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SESSIó NÚM. 36

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i set minuts. Pre-
sideix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de la vice-
presidenta, Carme García Lores, i de la secretària, Alba 
Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Do-
mínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Ferran Falcó i Isern, M. Mer-
cè Jou i Torras, Joan Morell i Comas, Montserrat Ribera 
i Puig, Meritxell Roigé i Pedrola i Maria Senserrich i Gui-
tart, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Aragonès i 
Garcia i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano i Jordi 
Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; José Antonio 
Coto Roquet i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Par-
tit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, Salvador 
Milà i Solsona i Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Ma-
tías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i Quim Arrufat 
Ibáñez, pel G. Mixt.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell, acompanyat del secretari 
general d’Economia i Coneixement, Albert Carreras i de 
Odrizola; del director general de l’Assessoria Jurídica 
d’Economia i Coneixement, Josep Lluís Garcia i Ramírez; 
del director general de política financera, Assegurances 
i Tresor d’Economia i Coneixement, Josep M. Sànchez 
Pascual, i del secretari general de Territori i Sostenibilitat, 
Pau Villòria i Sistach.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Co-
missió.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no s’ha publicat la reso-
lució sobre les empreses que passen a la segona fase 
del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 311-01816/10). Hor-
tènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 427, 60).

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el termini per a publicar la resolució sobre les em-
preses que passen a la segona fase del concurs públic 
per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) (tram. 311-01817/10). Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 427, 61).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’ajornament del pagament de la compra dels ter-
renys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) per part de l’empresa Veremonte (tram. 311-
01818/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 61).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la manera com l’empresa Veremonte ha fet front 
als avals per a les llicències relatives a la instal·lació de 
casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 311-
01819/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 62).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el percentatge de participació de l’empresa 
Veremonte en les societats anònimes BCN IR 3 i BCN 
IR 2 (tram. 311-01820/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 
427, 62).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a excloure l’empresa Caesars 
Entertainment del concurs públic per a la instal·lació de 
casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 311-
01821/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 63).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les condicions urbanístiques adequades per a 
obrir la segona fase del concurs públic per a la instal·lació 
de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 
311-01822/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 63).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el condicionament de la redacció del Pla direc-
tor urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a les 
bases de la segona fase del concurs públic per a instal-
lar-hi casinos de joc (tram. 311-01823/10). Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 427, 64).

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el condicionament del Pla director urbanístic de 
Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a la intenció d’incorpo-
rar un circuit de curses de cotxes elèctrics al projecte de 
BCN World (tram. 311-01824/10). Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 427, 64).

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’exigència de presentar la història fiscal i laboral de 
l’empresa per a participar en la segona fase del concurs 
públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès) (tram. 311-01825/10). Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 427, 65).

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació relativa al nivell d’endeutament de 
l’empresa que es preveu demanar per a participar en la 
segona fase del concurs públic per a la instal·lació de ca-
sinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 311-
01826/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 65).

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència de no transferir la concessió durant 
cinc anys en la segona fase del concurs públic per a la 
instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarrago-
nès) (tram. 311-01827/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup 
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Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 
427, 66).

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència de dipositar l’import de l’aval de 
la inversió en la segona fase del concurs públic per a la 
instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarrago-
nès) (tram. 311-01828/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 
427, 66).

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la pèrdua del dipòsit de l’aval de la inversió en 
cas de retirada del projecte en la segona fase del concurs 
públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès) (tram. 311-01829/10). Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 427, 67).

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el garantiment de la transparència i de la participa-
ció dels agents del territori en la segona fase del concurs 
públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès) (tram. 311-01830/10). Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 427, 67).

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la participació dels agents del territori i la transpa-
rència en la composició de la mesa de contractació en 
la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de 
casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès) (tram. 311-
01831/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 68).

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del president del Saló Inter-
nacional de Turisme de Catalunya amb relació al fet que 
és un error confiar en el turisme xinès per a BCN World 
(tram. 311-01832/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 
427, 68).

19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la qualificació del personal de la Generalitat per 
a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris (tram. 311-
01607/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 55).

20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opció d’una convocatòria interna per a cobrir 
les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris (tram. 
311-01608/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 55).

21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les reunions amb els representants dels treballa-
dors de la Generalitat sobre les condicions de la convo-
catòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris (tram. 311-01609/10). Josep Vendrell Gardeñes, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 427, 56).

22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la raó per la qual no es va obrir als treballadors de 
les diputacions la convocatòria per a cobrir les places del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris (tram. 311-01610/10). 
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació (text presentat: BOPC 427, 56).

23. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació al Govern de l’Estat de la convo-
catòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris (tram. 311-01611/10). Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 427, 57).

24. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sol·licitud d’un informe favorable a l’Agència 
Tributària estatal perquè personal d’aquesta agència co-
breixi en comissió de serveis les places del Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris (tram. 311-01612/10). Josep Ven-
drell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 427, 57).

25. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual la convocatòria de places del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris no es va publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 311-
01613/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 58).

26. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual no es va fer pública la llista de 
persones admeses a la convocatòria de places del Cos 
Tècnic de Gestors Tributaris (tram. 311-01614/10). Josep 
Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 427, 58).

27. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que s’hagin afavorit els funciona-
ris de l’Agència Tributària estatal en la convocatòria de 
places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris (tram. 311-
01615/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 427, 59).

28. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes davant l’informe contrari 
al nomenament de funcionaris de l’Agència Tributària es-
tatal per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris (tram. 311-01616/10). Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text presen-
tat: BOPC 427, 59).

29. Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el possible perjudici per al patrimoni i les fi-
nances de la Generalitat del fet que els actius i els rendi-
ments de Tabasa i Túnels del Cadí tinguin un valor més 
elevat el 2014 que quan es va fer la concessió (tram. 311-
01996/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
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tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 466, 50).

30. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que els actius i els rendiments de Tabasa 
i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que 
quan es va fer la concessió (tram. 311-01997/10). Josep 
Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 466, 50).

31. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2014 (tram. 311-01998/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 466, 50).

32. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2012 (tram. 311-01999/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació (text 
presentat: BOPC 466, 51).

33. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferior 
a la inicialment calculada per a adjudicar l’explotació dels 
túnels de Vallvidrera i del Cadí (tram. 311-02000/10). Jo-
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació (text presentat: BOPC 466, 51).

34. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a adjudicar l’explotació dels tú-
nels de Vallvidrera i del Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel 
cànon inicial que es va fixar (tram. 311-02001/10). Josep 
Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 466, 52).

35. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu de la venda al fons d’inversió Ardian de 
la participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí 
(tram. 311-02002/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 
466, 52).

36. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la venda al fons d’inversió Ardian de la parti-
cipació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí (tram. 
311-02003/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 466, 52).

37. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de sol·licitar la fitxa bancària de l’Institut 
Català de Finances (tram. 311-02235/10). Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

38. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les gestions previstes per a sol·licitar la fitxa bancà-
ria de l’Institut Català de Finances (tram. 311-02236/10). 
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

39. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions fetes perquè l’Institut Català 
de Finances esdevingui una banca pública (tram. 311-
02237/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

40. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions davant el Banc d’Espanya, la Co-
missió Europea i el Banc Central Europeu perquè l’Institut 
Català de Finances esdevingui una banca pública (tram. 
311-02238/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació.

41. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures i els terminis per a convertir l’Institut 
Català de Finances en una banca pública (tram. 311-
02239/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

42. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost previst per al trasllat de la seu de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya al passeig de la Zona Franca 
(tram. 311-02244/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

43. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús previst per a l’edifici del carrer de Fontanella 
un cop s’hagi traslladat l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 311-02245/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

44. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la ràtio metre quadrat per treballador al nou edi-
fici de l’Agència Tributària de Catalunya del passeig de la 
Zona Franca (tram. 311-02246/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

45. Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les compensacions econòmiques per a 
rescindir el contracte de lloguer de la seu de l’Agència 
Tributària de Catalunya abans del seu venciment (tram. 
311-02247/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació.

46. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per haver llogat la nova seu de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya sense concurrència pública 
(tram. 311-02248/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

47. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les conseqüències del trasllat de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya per als usuaris (tram. 311-02249/10). 
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

48. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures previstes per a millorar l’accessibilitat 
amb transport públic a la nova seu de l’Agència Tributària 
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de Catalunya (tram. 311-02250/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

49. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les condicions de rescissió de contracte en el 
lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalu-
nya (tram. 311-02251/10). Josep Vendrell Gardeñes, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

50. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost mensual per metre quadrat del lloguer 
de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya, amb 
l’impost sobre el valor afegit inclòs (tram. 311-02252/10). 
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

51. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el topall de revisió de la renda establert en el con-
tracte de lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 311-02253/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

52. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estalvi econòmic previst amb el trasllat de 
la seu de l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 311-
02254/10). Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

53. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre si s’ha emprat algun intermediari o consultoria 
per al lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària de Ca-
talunya (tram. 311-02255/10). Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

54. Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost econòmic del servei d’intermediari per al 
lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalu-
nya (tram. 311-02256/10). Josep Vendrell Gardeñes, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

55. Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reordenació d’espais administratius i 
institucionals de la ciutat de Barcelona amb l’Ajuntament 
de Barcelona (tram. 311-02257/10). Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

56. Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre el procés de privatització i d’adjudicació 
de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (tram. 355-
00170/10). Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. 
Sessió informativa.

57. Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar 
l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
repercussió d’aquesta decisió en les finances públiques 
de la Generalitat (tram. 355-00171/10). Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost. Sessió informativa.

58. Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb els consellers d’Economia i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat sobre el procés 
d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 
355-00220/10). Conseller del Departament d’Economia i 
Coneixement i conseller del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat. Sessió informativa.

59. Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya 
(tram. 355-00226/10). Conseller del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement. Sessió informativa.

El president

Senyores i senyors diputats, comencem? (Pausa.)

Molt benvinguts a aquesta sessió de la Comissió d’Eco
nomia, Finances i Pressupost, i comencem donant la 
benvinguda al conseller MasColell. Moltes gràcies, 
conseller, per la seva presència en aquesta comissió, 
per substanciar el seu ordre del dia, que pràcticament 
li competeix en la seva integritat; també a les persones 
que l’acompanyen. Siguin tots molt benvinguts; senyo
ra, sigui vostè molt benvinguda, i tots molt benvinguts 
als treballs d’aquesta comissió.

