco-

nòmica i financera de les entitats locals; l’atorgament a la Junta de Govern Local d’una sèrie de 

potestats de caire més executiu en decisions pressupostàries i financeres; i en l’àmbit de perso-

nal, la reducció de personal eventual i el control de la massa salarial del personal laboral.

Pel que fa a la fusió de municipis, la LRSAL establia un conjunt de beneficis per als ajuntaments 

que decidissin dur-la a terme, tals com: “l’increment del seu finançament, la preferència en l’assig-

nació de plans de cooperació local o de subvencions, o la dispensa en la prestació de nous serveis 

obligatoris com a conseqüència de l’augment poblacional”.  Tanmateix, aquests incentius no van ser 

suficients per motivar-ne la fusió. Les dades de l’Observatoriens indiquen que cap dels municipis 

majors de 500 habitants que en formen part s’havia plantejat una fusió amb un o més municipis. 

En canvi, altres mesures com la racionalització de les entitats instrumentals dependents que con-

formen el sector públic local semblen haver tingut una mica més d’impacte. Tal com podem veure 

en la taula 18, el percentatge de municipis amb organismes dependents s’ha reduït de 2008 a 

2016, especialment els Organismes Autònoms i en menor mesura les Societats Mercantils. Les 

Entitats Públiques Empresarials són les úniques que, després d’un repunt el 2010, es mantenen 

força estables. Altrament, el percentatge de municipis que participen en mancomunitats s’ha man-

tingut tot i patir un cert descens (veure taula 18). 
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Taula 18. Percentatge de municipis amb ens dependents i en mancomunitats (2008-2016)

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

En termes de decisions econòmiques i pressupostàries, la LRSAL preveu que quan el ple municipal 

no pugui aprovar en una primera votació els pressupostos de l’exercici, plans econòmic-financers, 

plans de reequilibri i d’ajust, plans de sanejament de la corporació local, plans de reducció de 

deutes o l’entrada de la corporació local en els mecanismes extraordinaris de finançament, la 

junta de govern local té competència per aprovar-ho. Cal dir, però, que els municipis no han fet 

gaire ús d’aquesta potestat. A l’ObsCat7 només es va detectar un municipi que l’emprés, i dos 

en l’ObsCat8; en tots tres casos per aprovar el pressupost de l’exercici corresponent. Tanmateix, 

com es pot observar en el gràfic 5, el percentatge de municipis on hi ha hagut una pròrroga 

pressupostària ha disminuït molt. El precepte que recollia aquesta possibilitat va ser recorregut 

davant del Tribunal Constitucional i va ser finalment considerat inconstitucional i, per tant, nul. 

 2008      
ObsCat4 

2010        
ObsCat5 

2012        
ObsCat6 

2014

ObsCat7 

2016

OsbCat8 

Organismes Autònoms 26,7 23,9 20,6 17,8 16,1

Societats Mercantils 22,1 23,1 22,7 20,4 19,8

Entitats Públiques Empresarials 1,3 3,4 3,5 4,2 3,4

Mancomunitats 43,4 48,3 44,7 44,7 38,7

Nombre de municipis 611 615 620 618 615
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Gràfic 5. Percentatge de municipis on hi ha hagut pròrroga pressupostària (2007-2016)

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Un altre aspecte interessant a analitzar és la situació de la inversió. El gràfic 6 mostra l’evolució 

del percentatge d’inversió (capítol VI de despeses en obligacions reconegudes) sobre el total del 

pressupost. El gràfic posa de manifest una contracció notable en el període més agut de la crisi, 

així com una tímida recuperació en l’última onada de l’Observatori. 

Gràfic 6. Evolució del percentatge d’inversió sobre el total del pressupost municipal

n: Nombre de municipis
Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Aquesta dada es pot contrastar en termes absoluts en el gràfic 7, que mostra l’import de despesa 

per habitant i l’import en inversió per habitant. En aquest cas, es pot observar també aquesta con-

tracció i com afecta al pressupost global. Dit d’una altra manera, la major part de la reducció dels 

volums pressupostaris globals va ser assumida mitjançant reduccions importants en el capítol 

d’inversió, que va patir fortes davallades durant el període de crisi. 