Elecció 
del vicepresident o vicepresidenta 
de la Comissió (tram. 410-00002/10)

Començarem pel primer punt de l’ordre del dia, que 
és l’elecció del vicepresident o vicepresidenta de la co
missió, en substitució de la vicepresidenta anterior, la 
diputada Rocío MartínezSampere, que recorden tots 
perfectament que va abandonar el Ple del Parlament en 
la darrera sessió –en la darrera sessió– del darrer Ple.

Vostè, diputada, vol fer algun tipus de proposta? (Pau-
sa.) Endavant, té la paraula.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Sí, disculpi; doncs, com molt bé 
deia, fa unes setmanes la diputada MartínezSampere 
va deixar l’escó i, per tant, ara al Grup Socialista li 
tocava fer una proposta per a la vicepresidència i, si 
a vostès els sembla bé, passaríem a l’aprovació de la 
comissió i a presentar la Carme García Lores, la no
va diputada, com a vicepresidenta d’aquesta comissió.

El president

Diputada García Lores, de fet, s’estrena vostè i ja és 
vicepresidenta de la comissió, ja ho veu, arribar i mol
dre! (Veus de fons.) Exactament diputada, arribar 
i moldre! Ja veu que vostè debuta aquí amb un peu 
magnífic. (Veus de fons.) Bé, esperarem la propera le
gislatura, no es desanimi, si més no. (Rialles.)

Vots a favor o, si vostès m’ho permeten, podem fer as
sentiment general per part de tots els grups parlamen
taris? (Pausa.) De tots? (Pausa.)
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Doncs, senyora vicepresidenta, si ens vol acompanyar 
als treballs de la Mesa, li ho agrairem.

(La vicepresidenta ocupa el seu lloc.)

Bé, deixem enllestit, doncs, el primer punt de l’ordre 
del dia.

Ara entrem al torn de preguntes al Govern a respon
dre oralment en comissió.

Preguntes
al Govern acumulades relatives a l’Institut 
Català de Finances (tram. 311-02235/10, 
311-02236/10, 311-02237/10, 311-02238/10 
i 311-02239/10) (retirades)

Hem agrupat, d’acord amb els formulants de les pre
guntes, el conjunt de preguntes en tres blocs. Si són 
vostès tan amables: un bloc, Barcelona World; un se
gon bloc, Cos Tècnic de Gestors Tributaris més Agèn
cia Tributària –entenem que hi ha una unitat suficient 
perquè es puguin formular conjuntament el gruix de 
les preguntes–; un tercer bloc, Tabasa i Túnels del Ca
dí, i desapareixeria el bloc de l’Institut Català de Fi
nances, perquè els proposants retiren aquest grup de 
preguntes a formular al Govern en aquesta sessió par
lamentària.

D’acord amb els portaveus, si els sembla, dedicaríem 
al primer bloc, Barcelona World, deu minuts; al segon 
bloc, Cos Tècnic de Gestors Tributaris més Agència 
Tributària, deu minuts més –si hi ha algun minut més 
de què vostès vulguin gaudir, en tant que fusionem els 
dos blocs, tampoc hi hauria massa inconvenient per a 
aquesta presidència, i crec que per a tots els diputats 
de la comissió–, i un darrer bloc, Tabasa i Túnels del 
Cadí, per cinc minuts. Així també està acordat amb 
els proponents.

I després passaríem a les sessions informatives: pri
mera, la d’Aigües TerLlobregat; segona, la de la Tre
soreria de la Generalitat de Catalunya, amb el ben
entès que, com que el conseller no arribarà a trenta 
minuts en la seva intervenció en cadascun dels punts, 
donaríem a cada portaveu cinc minuts d’intervenció 
per respondre, naturalment, a la intervenció del con
seller MasColell. Tot això es farà, naturalment, amb 
la flexibilitat que caracteritza els treballs d’aquesta co
missió, i, si els sembla, i sense més, comencem.

Preguntes
al Govern acumulades relatives a BCN 
World (tram. 311-01816/10 a 311-01832/10)

I és la diputada Hortènsia Grau qui té la paraula. En
davant, diputada.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, conseller, suposo que ja l’han 
avisat que hem retirat les primeres preguntes, per ex
temporànies i perquè, de fet, ja ens les van respondre 
per escrit al desembre del 2014. També, dir que aques
tes preguntes les vam entrar a l’octubre del 2014, que 

ens hauria agradat que s’haguessin pogut respondre 
abans.

Bé. Nosaltres mantenim les preguntes de la 1 a la 7, i 
bàsicament aquestes preguntes estan dirigides a prote
gir l’interès públic en un procés que cada vegada s’ha 
vist més complex: en què el principal inversor desapa
reixia d’escena i en què al final es tracta d’una propos
ta que pot modificar substancialment les característi
ques del nostre territori, amb un sector summament 
sensible, com és el sector del joc, dels casinos, i, per 
tant, és un toc d’alerta per demanarli al Govern que 
reforci les garanties públiques en aquest sector, com 
són el joc i els casinos.

Per això li demanem les preguntes –que no les llegiré, 
per no perdre temps– que són de la 1 a la 7, que bàsi
cament van referides a garanties que, al nostre parer, 
caldria que estiguessin en la segona fase del concurs.

Quan vostè em va respondre per escrit es remetia a la 
legislació actual, al decret de casinos. Nosaltres cre
iem que amb això no queden respostes, per això, ara 
les hi torno a fer, i espero que me les respongui oral
ment.

Gràcies, conseller; president.

El president

Gràcies, diputada. Conseller, té vostè la paraula.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Moltes gràcies, senyor president; senyora diputada. En 
primer lloc, precisar que les preguntes s’han respost 
totes dintre dels marcs legals i sense ni un minut més 
enllà dels llindars que pertoquen.

Sobre aquest tema, Barcelona World –aquest no és un 
nom oficial, ja veurem quin serà el nom final–, dir i 
repetir que és un projecte del Centre Recreatiu i Tu
rístic de Vilaseca i Salou, és un projecte que lidera el 
Govern. 

La Generalitat va apostar per disposar d’aquesta ofer
ta turística, perquè encara no en disposem, perquè 
tenim les condicions per tenirla, per ser el primer 
centre a Europa d’atracció mundial de visites i con
vencions de negocis, i per ampliar el nivell d’atracció 
del CRT de Vilaseca i Salou, perquè pugui donar un 
salt respecte a la situació actual, que és la de 4 mi
lions de visitants. Això està molt bé, però sempre cal 
anar cap endavant.

Això s’ha fet mitjançant una llei que va aprovar el Par
lament, la 6/14, una llei plena de garanties pel que fa 
a les autoritzacions de llicències de casinos, que estic 
d’acord amb vostè que és el tema més sensible, i per 
això es van extremar totes les precaucions i, evident
ment, tenim un ordre jurídic prou garantista.

Hem començat el concurs, s’ha fet la primera fase. En 
aquesta primera fase ha despertat un interès impor
tant de possibles inversors internacionals, per exem
ple, Melco i Hard Rock, i també catalans, com Pera
lada. Ara s’està elaborant el Pla director urbanístic. 
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Evidentment, calia disposar dels terrenys, i en el tema 
dels terrenys Veremonte, que va jugar..., Veremonte 
o els seus executius van jugar un paper important en 
l’inici d’aquest projecte al CRT; no van exercir la se
va opció de compra, la qual cosa vol dir que el paper 
de la Generalitat ha augmentat, i crec que això és bo, 
perquè vol dir que estem molt a la vora del tema i, per 
tant, podem oferir..., encara podem assegurar totes les 
garanties necessàries.

Com sap, tenim una opció de compra –una opció de 
compra– que no implica absolutament cap despesa i 
que, ho repeteixo, ens permet ordenar el procés del 
qual li parlaré a la segona part.

El president

Endavant, diputada. Li resten quatre minuts, vinti
nou segons.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Gràcies, conseller, però, miri, jo li 
ho torno a preguntar, perquè ja li ho he explicat abans: 
les preguntes anaven, sobretot, a tenir una sèrie de ga
ranties en un tema sensible com és el joc i davant dels 
inversors preseleccionats.

Miri, nosaltres el que volem saber... –i vostè ens re
met al decret de casinos, que això no ens ho acla
reix–, és..., volem totes les garanties. Si està previst 
sol·licitar el nivell d’endeutament que suposa cada 
projecte per a les empreses que concursen i les condi
cions d’aquest deute. Per què? Perquè no és el mateix 
que la inversió la faci una empresa o la faci el banc 
a través de crèdit. Si s’exigirà alguna garantia sobre 
la notransparència de la concessió que s’hagi donat 
en el termini de cinc anys. Per què? Perquè no vo
lem que aquestes concessions es converteixin en mo
neda de canvi d’especulacions i transaccions finan
ceres. Si s’exigirà al Govern el dipòsit real dels 300 
milions..., el dipòsit de l’aval, si està disposat a execu
tar aquest aval, perquè vostè sap, i tots ho sabem, que 
el cost per a l’empresa de l’aval és irrisori; l’important 
és que l’Administració estigui disposada a executarlo, 
que manifesti la voluntat d’executar aquest aval en cas 
d’incompliment. Si en el cas que s’exigeixi l’aval i es 
retiri el projecte, si això suposarà la pèrdua de capi
tal; i això ha de quedar clar en el plec de clàusules de 
la segona fase del concurs.

I, per últim, també vostè em contestava..., quan jo li de
manava més transparència, més participació dels agents 
del territori a la mesa de contractació, i em deia: «Bé, 
ja hi ha els alcaldes.» Però vostè sap que els alcaldes 
del CRT, l’alcalde de Vilaseca, l’alcalde de Salou són 
part, en tant que des del començament han donat 
suport, han donat recolzament de cara al projecte. Per 
tant, nosaltres creiem que de cara a la transparència 
seria interessant que hi haguéssin altres persones, que 
no precisament fossin els alcaldes o els representants 
d’aquests municipis, que també estiguessin a la mesa 
de contractació, i això donaria més confiança i més 
garantia.

I li dic tot això, conseller, perquè, miri..., en tot aquest 
cas, portem..., vostè ja ho sap, jo fa tres anys que parlo 
amb vostè, amb el Govern, i, miri, sap quina és la bra
ma que corre pel nostre territori? Doncs, la brama és 
que ni vindrà Melco, ni vindrà BCN i que, com a molt, 
el que acabarà passant és que el Casino de Tarrago
na, del Grup Peralada, que és un dels autoritzats, aca
barà demanant el trasllat als terrenys del CRT. I, per 
tant, s’acabarà instal·lant allà, amb la qual cosa hau
rà aconseguit una cosa interessant la família Suqué, 
haurà aconseguit una rebaixa important, fiscal, per al 
seu casino i per als altres tres casinos, perquè vostès 
saben que la llei ja deia que la rebaixa fiscal en els ca
sinos no es començaria a aplicar fins que no hi hagués 
el primer casino del CRT. I que al final tindrem un 
hotelet, un casinet i quatre botigues, i, al final, dar
rere d’això, el que hi haurà –li ho vaig dir l’altre dia a 
la moció–, continuarà sent una operació d’especulació 
urbanística sobre uns terrenys que «la Caixa» tenia, 
CaixaBank tenia, i que difícilment podia col·locar en 
el mercat. 

És per això que, davant de tots aquests dubtes, com 
a mínim, volem..., li preguntem sobre totes aquestes 
garanties i si aquestes garanties realment estaran en la 
segona fase del concurs.

Gràcies, president.

El conseller d’Economia i Coneixement

(El conseller comença a parlar sense fer ús del micrò-
fon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els 
primers mots.) ...democràticament, no? Escolti, si els 
alcaldes hi estiguessin en contra, segurament no esta
ríem aquí. És una curiosa idea de democràcia aquesta 
que diu: «No, no, si als que han elegit i són alcaldes no 
hi estan d’acord, llavors posinne un altre que estigui 
d’acord amb mi,» Escolti als alcaldes.

El segon, vostè es dedica a sembrar brames. Ja veu
rà els plecs de la segona fase, ja els veurà, i vostè po
drà comprovar si hi han totes les garanties que vol que 
hi hagin o no hi són. De garanties, li asseguro que n’hi 
haurà moltes, i aquesta brama ja la hi puc desmentir. 
Ara, o hi haurà una inversió molt considerable en el 
CRT o no hi haurà projecte. Això no serà canviar un 
casinet d’aquí per posar un casinet en una altra banda. 
Això ja li ho puc assegurar: o hi haurà una inversió 
molt important o no hi haurà res. I tinc tota la con
fiança que hi haurà una inversió molt important, però 
ja ho anirà veient, perquè tot és perfectament trans
parent.

El president

Gràcies. Diputada, li resta ara un minut i tretze se
gons. (Pausa.) Si els vol, naturalment.

Hortènsia Grau Juan

Doncs, no. Ja em dono per contestada, i a part tinc una 
comissió d’agricultura. Gràcies, president. (L’oradora 
riu.)
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El president

Vostè també dóna... Vol afegir alguna cosa més?

Hortènsia Grau Juan

Només una qüestió... (Remor de veus.)

El president

A veure, a veure...

Hortènsia Grau Juan

Va, president, només una qüestió...

El president

Endavant, endavant. (Persisteix la remor de veus.)

Hortènsia Grau Juan

Només una qüestió: en cap moment qüestiono la legi
timitat, l’autoritat, que els alcaldes del territori, com 
no podia ser d’una altra manera, que han estat esco
llits democràticament, en formin part, com a agent 
súper important, però, jo... –una cosa no exclou l’al
tra–, jo dic que hi siguin els alcaldes; però, en aques
ta mesa, de cara a donar totes les garanties, a fer un 
exercici de transparència, penso que també hi podria 
haver elements tercers, siguin de la universitat, que 
justament no tinguin la mateixa..., o no vegin de la 
mateixa manera aquest projecte. Anava per aquí la pre
gunta.

Gràcies.

El president

Conseller, li resten quinze segons.

El conseller d’Economia i Coneixement

No, només volia dirli que la propera vegada es faci 
elegir alcalde, que aconsegueixi que l’elegeixin com 
a alcalde i serà mentrestant la regla que els alcaldes 
són representatius; és el que compta. I li ho repeteixo, 
m’he oblidat de dirho abans, que el nombre d’habitat
ges –fins i tot li puc dir la densitat d’habitatges– que 
hi haurà són exactament els mateixos que vostès varen 
aprovar a l’època del tripartit.

El president

Moltes gràcies, conseller; moltes gràcies, diputada. 

Preguntes 
al Govern acumulades relatives al Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris i a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 311-01607/10 a 311-
01616/10 i 311-02244/10 a 311-02257/10)

Passem ara, senyores i senyors diputats, al segon bloc, 
que saben que refon el Cos Tècnic de Gestors Tribu
taris i el d’Agència Tributària. I crec que és el diputat 

Vidal qui prendrà la paraula? (Pausa.) Endavant, dipu
tat, la té vostè.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Senyor conseller, primer de tot, 
les preguntes que estan fetes aquí, demanades oral
ment, estan contestades per escrit, per tant, la part que 
fa referència al cos de tècnics tributaris no la hi faré. 
Crec que dóna..., anava a dir «suficients explicacions», 
com a mínim dóna explicacions, que és un petit matís. 
Sí que les hi faria amb relació a tot el que és el trasllat 
dels treballadors i treballadores o de l’Agència Tribu
tària en si, bàsicament perquè m’ampliés una mica la 
resposta que li donava al diputat Vendrell, que és qui li 
va formular les preguntes per escrit. I, bàsicament, per
què hi ha una queixa generalitzada de poca informació 
amb relació al trasllat d’aquesta agència, com a mínim 
per part dels representants dels treballadors, que, en 
principi, són els primers que patiran o gaudiran –no ho 
sabem– les conseqüències d’aquest trasllat, no?

Primer, quant als costos, perquè vostè em contesta que 
hi haurà un estalvi anual d’1.380.000 euros, però en el 
mateix escrit diu que tampoc sap l’import final de les 
obres d’implantació de l’edifici. Per tant, podria acla
rirm’ho una mica més? És a dir, si... Què hi guanya 
l’erari públic amb aquest trasllat per haverse de fer? 
En fi, una miqueta, que sapiguem les xifres perquè po
guéssim aplaudir aquest canvi per comptes de sospitar 
coses estranyes que és el que després passa, no?

Després, amb relació als beneficis per als treballadors 
i treballadores i els usuaris i usuàries del trasllat, que 
s’hauran de desplaçar, vostè diu que hi ha prou trans
port públic. Ells em diuen que no, que n’hi ha molt 
poc; que, de fet, el metro no hi arriba, potser sí que hi 
arriba alguna línia d’autobús, però la realitat és que 
es necessitarà bastant –bastant– de transport privat. 
I, per tant, la pregunta seria: Tenen previst un pla de 
mobilitat? L’estan fent vostès aquest pla de mobilitat?

I, amb relació al lloc de treball –que vostè em con
testa que com que serà un edifici modern serà millor 
i no diu res més–, podria aclarirnos si tenen previst el 
metre quadrat per lloc de treball, si tenen previst algun 
tipus d’ergonomia molt millor que la que tenen ara, 
atès que s’allunyen del centre de la ciutat a què estaven 
acostumats, no?

També, referit a l’edifici actual de Fontanella: Per què 
el Departament d’Economia es nega repetidament a 
ensenyar, a mostrar el contracte i els annexos de llo
guer a vint anys de la seu del carrer Fontanella als re
presentants dels treballadors? Almenys això és el que 
m’han dit. Hi ha alguna cosa estranya? Ens podria ex
plicar això d’aquest contracte de vint anys, com és que 
seguirem pagant durant vint anys un lloguer en l’edi
fici d’on ens n’anem? Si ens ho podria explicar. Si és 
que és així, i si no és així, doncs, m’ho desmenteix i 
quedarem tan amples. 

I després també amb relació a l’operació, no sé si em 
podria explicar com és que des de fa setmanes a di
ferents mitjans de comunicació –ja sé que els mitjans 
de comunicació són com són, oi?, però– surt la notí
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cia que la Generalitat adquirirà l’edifici en construcció 
que Fira 2000 ha encarregat a AXA. Surt aquesta no
tícia. Clar, si fins fa dos dies no va finalitzar el període 
de licitació i si fins al 31 de juliol no s’acaba el termi
ni de l’obertura de les ofertes... No sé si tindria vostè 
alguna explicació al respecte de per què aquesta notí
cia ha anat sortint i si té alguna..., si és fidedigna o no.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Conseller, és el seu torn.

El conseller d’Economia i Coneixement

Molt bé. De les especulacions de la premsa o de les 
seves, jo no en puc respondre. M’imagino que qui ha 
vist el concurs, ha vist la zona en què està el concurs 
i s’ha passejat per veure quines opcions hi ha, haurà 
vist que en aquella zona, d’opcions, no n’hi ha dotze
nes, essencialment, realment, d’opcions n’hi han tres. 
I, per tant, suposo o m’imagino que la font de les es
peculacions deu ser aquest fet, eh? No, no presumeix... 

El contracte. El contracte..., què diu? Que s’està pagant 
vint anys? A veure, hi ha hagut dos pisos –dos pisos–, 
que són la planta baixa i el primer, que queden..., es 
retornen el febrer del 2016. Ens quedem els pisos su
periors, i, evidentment, continuem pagant el lloguer 
dels pisos superiors. El contracte era per vint anys, i, 
per tant, això continua vigent, i allí hi aniran dependèn
cies de la Generalitat perquè, com sap, la idea és que hi 
ha algunes dependències que es quedaran al centre. Les 
que es quedaran per aquella zona són dependències lli
gades a la presència institucional, etcètera.