Gràfic 7. Despesa total i inversió per habitant

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

RACIONALITZACIÓ I NOVES TENDÈNCIES EN LA GESTIÓ DE SERVEIS                                                                             

PÚBLICS MUNICIPALS

Les tendències en gestió de serveis públics municipals al llarg d’aquests anys han experimentat 

canvis i transformacions rellevants, almenys en termes del discurs. Així, el període 2007-2008 

eren temps encara marcats per una clara lògica expansiva en tots els sentits. Des de la perspec-

tiva de la prestació, les aproximacions generals tant des del municipalisme com des dels propis 

responsables de planificació territorial eren de protecció i ampliació de l’espai competencial res-

ponsabilitat dels municipis. En aquesta línia hem d’entendre els textos del llibre blanc del govern 

local que havia preparat el Ministeri de l’Interior i els articles dels estatuts d’autonomia, i entre ells 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, dedicats a aquest nivell de govern. De fet, el terme “blindat-
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ge” competencial es va associar a diferents àmbits i també al municipal. La tesi que fonamentava 

aquests plantejaments es basava en la necessitat de replantejar les funcions i activitats del go-

vern local després de gairebé 30 anys de municipis democràtics i de més de 20 de l’aprovació de 

la llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local. 

En relació a les formes de gestió, la situació conjugava l’aspiració d’ampliació en les activitats 

amb els plantejaments plurals pel que fa a les eines. Les propostes de la Nova Gestió Pública, i 

en particular la introducció de les figures gerencials i la incorporació de formes de gestió indirecta 

o amb personalitat jurídica diferenciada, havien tingut un ampli ressò en el nivell municipal, molt 

més permeable a les tendències de canvi i àgil en la seva adopció. En aquest punt, doncs, as-

sistim a una situació expansiva respecte al volum de serveis, i de pluralitat i heterogeneïtat en la 

forma de provisió de les activitats, amb una especial atenció a les figures contractuals. 

Aquest escenari es va veure dràsticament modificat per la irrupció de la crisi econòmica i l’apli-

cació d’un conjunt de mesures d’austeritat que s’emmarcaven en els paquets de sostenibilitat i 

restricció impulsats des d’instàncies europees. Si bé és cert que en un primer moment s’apostà 

per una resposta contracíclica (els anomenats “plans e” que en bona mesura estaven protagonit-

zats pels municipis), aquest enfocament només afectà un parell d’exercicis. En aquest context, 

l’aprovació de la LOEPSF i la LRSAL, que va modificar el text de la Llei 7/1985 Reguladora de les 

Bases del Règim Local (LRBRL) va suposar un canvi complet en l’escenari anterior. 

Així, després d’un interludi de transició relativament breu, es va entrar en un període caracteritzat 

per les polítiques d’austeritat i per un canvi de fons en la lògica que s’aplicava en el desplegament 

competencial en l’àmbit local. En aquest sentit, la norma que va marcar més clarament aquesta 

evolució va ser la LRSAL, acompanyada dels requisits de la LOEPSF. Aquest nou cos normatiu 

establia almenys dues línies d’evolució. D’una banda, una restricció clara en la capacitat per pres-

tar serveis per part dels municipis i, d’una altra, una aspiració de fomentar fórmules de gestió que 

incorporessin la iniciativa privada. 

Pel que fa a la primera, es buscava assolir un principi que es definia com “una competència, una 

administració”, en el sentit de limitar la possibilitat de concurrència de més d’una administració en 

l’exercici d’un determinat títol competencial. Aquesta circumstància afectava particularment les 

administracions locals, atès que la redacció de l’article 28 de la LRBRL habilitava els municipis a 

actuar en tots aquells àmbits que poguessin ser de l’interès dels veïns i les veïnes. Aquest article 

va ser eliminat i la resta d’articulat que preveia l’estructura de funcions i serveis responsabilitat 
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dels municipis va ser modificat amb l’objecte de determinar les “competències pròpies” davant 

d’unes altres activitats, no previstes explícitament, que seran considerades “competències im-

pròpies”. Aquestes últimes van perdre el fonament legal que els proporcionava l’article 28 de 

la LRBRL, amb la clara voluntat del legislador d’eliminar-les. Per fer-ho es dissenyaren essen-

cialment dos mecanismes. D’una banda, es va preveure un trànsit de serveis propis de l’àmbit 

competencial autonòmic cap a aquest nivell d’administració, juntament amb la transferència dels 

recursos vinculats. D’altra banda, es va condicionar la continuïtat de determinades activitats i 

l’impuls de noves no previstes als criteris de sostenibilitat econòmica inclosos en la LOEPS i a la 

intervenció de les comunitats autònomes, que haurien de garantir la no existència de “duplicitats”. 