Miri, si tenim ambicions per a l’Agència Tributària... 
És evident que en el mitjà termini l’Agència Tributà
ria, que anirà expandint el seu personal, no hi cap a 
la plaça Catalunya, simplement no hi cap. I, per tant, 
té tot el sentit del món que es busquin espais amb més 
metres quadrats, amb capacitat d’expansió. Miri, a mi 
em fa angúnia haver de defensar la Zona Franca per
què és una mica insultant, simplement, que es qües
tioni la Zona Franca com un lloc adequat. Jo li vull 
recordar que la Zona Franca és a dintre d’un municipi 
que es diu «Barcelona», en el qual tots pensem que 
tots els barris han de ser iguals i han de tindre instal
lacions, equipaments, etcètera. Té, a més, tot el sen
tit del món, atès que ja hi han instal·lacions econòmi
ques com la fira i atès que, efectivament, la intenció és 
traslladar altres dependències econòmiques de la Ge
neralitat cap a aquella àrea. Abans, d’això, se’n deien 
«àrees de nova centralitat». 

Estalvis? Hi han tots els estalvis d’eficiència, d’es
pais, etcètera, més adequats; aquests hi són. Aquesta 
quantitat que ha mencionat vostè és la diferència en 
els lloguers per la part que s’allibera, la diferència dels 
lloguers, entre la plaça Catalunya i el lloc on s’anirà. 
A més, està garantit –i està garantit en el contracte– 
que durant els vint anys hi haurà ajustos cada cinc 
anys, però ajustos amb topalls que garanteixen que 
d’aquí a vint anys es seguirà pagant per metre quadrat 

menys del que es paga ara per..., que el que està previst 
ara per al carrer Fontanella.

I, pel que fa a les connexions, això de les connexions 
no són una cosa donada, sinó que tots, Generalitat i 
municipis, procurem que tots els llocs estiguin ben 
connectats. Li recordo... –hi han moltes línies d’auto
busos que van per allí, les hi puc enumerar–, li recor
do que la línia 9 s’obrirà fins a..., passarà per la fira 
al febrer del 16 i haig de suposar que dues estacions 
s’obriran amb bastanta rapidesa després, perquè tots, 
ajuntaments, Generalitat –tots–, hi estem interessats. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Ja m’he menjat els deu minuts?

El president

Els cinc –els cinc.

El conseller d’Economia i Coneixement

Ah, els cinc. D’acord.

El president

En té cinc, però se’ls ha menjat tots.

El conseller d’Economia i Coneixement

D’acord –d’acord.

El president

Ara li resta, al diputat d’Iniciativa, senyor Vidal, un 
minut i vintivuit segons. Pot fer ús de la paraula.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. A veure, en un minut i vintivuit 
segons: Jo no he qüestionat la Zona Franca, li he de
manat, en tot cas, si tenien pla de mobilitat, li he dit 
que quins avantatges tenien els treballadors en el pla 
ergonòmic, perquè tot això no m’ho ha dit, m’ha dit 
que serà magnífic –m’imagino que sí perquè aquest 
Govern no fa coses que no siguin magnífiques–; però, 
en tot cas, tampoc m’ha contestat exactament si tenen 
previst fer o no el pla de mobilitat i quins són els avan
tatges per als treballadors.

Quant a les especulacions, és clar, jo llegeixo el que 
llegeixo a la premsa i tenim –vostè ho sap, l’altre dia 
ho vaig dir en el Ple– que Fira 2000 és qui adjudi
ca el dret de superfície dels terrenys on es farà allò 
d’AXA, per 15 milions d’euros. Curiosament, el pre
sident és el senyor Estapé, que és també el director 
general de Patrimoni. Això, miri, què vol que li di
gui?, aixeca les sospites. Vull dir, és normal, eh?, que 
s’aixequin sospites, ja se sap. És normal perquè tenim 
precursors, diguemne, eh? Vostès tenen una història 
molt llarga. Però, és clar, pensin que Fira 2000 ho ad
judica per norantanou anys, resulta que aquestes ofi
cines, el lloguer que s’ofereix és per a vint anys a 6 
milions d’euros anuals, i, per tant, a aquesta empresa 
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li surt gratis, perquè amb el lloguer que paguem li surt 
gratis.

El conseller d’Economia i Coneixement

No, home..., no digui «tonteries»!

Marc Vidal i Pou

Ah, molt bé! Doncs, faci’m un favor, ja que dic «ton
teries», si us plau, demostrim’ho. Digui’m que no és 
veritat; l’altre dia ho vaig preguntar en Ple i no em van 
desmentir res. 

Escolti’m, resulta que hi ha un concurs en el qual vos
tès diuen que pagaran això i resulta que al mateix 
temps s’ofereix a una empresa determinada unes qües
tions concretes. Doncs, miri, demostri’m que aquestes 
sospites són absolutament falses i haurem acabat les 
especulacions. Cap problema, tots tranquils i ens que
darem molt contents del trasllat a la Zona Franca, per
què tot serà llum i taquígrafs. Però fins que no hi hagi 
això, m’entendrà vostè que és complicat.

Gràcies.

El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
primers mots de la intervenció del president.)

Preguntes 
al Govern acumulades relatives a 
Tabasa i Túnels del Cadí (tram. 311-
01996/10 a 311-02003/10)

...i ho farem amb el bloc que fa referència a Tabasa i 
Túnels del Cadí. Crec que és l’honorable diputat Milà 
qui té la paraula?

Salvador Milà i Solsona

Sí; gràcies, president.

El president

Recordi que hem pactat o acordat dos minuts i mig i 
dos minuts i mig, és a dir, cinc minuts en el conjunt. 
Ho dic perquè si vol guardarse’n després per a la rè
plica del conseller necessita fer la meitat del temps.

Salvador Milà i Solsona

Molt ràpid. El conseller sap que estem parlant que el 
que la Generalitat va adjudicar a través d’una adju
dicació directa a Abertis, als túnels del Cadí i als de 
Collserola, doncs, a penes transcorregut un any, BTG 
Pactual els va transmetre la seva participació per dues 
vegades i mig el seu valor a una companyia francesa. 

La meva pregunta és: com que vostè segurament co
neix el que en dret català se’n diu l’«engany a mitges 
o lesió ultra dimidium» i ha quedat acreditat que un bé 
de la Generalitat es va vendre directament per molt 
menys de la meitat del seu valor fàctic, comprovat al 

cap d’un any, vostè no creu que hi hauria peu a recon
siderar i a intentar impugnar aquesta transmissió que 
es va fer per adjudicació directa per lesió per la Ge
neralitat? O bé continua pensant, com vostè va dir en 
resposta escrita, que aquesta és una mostra del mag
nífic atractiu que representa Catalunya per fer negocis 
i –ho afegeixo jo, perquè no m’acusi de calumniador– 
per als especuladors?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Conseller...

El conseller d’Economia i Coneixement

No és cert que no hi hagués un concurs. Hi va haver 
un concurs, es demanaven 430 milions d’euros i el 
concurs va quedar desert. En la fase negociada a pos-
teriori, es van invitar quatre companyies, una va ac
ceptar i es van aconseguir 430 milions, que era exac
tament el mateix que s’havia preguntat a la primera 
fase i que no havia tingut cap participant.

Això, evidentment, em va decebre en aquell moment, 
que no hi hagués més gent i que no oferissin més. Però 
la seva insinuació que va ser un procés no obert no es 
justifica. Va haverhi un procés obert, i això és el que 
va resultar.

Un s’ha de recordar de la situació de l’any 2012 i de 
com eren les coses i de com era la fiscalitat de la Gene
ralitat. Ho repeteixo, que a mi m’hauria agradat acon
seguir més és evident, i em pregunto per què no van 
haverhi altres inversors que fessin el mateix que el que 
van fer els inversos que van comprarho per 430. És 
evident, a posteriori, que es van arriscar; és evident, a 
posteriori, que els va sortir bé. Jo estava convençut que 
els sortiria bé, perquè estava convençut que l’economia 
catalana es recuperaria. L’economia catalana s’ha re
cuperat i, per tant, els que van prendre risc els ha sortit 
a compte.

Jo desitjava que més gent hagués pres risc, que no 
només aquesta companyia, però el que es va obte
nir van ser els 430. I, a més a més, es va poder po
sar una especificació que dóna una compensació a la 
Generalitat si les coses van millor del que podia ser 
el nivell zero. I per aquest concepte ja s’han recap
tat diners en aquests tres anys: 263.000, l’any 2013; 
546.000 l’any 14.

El president

Diputat Milà, li resta un minut i quarantaun segons.

Salvador Mila i Solsona

Ho aprofitarem. Primer, jo no he dit que no hi hagués 
hagut el procés de licitació. Li he dit que l’adjudi
cació va ser adjudicació directa; vostè en diu «procés 
negociat», és el mateix.

Segona, jo li dic, conseller, vostè està en condicions 
d’afirmar que l’economia catalana, en el transcurs d’un 
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any, va doblar per dues vegades i mitja el seu produc
te interior brut?; per dir que havia evolucionat tan bé 
l’economia catalana que uns túnels i una concessió que 
es van vendre per 400.000 euros, o per... la quantitat 
que vostè ha dit, a continuació, en un any, s’havia do
blat 2,5 vegades el seu valor i aquest és el negoci que 
han fet els altres? Aquests no van arriscar! Aquests se
nyors per què no es van presentar el primer any? 

I el que li he preguntat inicialment, més enllà de la re
ferència a la lesió ultra dimidium, que és molt pròpia 
del dret català, és que la Generalitat s’hauria de plan
tejar si no hauria d’instar la revisió d’ofici d’aquesta 
adjudicació directa davant de la constatació que hi ha 
hagut una lesió de més de la meitat del valor del preu 
pel qual va adjudicarla, i que en aquest cas no ha es
tat subhasta pública, que és l’única exclusió que con
templa el Codi civil de Catalunya. I això és l’impor
tant! La Generalitat de Catalunya ha perdut més de 80 
milions d’euros en aquesta operació que hauria pogut 
col·locar molt més bé, i en un any i mig no s’ha pro
duït tal reactivació de l’economia catalana per poder 
dir que qui va comprar per quatre ha venut exactament 
per deu.

Res més, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Conseller, li resten cinc segons. Si 
vostè vol fer ús de la paraula, per si vol dir alguna co
sa, però ha de ferho molt breument, conseller.

El conseller d’Economia i Coneixement

El concurs que es va fer i una subhasta..., potser hi ha 
diferències jurídiques, però li asseguro que econòmi
cament són equivalents, se l’emporta qui n’ofereix més.

El president

Gràcies, conseller, molt amable. Gràcies, diputat, molt 
amable.

Sessions informatives
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
relatives a Aigües Ter Llobregat (tram. 
355-00170/10, 355-00171/10, 255-
00220/10, 355-00167 i 355-00168/10).

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, és la ses
sió informativa Aigües Ter Llobregat, i té la paraula, 
per un espai no més enllà dels trenta minuts, el conse
ller MasColell.

Conseller, pot fer ús de la paraula.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyor president... Senyores diputades, senyors dipu
tats, comparec en aquesta comissió per informar, un 
cop més, sobre el contracte de concessió d’Aigües Ter 
Llobregat, i també en compliment de la Moció 161/X, 
sobre la informació relativa als efectes del procés 
d’adjudicació de la gestió d’ATLL.

Precisament, per donar compliment d’aquesta moció, 
vaig demanar comparèixer, juntament amb el conse
ller Vila, un cop la sala del contenciós administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagués 
dictat sentència sobre el fons de la qüestió pel que fa a 
aquest procés d’adjudicació.

Excuso el conseller Vila en aquesta compareixença, 
a la qual no ha pogut acudir per motius ineludibles 
d’agenda. Si el temps hagués passat menys ràpid es
taria aquí amb mi el senyor Pau Villòria, que suposo 
que arribarà en qualsevol moment, i aquí hi ha també 
amb mi el senyor Josep Lluís Garcia, director general 
de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia 
i Coneixement.

Vull recordar que el procés... (Remor de veus.) Aquí 
tenim el senyor Pau Villòria. Vull recordar que el pro
cés judicial que se segueix és un procés llarg i compli
cat. El procés d’adjudicació d’ATLL ha estat una ope
ració ambiciosa, una de les més grans que s’han fet a 
Europa, i aquests tipus d’operacions generen pràctica
ment sempre litigis judicials.

Voldria insistir, també, que, en qualsevol cas, el que 
ha fet el Govern és preservar els interessos dels consu
midors i vetllar per l’estabilitat. Es manté la prestació 
del servei amb l’empresa concessionària Acciona Ai
gües, Societat Anònima i el servei es presta amb plena 
normalitat.

Per què es va fer? Per una banda, la situació economi
cofinancera de la Generalitat ens ha imposat adaptar 
les nostres polítiques d’ingressos, incloent les políti
ques patrimonials d’adjudicació de serveis, a les cir
cumstàncies en què ens hem trobat immersos. L’ad
judicació d’ATLL ha generat uns ingressos que van 
ajudar, de manera considerable, a l’objectiu de reduc
ció del dèficit, i reduir el dèficit s’aconsegueix dismi
nuint la despesa i augmentant els ingressos. I, en tot 
cas, estan subjectes a regles comptables rigoroses, i, 
a més a més, cal recordar la situació del 2012 i cal re
cordar la pressió per reduir els serveis públics a què 
estàvem subjectes.

Per l’altra, un altre factor determinant per prendre 
la decisió de concessionar el servei va ser la situa
ció economicofinancera desequilibrada de l’empre
sa ATLL. D’acord amb les previsions del mateix ens, 
l’equilibri s’havia d’aconseguir per la via d’incorporar 
les tarifes de subministrament a l’amortització de les 
inversions efectuades. Aquesta incorporació va ser 
manifestament incompleta i es va generar, en conse
qüència, un importantíssim dèficit tarifari que com
prometia seriosament la continuïtat de les operacions 
de l’ens. 

A més, el tancament dels mercats financers va fer in
viable el projecte financer aprovat pel Govern de fa 
dues legislatures, el 2010, que preveia equilibrar els 
comptes de l’ATLL l’any 2021. No hi havia recursos 
financers en el mercat que permetessin finançar les 
pèrdues continuades de l’ens entre el 2011 i 2021, com 
ja es va posar de manifest els anys 2011 i 2012.

Atesa la situació de l’empresa i la situació fiscal de la 
Generalitat, el Govern no podia atendre les urgències 
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generades per les pèrdues de l’empresa, així com tam
poc no podia fer front a les inversions necessàries per 
mantenir els nivells actuals de garantia i qualitat de 
subministrament de la xarxa.

També els vull recordar que, pel que fa al tracta
ment comptable d’aquesta operació, es va disposar de 
l’infor me del grup de treball de comptabilitat nacional 
format per l’INE, el Banc d’Espanya i l’IGAE –la In
tervenció General de l’Estat– sobre el projecte d’ad
judicació del servei d’abastaments d’aigua en alta Ter 
Llobregat, que va qualificar l’operació de venda d’ac
tiu amb pagament parcialment ajornat. Això impli
cava un ajust pressupostari positiu pel valor actual 
de les cinquanta anualitats del cànon a cobrar per 
696 milions, de manera que l’impacte total d’aquesta 
operació sobre el pressupost va ser el d’un ingrés de 
995.506.100 euros –995 milions d’euros o, si ho vol 
arrodonir, 1.000 milions d’euros–, un impacte molt 
considerable sobre el dèficit potencial d’aquell any; un 
any, el 2012, en què no es podia fer broma amb el dè
ficit. Per tant, vull posar èmfasi que ni l’IGAE ni l’Eu
rostat han posat en dubte el pes d’aquesta operació en 
la reducció del dèficit del 2012.

També vull dir que mentre es mantingui la prestació 
de serveis amb l’empresa Acciona Aigües, Societat 
Anònima, i així es manté, no hi ha cap impacte eco
nòmic. L’import imputat al dèficit és positiu, de 995, 
per aquell any, i a data d’avui no hi ha motius de cor
recció ni la Intervenció General de l’Estat els ha sol
licitat.

En les circumstàncies actuals, i com que se’m demana 
aquesta xifra reiteradament, i amb la informació dis
ponible, una compensació als actuals gestors d’ATLL 
per una decisió judicial que els exclogués dels serveis 
podria pujar a uns 326 milions. En quins conceptes? 
En concepte de retorn dels pagaments efectuats –els 
pagaments efectuats evidentment s’han de retornar–, 
ens van pagar aquests 300 milions a l’inici; en concep
te d’obres ja realitzades, que són uns quants milions, 
4 o 5 milions, i possiblement d’interessos legals ma
ridats. També vull dir que qualsevol decisió d’aquest 
tipus obriria un nou procés d’al·legacions judicials, 
perquè, evidentment, nosaltres sempre argumentaríem 
que els cànons que ja s’han pagat són cànons que han 
fet servir..., que són els cànons d’un negoci que fun
cionava i que ha generat els seus retorns i que, per 
tant, aquests cànons no s’han de pagar completa
ment, i el mateix amb els interessos maridats, ja que 
això no és una inversió que no hagi estat productiva 
durant aquests anys, sinó que està plenament produc
tiva. Per tant, si mai arribem al cas, aquestes serien 
les quantitats... –incertes i obertes a més litigis ju
dicials–, les quantitats que pesarien sobre la nostra 
tresoreria.

Però vull emfatitzar que tenim tota la confiança que 
això acabarà bé, des del punt de vista de la Generali
tat, com ara els hi argumentaré. Abans, però, els vull 
dir, reiterar que l’interès fonamental des del Govern 
ha estat i serà en tot moment garantir que la gestió de 
l’aigua com a servei públic es continuï prestant de la 
millor manera possible, amb qualitat i per als ciuta
dans.

Dit això amb caràcter introductori, els voldria asse
nyalar alguns dels punts sobre la darrera sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Destaco 
uns trets importants que ja vaig exposar en les meves 
respostes en les interpel·lacions de la setmana passada. 

Primer, davant d’un sector d’opinió que va qüestionar 
el dret que assistia la Generalitat de Catalunya d’inter
posar recurs contenciós administratiu contra la deci
sió de l’OARCC, la sentència dictada per la sala dó
na la raó a la Generalitat de Catalunya en aquest punt: 
la Generalitat va exercir el dret que la norma li atri
bueix per interposar recursos contra les resolucions 
d’aquests tipus d’òrgans, que actuen en compliment 
del que determina la normativa europea amb plena i 
total independència, sense sotmetiment jeràrquic a 
cap òrgan de l’Administració respectiva i que, per tant, 
no resulta adequat considerar, com es va fer, que la 
Generalitat ha recorregut contra un òrgan de la seva 
estructura administrativa entesa en un sentit estricte.

Segon. En segon lloc, hem de deixar palès que la sen
tència estima íntegrament la pretensió de la Genera
litat de Catalunya, manifestada en el seu recurs, en 
considerar que la resolució dictada per l’OARCC no 
s’ajustava a dret. És fonamental recordar aquest fet, 
perquè de manera directa aquesta estimació justifica 
i dóna plena raó a les sol·licituds que en via jurisdic
cional va efectuar aquesta administració per sol·licitar, 
reiteradament, la suspensió de la referida resolució, 
que en el moment actual s’ha declarat no ajustada a 
dret.

Tercer. La sentència igualment desestima les pretensi
ons de la part actora, Agbar, ja que no li atribueix de 
manera automàtica, com aquesta sol·licitava, en aplica
ció de la reiterada resolució de l’OARCC, el caràcter 
d’adjudicatari. Respecte d’aquest punt, aquesta decisió 
en res no afecta, doncs, la garantia de la prestació del 
servei públic, en les mateixes condicions i qualitat en 
què s’havia fet fins a l’actualitat, ja que l’article 35 de 
la vigent Llei de contractes del sector públic garanteix 
el manteniment de la prestació de servei mentre no hi 
hagi resolucions fermes.

Quart. Finalment, convé remarcar que la Generalitat 
de Catalunya ha mantingut en aquest litigi una posició 
molt clara. No es tractava de defensar els interessos 
del que va ser adjudicatari ni perjudicar els interes
sos de qui no ho va ser. La Generalitat, perquè n’esta
va plenament convençuda, i així ho ha demostrat la 
sentència, s’ha limitat a defensar la legalitat del pro
cediment emprat i ho ha fet des d’una perspectiva ob
jectiva, en defensar el procés d’adjudicació amb inde
pendència de qui hagi estat l’adjudicatari.

Els faré ara una anàlisi de la sentència. Certament, tot 
i estimar les pretensions d’aquesta administració en la 
forma abans exposada, la sentència invalida una part 
del procediment de licitació, amb els efectes que es
mentaré a continuació.