És a dir, s’establia un model que suposava una reducció del volum de serveis prestats pels muni-

cipis, uns serveis que haurien d’estar clarament previstos en la normativa. 

En aquest sentit, doncs, la reforma va suposar un canvi important en la posició dels ajuntaments 

en l’estructura prestacional i com a conseqüència en el disseny de l’Estat del benestar. Si el plan-

tejament d’anys anteriors havia estat d’increment de l’espai de responsabilitat, de cerca de fórmu-

les de garantia d’aquests espais i de reivindicacions per a la millora del finançament, la LRSAL va 

significar un punt d’inflexió abrupte en aquesta tendència cap a un model rígid de limitació i fins i 

tot de reducció de la capacitat d’actuació. 

Pel que fa a les formes de gestió, la LRSAL també és clara en la voluntat de propiciar la incor-

poració de la iniciativa privada; ara bé, la intervenció de particulars en la prestació de serveis i 

activitats municipals no es pot considerar una aportació de la reforma. La LRSAL manifesta de 

forma explícita una preferència per figures que incorporin la lògica de mercat, però aquest enfo-

cament ja era present abans i s’entenia com una alternativa a les formes directes. Curiosament, 

la possible correcció del text no s’origina, en aquest cas, a partir de la pràctica anterior, sinó d’un 

cert canvi en l’aproximació a la matèria des d’una perspectiva política, impulsat per l’emergència 

d’un discurs que incorporava la modificació de les tècniques de gestió com a compromís polític 

en un context de transformació de les propostes de modernització de la gestió pública. Si els anys 

2000 van estar marcats per les aportacions de la Nova Gestió Pública, cap al final de la dècada el 

model sembla que comença manifestar una certa pèrdua de popularitat i la literatura especialitza-

da planteja l’aparició del que bateja com “Post-Nova Gestió Pública”. Entre les tècniques pròpies 

d’aquest model podem identificar les remunicipalitzacions i el “rescaling” o els mecanismes de 

cooperació interadministrativa. 
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En aquest context sembla interessant contrastar quina ha estat l’evolució dels municipis catalans 

quant a les formes de gestió. Per a fer-ho, hem optat per identificar determinades matèries o 

àmbits de serveis particularment sensibles i analitzar la forma de gestió en aquelles activitats que 

habitualment experimenten una major variabilitat. 

En relació a la prestació de serveis no obligatoris, hem escollit els serveis d’ensenyaments artís-

tics, les escoles de música i les escoles bressol. Es tracta en els tres casos d’activitats que s’em-

marcaven dins de la clàusula d’habilitació genèrica de la LRBRL, que es va veure afectada per 

la reforma introduïda mitjançant la LRSAL. Alhora es tracta de serveis que sovint romanen dins 

de l’àmbit competencial de la Generalitat i que impliquen nivells de despesa important. En con-

seqüència, els municipis tenien incentius clars per enretirar-se de la prestació. El gràfic 8 mostra 

l’evolució en la prestació d’aquests serveis.

Gràfic 8. Evolució de la prestació d’activitats no obligatòries

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

En primer lloc, podem observar que una part molt important dels municipis catalans inclosos en 

l’estudi oferien el servei d’escoles bressol. Això ja era així a l’inici del període d’anàlisi i ni la crisi ni 

la reforma introduïda per la LRSAL van fer canviar aquesta situació. Fins i tot apareix la tendència 

contrària: l’activitat no només es manté sinó que s’incrementa el nombre de municipis que afirma 
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oferir aquest servei. La prestació de l’activitat d’escoles de música, en canvi, mostra un compor-

tament molt estable, amb lleugeres variacions al llarg del període. Per acabar, els ensenyaments 

artístics van experimentar un fort retrocés entre el 2009 i el 2011, i no han recuperat els volums 

de prestació previs. Aquesta forta davallada es produeix coincidint amb el moment de major im-

pacte de la crisi econòmica i no com a conseqüència de l’aprovació i aplicació de la LRSAL, que 

se situaria entre les edicions de l’Observatori ObsCat7 i ObsCat8 (2013 i 2015, respectivament). 