A judici d’aquesta administració, tal com indicaré, 
s’han conculcat els drets de defensa, i, dit amb el mà
xim respecte cap a l’òrgan jurisdiccional, aquest s’ha 
extralimitat en introduir un element que no havia estat 
qüestionat per la demandant, la Generalitat de Catalu
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nya, demandant al qual li correspon la fixació de l’ob
jecte del recurs. En aquest sentit, és necessari analit
zar aquest fet des d’una doble perspectiva: la processal 
i la de fons.

Primera, des d’un punt de vist processal: la sentència 
dictada altera l’abast del control jurisdiccional que po
den efectuar els tribunals de l’ordre contenciós admi
nistratiu, ja que excedeix les pretensions que formula 
la part actora. Com hem dit, és la part actora, la Ge
neralitat de Catalunya, la que en el recurs fixa les se
ves pretensions davant de l’ordre jurisdiccional –i, per 
tant, limita el que constitueix l’objecte del procés– i 
delimita les facultats revisores del referit òrgan. Així, 
el tribunal en resoldre pot inadmetreles, estimarles 
o desestimarles, però el que no pot fer mai és excedir 
aquestes pretensions i anar més enllà d’allò sol·licitat 
per la part actora.

En aquest contenciós, la petició de la Generalitat es limi
tava a demanar l’anul·lació de la resolució de l’OARCC 
i, com a conseqüència directa d’aquesta anul·lació, 
la confirmació de l’adjudicació efectuada a favor de 
l’agrupació d’empreses encapçalada per Acciona Ai
gües, Societat Anònima. Per contra, en aquesta sen
tència, el que ha fet el tribunal ha estat revisar tot el 
procediment contractual, i aquesta no havia estat la pe
tició de la Generalitat, ni de ningú. A més, ha introduït 
motius de revisió del procediment contractual que ni 
la part actora ni la part demandada, que era la Societat 
General d’Aigües de Barcelona, havien al·legat. L’efecte 
essencial d’aquesta decisió és clara: la Generalitat de 
Catalunya no ha pogut formular cap tipus d’al·legació 
amb relació a aquest pretès nou motiu d’al·legació. Con
següentment, no ha pogut exercitar adequadament el 
seu dret de defensa i contradicció propi del procediment 
jurisdiccional, i això amb independència que s’estigui 
o no d’acord –i avanço que no s’hi està– amb aquest 
motiu esgrimit.

Segon. Des del punt de vista substantiu o de fons, el 
tribunal eleva a rang de nul·litat absoluta el fet que, se
gons el seu parer, l’aclariment efectuat en base prèvia 
a la presentació de les ofertes hagi generat debat en
tre les parts i manca de consens sobre la interpretació 
de l’annex 9 del plec. El tribunal considera que en la 
mesura que la resposta a l’aclariment formulat afirma
va la necessitat de respectar l’ordre i seqüència de les 
obres –per tant, amb caràcter obligatori–, això es con
tradiu amb el fet que l’annex 9 del plec tingui caràc
ter orientatiu. El tribunal entén que aquest aclariment 
implica una modificació del plec. Per tant, a l’enten
dre que es tracta d’una modificació del plec, considera 
que no ha estat aprovada per l’òrgan competent i que 
no s’ha seguit el procediment legalment establert. Per 
al tribunal això implica una nul·litat del procediment 
d’adjudicació. 

El tribunal no té en compte, segons el nostre criteri, 
que cap de les dues agrupacions licitadores han qües
tionat el caràcter orientatiu del plec, ni la resposta do
nada a l’aclariment formulat. Cap de les dues agrupa
cions ha manifestat que aquest aclariment els hagués 
produït indefensió. No hi ha hagut cap modificació del 
plec, perquè tothom va interpretar aquest aclariment 
en el mateix sentit. La prova ha estat que, tal com re

coneixen les dues empreses, ambdues van poder pre
sentar un calendari d’obres alterant o adaptant les 
obres a realitzar. Així, la mateixa sentència ja reco
neix que la demandada, l’OARCC, sí que va entendre 
que, malgrat que es permetien les adaptacions del ca
lendari, l’ordre i seqüència es referien al conjunt de les 
obres i implicaven un ordre de prioritats.

En el que discrepa la part demandada, OARCC, Ai
gües de Barcelona, és en entendre que Acciona sí 
que ha alterat aquest ordre, mentre que l’Administra
ció, i evidentment Acciona, considera que aquest or
dre no s’ha alterat. És a dir, totes les parts accepten 
que l’ordre i seqüència no es poden alterar, però que 
el calendari sí que es pot alterar o adaptar; i això és 
precisament el que afirmava la resposta de l’òrgan de 
contractació a la sol·licitud d’aclariment.

Per tant, no s’ha produït cap modificació del plec. Les 
parts no han qüestionat en cap moment el que es des
prenia de l’aclariment. El que qüestionava el licitador 
demandant és que, segons el seu parer, l’adjudicatari sí 
que alterava l’ordre i seqüència a diferència d’ell.

En conclusió, i dit amb tot el respecte, no es pot accep
tar el que es deriva de la part expositiva de la sentèn
cia, fonament de dret setè, conforme que s’hagi induït 
a error a les parts licitadores o, amb paraules del tri
bunal, que «existeix una contribució en els termes en 
què s’ha plantejat el concurs»; no existeix tal contra
dicció des del moment que les dues parts enfrontades, 
precisament, no discuteixen aquest aspecte; que sí que 
s’havia de respectar l’ordre i seqüència, però amb pos
sibilitats d’alterar, adaptar el calendari. El que discu
teixen és si a la pràctica aquesta alteració s’ha produït 
o no.

En la mateixa línia, tampoc no es pot acceptar el que 
exposa la sentència conforme hi havia criteris radical
ment discordants, en què l’Administració i els licita
dors van interpretar les clàusules del concurs. Com 
s’ha dit, si hi havia un punt que no ha estat objecte 
de discussió en tot el contenciós ha estat, precisament, 
que l’annex 9 tenia caràcter orientatiu i que l’ordre i 
seqüències sí que s’havien de respectar, però es podia 
adaptar a alterar al calendari.

Per altra banda, resulta cabdal assenyalar, en contra 
del que exposa el tribunal, que l’aclariment no ha tin
gut cap incidència substancial en les ofertes dels lici
tadors, ja que aquests van incórrer en el mateix, entre 
cometes, «vici»: adaptació del calendari, però respec
tant l’ordre i seqüència, extrem aquest que ha quedat 
provat en fase de prova.

D’altra banda, també cal incidir en el fet que en cap 
moment s’han vulnerat cap dels principis citats per la 
sentència, és a dir: publicitat, transparència, igualtat 
i concurrència. A tal efecte, hem de recordar que els 
aclariments en compliment del principi de publicitat 
i de manera semblant en tots els procediments que 
aquesta Administració impulsa, estaven penjats en el 
perfil del contractista, i, per tant, ambdues parts, així 
com totes les que volguessin presentarse a licitació, 
en varen poder tenir coneixement.
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En conclusió, ja no tan sols es tractaria d’afirmar que 
el motiu que ara invoca la sala per l’anul·lació d’una 
part substancial del procediment no va ser invocat per 
les parts, el que ja per sí mateix suposaria una altera
ció de les regles del procediment, en debilitar subs
tancialment les facultats de defensa de les parts i, en 
especial, d’aquesta Administració, sinó que –en el cas 
hipotètic que s’hagués introduït aquesta qüestió en el 
recurs contenciós– resulta evident que el principi d’i
gualtat no es va conculcar, ja que ambdues parts no 
van discrepar en absolut sobre l’abast de l’aclariment, 
ni es va conculcar per la seva mínima incidència en 
les ofertes dels licitadors, i, per descomptat, en cap 
moment s’ha conculcat el principi de publicitat, que 
s’ha respectat, de la mateixa manera que en altres pro
cediments, fet que en els recursos que han estat pre
sentats respecte d’altres mai ha estat qüestionat per un 
òrgan jurisdiccional.

Finalment, s’hauria d’indicar que, en el cas que es 
considerés que podia haver existit una irregularitat en 
la tramitació del procediment –que aquesta adminis
tració, com hem dit, no comparteix–, és clara la doc
trina jurisprudencial en el sentit que la nul·litat ha de 
ser sempre la darrera opció jurídica, i sempre –i no és 
el cas– que s’hagi produït indefensió.

És evident que els acabo de llegir les bases del recurs 
de cassació que hem presentat, però així és com és la 
vida i aquestes són les bases amb les quals creiem que 
tenim raó i tenim confiança que la raó ens la donaran.

Moltes gràcies, senyor president, senyores diputades i 
senyors diputats.

El president

Gràcies, conseller, per la seva intervenció. És el torn 
dels grups parlamentaris. En nom d’Esquerra Repu
blicana de Catalunya, prendrà la paraula el diputat 
Marc Sanglas. Endavant, diputat, té vostè la paraula. 
(Veus de fons.) Cinc minuts.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seva 
compareixença i permeti’m que..., gràcies per la classe 
de dret processal que ens ha fet en aquests moments. 
Però, en tot cas, ens sembla normal que vostès, des del 
Govern, intentin explicar quina és la justificació que 
vostès tenen per intentar..., o per què justifica el fet de 
presentar un nou recurs, aquesta vegada davant del 
Tribunal Suprem.

Però, en tot cas, nosaltres el que volem, sobretot, és 
que ens expliqui –i ja li ho avanço– quines són les 
conseqüències polítiques de tot això i per què mo
tiva, no, no..., no per un tema que és evident que el 
dret de defensa existeix, el dret de defensa dels inte
ressos del Govern de la Generalitat hi és i que, per 
tant, nosaltres, des d’aquest punt de vista, ja hem ma
nifestat també en diverses ocasions que entenem que 
el Govern de la Generalitat tenia dret a anar presen
tant el seguit de recursos fins a la finalització; bàsica
ment, perquè entenem que en tot aquest procés el que 
cal és arribar a un punt de garantia i de seguretat jurí

dica, cosa que no es dóna en aquests moments. I que, 
per tant, nosaltres hem pensat que l’esgotament de la 
via jurídica segurament era la que finalitzava, a través 
d’alguna sentència, el procediment i, per tant, a partir 
d’aquí podíem començar a caminar. Però que, en tot 
cas, també el que ens preocupa... –i això ja ho hem 
manifestat en altres ocasions–, també li agraeixo el fet 
que hagi concretat quina seria la indemnització o el 
cost de la indemnització, qüestió que havíem pregun
tat en diverses ocasions i que no havíem tingut la sort 
de tenir aquesta resposta.

Per nosaltres..., el punt... –i ja ho hem manifestat tam
bé en altres ocasions–, el fet que tota aquesta operació 
és un nyap; per nosaltres, no té un altre qualificatiu 
que «és un nyap». Vostès poden trobar..., i hi ha una 
justificació des del punt de vista econòmic que anava 
vinculada al tema del dèficit, però és evident que amb 
tantes presses, amb tanta precipitació a fer aquesta ad
judicació...; aquesta adjudicació es fa... –ens agrada 
recordarho sempre–aquesta adjudicació es fa en ple
na campanya electoral de les eleccions del 2012, i, per 
tant, diguemne, un cop passades ja les eleccions –les 
eleccions són el 25 de novembre del 2012–, i a par
tir d’aquí s’esdevenen uns dies que no hi ha..., en tot 
cas, hi ha un govern provisional, que és en aquest pro
cés quan es fa l’adjudicació, per nosaltres, errònia, des 
d’aquest punt de vista, però que, en tot cas, pot tenir 
una justificació des del punt de vista del dèficit.

El que sí que ens sembla és que hem anat, una darrere 
l’altra, patinant sobre aquest tema. I, per tant, el que 
ens preocupa..., nosaltres apuntàvem quatre elements 
o tres elements que són els que ens preocupaven en 
tota aquesta adjudicació –nosaltres ho entenem com a 
privatització– d’Aigües Ter Llobregat.

Una, la qualitat del servei, que es garantís la qualitat 
del servei. Des d’aquest punt de vista, és evident o al
menys no tenim constància que s’hagi produït cap alte
ració en el servei, per tant, diguemne, des d’aquest 
punt de vista, d’acord; que es garantissin els drets dels 
treballadors de l’empresa Aigües Ter Llobregat, que 
sembla que des d’aquest punt de vista tampoc no hi ha 
problema, i hi ha un altre element, que sí que és el que 
ens preocupa, que és el que acabarà sobre les finances 
del Govern de la Generalitat, que és el cost total de 
l’operació.

És evident, o almenys tenim aquesta sensació, que, 
s’acabi com s’acabi aquesta sentència judicial, i al
menys de moment pel que hi ha hagut de les sentèn
cies prèvies al Govern de la Generalitat per molt..., i ja 
ens està bé que el conseller tingui aquesta presumpció 
que això acabarà bé, i, per tant, diguemne, és impor
tant que el Govern tingui aquest optimisme, de mo
ment les sentències no van en aquesta línia. La sentèn
cia és molt clara i precisa en l’element, diguemne, que 
les coses no s’han fet bé, que és el que hem denunciat 
des d’Esquerra Republicana.

Per tant, des d’aquest punt de vista, insistia a pregun
tar què és el que els motiva, a vostès, a tirar això enda
vant, si no hauria estat prudent, en tot cas, fer l’anàlisi 
de costos i aturar la situació aquí, en aquests moments, 
sense anar a presentar el recurs davant del Tribunal 
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Suprem; si no era plantejable aquesta situació; des del 
nostre punt de vista, en tot cas, valia. O si, en tot cas, si 
s’ha fet aquesta anàlisi d’oportunitat d’aturar el procés 
aquí, en via al Tribunal Superior de Justícia o en via 
del Tribunal Suprem; i, en tot cas, el que sí que ens in
teressa és això: primer, determinar això; després, què 
és el que pensen fer en el cas que la sentència acabi 
donant la raó inicial i que, per tant, diguemne, declari 
la nul·litat del concurs; que, en tot cas, és el que apun
ta. No és veritat, com vostè apuntava..., és cert que la 
sentència no adjudica l’altre concursant, i, per tant, des 
d’aquest punt de vista, on entenen vostès que això re
trotreu el procés?, si a l’inici del concurs –i, per tant, 
tornaran a fer un altre concurs– o entrem en un procés 
previ de reanalitzar la situació?, o si vostès insistiran 
en el tema de la concessió. Això és el que ens agrada
ria que ens aclarís en la seva intervenció.

Pel que fa al tema de la sentència, no hi entrarem, però 
per nosaltres en alguns punts és bastant clara i tampoc 
no hi entrarem. Ens sembla que no pertoca a aquesta 
compareixença entrar en un debat jurídic sobre que és 
el què hi ha. I, per tant, des d’aquest punt de vista, sí 
que ens preocupa la gestió de l’aigua en el seu conjunt. 
Entenem, des d’Esquerra Republicana, que l’aigua és 
un dret i que, per tant, com a tal, està garantida per 
l’Administració amb els majors controls públics que 
puguin existir.

Per part de la mateixa Administració, insistir que ens 
sembla que en aquest cas hi ha hagut un nyap, que hi 
ha hagut una actuació negligent per part del Govern. 
Pot estar, hi insisteixo, justificada en un àmbit d’in
tentar cobrir el dèficit, però també es podien haver fet 
les coses d’una altra manera, i entenem que aquest és 
l’element en què s’equivoca el Govern. Podem estarhi 
més o menys d’acord, perquè és evident que podíem 
arribar a justificar que estàvem en una situació de dè
ficit econòmic que justificava una operació, igual que 
d’altres operacions amb les quals nosaltres no hi hem 
estat d’acord, com el cas de Tabasa, però que, en tot 
cas, podia tenir una justificació pel context econòmic 
concret.

Però, a banda, diguemne, d’aquest context econòmic..., 
que no ho compartim i que entenem que es podia ha
ver fet d’una altra manera. És evident que en tota la 
gestió del procés alguna cosa ha fallat, i, per tant, tam
bé plantejaríem si vostès han fet aquesta anàlisi.

I, en tot cas, si això acaba costant i això acaba re
percutint sobre les finances de la Generalitat, si algú 
prendrà responsabilitats polítiques sobre aquesta deci
sió, perquè és evident que això s’ha anat prenent amb 
unes decisions polítiques. I, en tot cas, voldríem saber 
–i que se’ns contesti– si vostès assumirien responsa
bilitats polítiques davant d’una sentència negativa per 
als interessos del Govern.

Gràcies.

El president

Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista de Ca
talunya. Diputat Terrades, pot fer ús de la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Gràcies també al conseller per 
avançarnos el recurs de cassació que la Generalitat 
presentarà. Després ja entraré en alguns de... (Veus de 
fons.) Ah, l’ha presentat? Molt bé.

Dit això, aquest és un debat que ja hem tingut algu
na vegada amb el conseller en plenari ell i jo sobre si 
els serveis essencials i estratègics els volem en el sec
tor públic, no tan sols en la regulació sinó també en 
la gestió. Vostès creuen que en determinats serveis hi 
pot entrar el sector privat i com més millor, nosaltres 
creiem que no; però bé, en tot cas, són concepcions i 
visions diferents, absolutament legítimes.

Ara, dit això, el que sí que se’ls ha de demanar és que 
facin les coses bé i, fins ara, per tot el que hem vist, 
aquest concurs que ha estat l’externalització més gran 
que ha fet el Govern de la Generalitat; de moment, ha 
estat un nyap jurídic important. Hi han, com a mínim, 
mitja dotzenes de sentències judicials, algunes entra
ven en la forma i una ja ha entrat en el fons, que, fins 
avui, han desautoritzat tots els passos que el Govern 
de la Generalitat ha fet en aquesta qüestió. Perquè vos
tè aquí –ja ho va fer l’altre dia en el Ple del Parlament 
en dues interpel·lacions que li vam fer dos grups par
lamentaris– ens vol fer veure que el Tribunal Superior 
de Justícia a Catalunya ha donat la raó al Govern de la 
Generalitat, i el Tribunal Superior de Justícia de Ca
talunya no ha donat la raó a la Generalitat. De fet, el 
que els diu és que el que han fet no s’ajusta a dret, i 
el que no s’ajusta a dret és la mateixa adjudicació, con
seller. (Veus de fons.) És cert que desautoritza alguns 
dels criteris de l’OARCC, però el que fa és desautorit
zar la mateixa adjudicació i anul·la el concurs des del 
seu inici.

Ja li ho hem dit alguna vegada: les presses a vegades 
són males conselleres, i vostès van voler fer aquesta 
privatització de la gestió d’Aigües Ter Llobregat de 
manera ràpida, enmig d’un procés electoral, perquè 
necessitaven abaixar l’impacte del dèficit i els resultats 
són els que tenim aquí.

També li ho avanço, eh? Estic molt encuriosit per sa
ber què opinarà la Sindicatura de Comptes de la puja
da de preus, que va fer el Govern, d’Aigües Ter Llo
bregat en el seu moment, perquè aquest és un informe 
que també es va encarregar i espero que el tinguem 
abans tots els diputats i diputades, abans que finalitzi 
aquesta legislatura, per tenir també un altre element 
d’anàlisi. Perquè jo crec que amb els increments que 
vostès van fer era perfectament assumible la gestió 
econòmica d’Aigües Ter Llobregat en aquell moment 
feta des del sector públic.

I entrant amb la sentència, el tribunal, de fet, només 
ha entrat en una de les possibles causes de nul·litat. 
Vostè sap que el meu grup parlamentari en el seu inici 
també va demanar opinió al Govern respecte a algu
nes de les altres qüestions que estaven recollides en 
l’oferta que va resultar guanyadora, per l’impacte que 
podien tenir en la tarifa, no en el primer i segon any, 
sinó a partir del cinquè any; de moment, no n’hem tin
gut resposta, però ja ho veurem.
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Però, clar, la irregularitat que posa de manifest el Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya és de tal mag
nitud que el que fa és anul·lar tot el procés contractual, 
l’anul·la tot, i no anul·la només l’adjudicació que s’ha 
fet a Aigües de Catalunya a Acciona, sinó que fins i 
tot el que fa és corregir la plana de dalt a baix i diu 
«ni l’una ni l’altra», ni l’oferta guanyadora ni la que 
no va guanyar; totes dues queden retirades, perquè el 
que fa és anul·lar el procés des de bon inici. I ho anul
la fent servir alguns arguments que tenen un caràcter 
essencial en matèria de contractació no només recone
guda pels tribunals catalans i espanyols, sinó fins i tot 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el 
que fa referència als principis de publicitat i transpa
rència, que tenen un caràcter essencial en tot el procés 
en matèria de contractació a Catalunya, a Espanya i a 
Europa. I la sentència és claríssima en aquest sentit i 
–permeti’m posarhi un adjectiu– dura amb la manera 
d’actuar del Govern de la Generalitat.