En definitiva, les escoles bressol són un servei extraordinàriament estès i percebut com a relle-

vant, de tal forma que no s’ha vist afectat ni per la crisi econòmica ni per les reformes legals, i 

experimenta fins i tot increments en el nivell de prestació. Les escoles de música estaven conso-

lidades en un determinat segment de municipis (essencialment en els mitjans i grans) i aquests 

han optat per conservar l’activitat. Tanmateix, els ensenyaments artístics han sofert una clara 

reducció en el nombre de municipis que els ofereixen, que es pot vincular amb la crisi econòmica 

i no sembla que aquesta situació s’hagi de revertir de moment. 

Quant als serveis obligatoris, hem identificat tres serveis que habitualment han mostrat una ma-

jor pluralitat en la forma de gestió: la recollida de residus, l’abastiment d’aigua potable i la neteja 

viària. Els gràfics 9, 10 i 11 recullen l’evolució de la prestació directa (que inclou totes les formes: 

indiferenciada i amb personalitat jurídica pròpia), indirecta (que recull totes les fórmules contractu-

als) i la delegació i cooperació (que inclou totes les figures d’intervenció d’altres administracions: 

delegació i dispensa, consorcis i mancomunitats) per a cadascun d’aquests serveis. Cal tenir 

present, però, que aquests serveis poden adoptar més d’una forma de gestió.

Gràfic 9. Forma de prestació de la recollida de residus

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer
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Pel que fa a la recollida de residus, el gràfic 10 mostra un alt impacte de les fórmules contrac-

tuals, que presenten increments fins a ObsCat7 (2013) per a després caure de forma rellevant. 

Les formes que impliquen la cooperació entre diferents administracions experimenten un ascens 

discret però sostingut i la forma de gestió que manifesta un canvi més clar és la prestació directa, 

que en les dues darreres onades presenta un clar canvi de tendència respecte al període anterior 

i s’incrementa de forma visible.

Gràfic 10. Forma de gestió de l’abastiment d’aigua potable

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

L’abastiment d’aigua potable presenta tendències similars tot i que amb una presència diferent 

de les diferents tipologies. Les figures de prestació contractual manifesten una pèrdua de popu-

laritat que es compensa essencialment per les formes directes. Tot i així, les dues fórmules més 

freqüents són clarament la prestació indirecta i la directa.  
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Gràfic 11. Forma de gestió de la neteja viària

n: Nombre de municipis

Font: Observatori de Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer

Per acabar, la gestió de la neteja viària (il·lustrada pel gràfic 12) indica una certa pèrdua d’interès 

en les formes de gestió indirecta i una increment en les directes. Cal tenir present que el canvi en 

els tres casos s’identifica en la darrera onada de l’Observatori. Aquest fet recomana certa prudèn-

cia en l’anàlisi, però en qualsevol cas el fet que es produeixi una coincidència en els tres serveis 

pot indicar un canvi més de fons que caldrà confirmar en els propers anys. 

CONCLUSIONS

Els governs locals al llarg d’aquests anys han mostrat una capacitat d’adaptació important a les 

circumstàncies econòmiques i al context polític. Ha estat un període de canvis i transformacions 

durant el qual s’ha interromput una certa línia d’estabilitat que havia emergit després de les pri-

meres eleccions municipals, ara ja fa gairebé 40 anys. Els governs locals van arribar a la meitat 

de la primera dècada del segle XXI amb una clara lògica expansiva tant pel que fa als serveis 

com a la posició dels municipis en el sistema de benestar, i malgrat que durant els anys següents 

aquesta dinàmica ha estat qüestionada i posada en risc, han estat capaços de trobar fórmules per  

resituar-se i oferir respostes a les necessitats de la ciutadania. 

La capacitat dels governs locals quant a la provisió de serveis, i molt en particular d’activitats 
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vinculades al benestar, van ser un dels àmbits que va generar més dubtes. En aquest sentit, les 

estratègies per abordar aquest repte van ser diverses: des del simple enunciat de l’austeritat fins 

als textos nítidament restrictius –i de fons recentralitzadors– de les reformes del règim local esta-

tal. Es demanava als municipis que reduïssin serveis en el moment més complicat de la crisi i els 

ajuntaments van actuar amb prudència. Es van reduir alguns serveis que probablement es per-

cebien com menys imprescindibles i va continuar la provisió sense grans canvis d’aquells serveis 

considerats fonamentals. És el cas de les escoles bressol: els municipis no només no s’han retirat 

de la prestació, sinó que s’ha incrementat el nombre d’ajuntaments que ofereixen aquest servei. 

Pel que fa als models de gestió, resulta de nou paradoxal que el comportament municipal hagi 

convergit més amb les dinàmiques globals que amb la inspiració i aspiració de la LRSAL. La 

LRSAL marcava un camí de foment de l’increment de la intervenció de mecanismes de mercat 

en la prestació de serveis que ja es posava en dubte en àmbits internacionals. Els ajuntaments 

catalans s’han fet ressò d’aquest escepticisme i han buscat eines per a recuperar el control. Així 

ho mostren els increments, tot i que lleus, de la gestió directa. Ara bé, per a tenir una visió més 

exacta caldrà esperar encara uns anys i analitzar-ne l’evolució. 

Pel que fa a l’àmbit polític, el mapa electoral al llarg d’aquests més de 10 anys d’Anuari ha posat 

de manifest la capacitat d’internalització dels canvis i dels discursos que van més enllà del món 

local. En aquesta dècada s’han celebrat tres comtesses locals (2007, 2011 i 2015) i moltes d’al-

tres nivells de govern. Cal dir que ha estat una etapa d’hiperactivitat electoral. En aquest sentit, 

les eleccions locals han permès analitzar les situacions amb una major estabilitat temporal perquè 

tenen una periodicitat taxada de quatre anys. Els municipis han desenvolupat un paper també 

complex. D’una banda, la proximitat de la jornada electoral de 2011 a l’inici de les reivindicacions 

del 15M va impedir que els resultats recollissin l’estat d’ànim del moment. Alhora, altres elements 

com els propis temps del procés independentista o la pluralitat de marques electorals dificulten 

una valoració clara del 2015, que haurem de veure en les properes eleccions del 2019. Ara bé, en 

una situació política fluctuant, les estructures institucionals municipals han tornat a mostrar una 

alta capacitat per garantir una estabilitat en el funcionament dins de la flexibilitat. 

El darrer apunt a fer pel que fa a aquest període es vincula amb l’organització territorial i l’eterna 

mancança d’una definició. Aquesta no és directament una responsabilitat dels governs munici-

pals, i de fet és la que s’ensopega amb més incerteses. Durant aquest període no s’ha aconseguit 

aprovar una llei de governs locals de Catalunya, tot i que en més d’un moment ha semblat que 
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la seva promulgació es trobava ja propera. En relació amb l’Estat, les esperades reformes de la 

LRBRL van concretar-se en la qüestionada LRSAL, que ha portat més confusió que seguretats. 

Un exemple clar d’aquesta dificultat per dissenyar un model d’organització territorial es troba en 

la inflació constant del nombre d’ens locals; en el cas català, a més, es tracta d’ens de caracte-

rístiques dissemblants i augmenta el nombre de totes les tipologies: s’incrementa el nombre de 

municipis i de consells comarcals, i es regulen les vegueries i el govern metropolità. Abans del ple 

desplegament de les vegueries, ja se n’ha creat una de nova i, en canvi, la previsió de dissolució 

del consell comarcal del Barcelonès encara no s’ha fet efectiva. 

En resum, els municipis han transitat per un període difícil i podríem dir que l’han superat amb 

bona nota. L’evolució del món local i de la seva capacitat de reacció durant aquests anys ens 

ofereix una visió d’austeritat amb sentit comú i de flexibilitat amb estabilitat. Mostra d’això es pot 

apreciar, per exemple, en el fet que les reduccions (de remuneracions, les adaptacions de serveis 

o la contracció de la inversió) es produeixen abans que hi hagi una norma que ho obliga. Els res-

ponsables de la planificació i ordenació en altres nivells de govern, en canvi, no semblen haver 

fet front als reptes que suposava aquest període ni haver aprofitat les oportunitats per redefinir el 

model d’organització territorial. Les grans qüestions que havien de respondre –disseny territorial, 

cos funcional, finançament i suficiència econòmica– continuen obertes. Esperem poder fer-ne 

crònica en aquest Anuari en els 10 anys que venen. 
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