Però jo crec que el tribunal els salva la situació, mi
ri per on. Perquè en el moment de declarar nul·la to
ta l’adjudicació i excloure les dues empreses el que hi 
ha és..., el que li permet a la Generalitat és... –després 
entraré amb les indemnitzacions, eh?–, li permet re
cuperar la gestió de l’aigua, perquè no hi ha títol i, per 
tant, si no hi ha títol, no hi ha contracte. I potser el que 
hauria de fer el Govern és començar a defensar la seva 
posició i recuperar la gestió.

Vostès pensen... –acabo, president, eh?–, vostès pen
sen en indemnitzacions i potser en el que hauríem de 
començar a pensar és com ens rescabalem dels benefi
cis industrials de l’actual empresa que gestiona el ser
vei d’aigua en alta a Catalunya, que ha obtingut... –mi
ri, ja sóc més condescendent–, que pot obtenir a partir 
d’ara; perquè el que no hi ha és títol per fer aquesta 
gestió, perquè el títol s’ha anul·lat de bon inici per part 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el torn 
del Grup Parlamentari del Partit Popular. Diputat Ro
dríguez, té vostè la paraula, en pot fer ús.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, se
nyor secretari general, jo per fer la nostra intervenció 
em vull remetre necessàriament a un estadi anterior 
a què s’han remès tots els intervinents fins ara. I em 
vull remetre, necessàriament, a la situació en què esta
va ATLL, Aigües Ter Llobregat, amb anterioritat que 
n’assumís la responsabilitat el Govern sorgit de les 
eleccions de 2010.

I en aquest sentit, vull recordar –perquè sembla que 
no hagi passat res i van passar moltes coses– que a 
Catalunya vam patir una sequera molt important.

Vull recordar, també, que, fruit d’allò que se’n deia «la 
nova cultura de l’aigua», es van abordar unes inver
sions extraordinàriament importants, algunes de les 
quals van recaure sobre l’endeutament d’Aigües Ter 
Llobregat.

Vull recordar, també, que hi havia un govern que 
hauria d’haver pres decisions en relació amb Aigües 
Ter Llobregat, i, per exemple, les decisions que hau
ria d’haver pres i que no es va atrevir a prendre eren 
les d’incrementar les tarifes per fer viable Aigües Ter 
Llobregat i l’Agència Catalana de l’Aigua. És cert que 
es donava una paradoxa, que en una situació de seque
ra s’exigia a la ciutadania un esforç molt important en 
estalvi d’aigua, alhora que es feien inversions impor
tants per generar aigua. I això tenia un resultat final, 
que és que com més estalvia la societat més cara li 
resulta l’aigua, a la societat, i és una paradoxa, però 
aquesta és una realitat.

I aquesta situació va portar que Aigües Ter Llobregat i 
l’Agència Catalana de l’Aigua arribessin a una situació 
d’endeutament que comprometia el seu propi futur, i 
ja ha explicat el conseller quines eren les dificultats de 
finançament del moment, però també quines eren les 
dificultats que Agència Catalana de l’Aigua i Aigües 
Ter Llobregat complissin la seva funció inversora en 
equipaments i en el cicle de l’aigua.

I, per tant, es va trobar aquesta solució de la qual no
saltres ens en sentim coresponsables i nosaltres, el 
Partit Popular, vam serne coresponsables amb les mo
dificacions legislatives que van permetre que aquesta 
operació es dugués a terme; però això no treu que, des 
del primer dia, nosaltres li hàgim de retreure al Go
vern –no utilitzaré la paraula «nyap», perquè ja s’ha 
utilitzat en dues ocasions, avui podem utilitzar «bu
nyol»– aquesta adjudicació.

Resulta que la mateixa Generalitat de Catalunya crea 
un organisme administratiu de recursos contractuals 
que té per objecte reduir la judicialització dels conflic
tes derivats d’adjudicacions i contractes, i, a la pri
mera de canvi, a la que aquest organisme dicta una 
resolució sobre un contracte important de la Genera
litat, com és el d’Aigües Ter Llobregat, és la mateixa 
Generalitat la que no li fa cas, decideix tirar pel dret.

I si hi hagués hagut una rectificació el 2 de gener del 
2013, que és quan l’Organisme Administratiu de Re
cursos Contractuals emet el seu primer dictamen, se
gurament hi hauria hagut un error d’un dia; ara ja han 
passat dos anys i mig, i moltes conseqüències. I el Go
vern s’ha mantingut en el fet que la decisió adoptada 
en aquell moment era la correcta, s’hi ha mantingut i 
s’hi manté. Ja m’explicaran després una altra cosa, pe
rò s’hi ha mantingut i s’hi manté.

El març del 2013, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya li dóna la raó a l’Organisme Administratiu 
de Recursos Contractuals. El 19 de juliol de 2013, es ra
tifica en aquesta decisió. El 30 d’octubre de 2014 és 
el Tribunal Suprem el que ratifica aquesta decisió i 
el Govern continua fent oïdes sordes a tot allò que li 
diuen des de la justícia. El mes de desembre de 2014 
constitueixen – suposo que ja per la pressió judicial 
que tenen al damunt– una nova mesa de contractació. 
El febrer del 2015, la mesa de contractació torna a ra
tificar la decisió errònia que s’havia emprès dos anys i 
tres mesos amb anterioritat.

I arribem ara, en un moment que hi ha aquesta sen
tència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
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que... –ja em perdonaran, però, jo que sóc de formació 
científica, enginyeria, econòmica, de números i tal...–, 
un no acaba d’entendre que digui, o que vostès diguin 
–ja em perdonaran, eh?, jo no ho entenc, suposo que 
vostès m’ho podran explicar–: «És que la sentència 
dóna la raó al Govern de la Generalitat.» Magnífic! 
Aleshores, per què han presentat un recurs de cassa
ció? Si els dóna la raó no entenc per què presenten un 
recurs de cassació! Per què? Perquè no els donen la 
raó, al contrari; els està dient: «Tot el concurs és nul, 
perquè el procediment es va fer malament. No és res
ponsabilitat dels licitadors, hi han vicis en el procés de 
licitació i el concurs s’hauria de declarar nul.»

Ja sé que segurament ara és difícil aconsellar absolu
tament res, el problema ve que fa dos anys i mig que 
jo crec que la majoria de grups d’aquest Parlament 
els estem aconsellant que vagin per un camí diferent 
–i acabo, senyor president– i vostès estan entestats a 
continuar exactament pel mateix camí. I creiem que el 
més oportú seria, ja, d’una vegada per totes, donar per 
nul aquest concurs i reiniciar el procediment –reini
ciar el procediment.

I jo no entraré ara en el debat de si la gestió ha de ser 
pública o la gestió ha de ser privada, no hi entrarem. 
Som plenament conscients dels avantatges d’una ges
tió privada d’un servei públic, que no signifiqui la seva 
privatització, però el que sí que hem d’exigir és que el 
Govern compleixi les decisions judicials.

I això, fins aquest moment, i després de dos anys i mig 
de recursos judicials, aquest Govern no ho ha fet.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa. Honorable diputat Milà, té vostè la pa
raula.

Salvador Milà i Solsona

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
gràcies per la lectura reduïda que ens ha fet del recurs 
de cassació. Li agrairem molt que ens l’enviï i ens fa
rem més savis, i, sens dubte, serà contenidor de gran 
doctrina jurídica. Però no és per això que estem aquí, 
perquè sinó no hi haurien eleccions polítiques, elegirí
em advocats.

Aquí estem per parlar de responsabilitats polítiques. 
Jo em centraré en dos temes que van quedar potser al 
tinter a la interpel·lació que vàrem mantenir.

La primera és en el moment en què vostès aixequen 
la suspensió de la resolució del contracte com a con
seqüència del procediment davant de l’organisme de 
control administratiu, quan saben que diu..., la Di
rectiva europea 2007/66, sobre els recursos en matè
ria contractual, que diu que en aquests casos els es
tats membres prendran les mesures necessàries per 
garantir que les decisions adoptades pels poders adju
dicadors puguin ser recorregudes al més ràpidament i 
eficaçment possible i vetllaran perquè mentre hi hagi 
aquest recurs, quedi en suspens l’adjudicació. I amb 

això –ja li ho han dit anteriorment– hauria resolt tots 
els problemes.

Hi havia una suspensió. Vostès van demanar que s’ai
xequés aquesta suspensió el temps just per signar el 
contracte... (Veus de fons.) No, això està clar, diguin 
el que diguin, això està clar, eh? I ho van adjudicar. 
I això té conseqüències econòmiques, és clar que sí. 
Van aixecar la suspensió i no ho discutiré ara amb sig
nes de cap. Per tant, si hagués fet el que corresponia 
hauria tingut temps d’evitar tots els problemes.

Però jo vull anar a la segona qüestió, que vostè es 
va ventilar molt ràpidament quan vàrem parlar en la 
interpel·lació. La famosa resolució..., sí, la famosa re
solució de juliol del 2013, que vostè va dir: «Bé, això, 
aquest document interpretatiu,» –que van signar vos
tè i el conseller Vila– «això és habitual que es faci; 
això es demana.» Doncs no, conseller, perquè aquí es 
parla de les conseqüències econòmiques de la resolu
ció del contracte. I què diu aquesta resolució? Anem 
a pams.

El que diu la directiva europea sobre aquest tema –i els 
ho va dir el Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
que van fer contra la interlocutòria...–, la Generalitat 
de Catalunya va invocar que calia mantenir l’adjudi
cació per les conseqüències econòmiques gravíssimes 
que comportaria, i els va contestar el Tribunal Suprem 
amb paraules de la directiva: «Sols es consideren inte
ressos econòmics que puguin superar això els que no 
estiguin inclosos amb la simple conseqüència de cos
tos derivats d’una nova convocatòria de procediment 
de contractació, del canvi d’operador i de la devolu
ció del contracte.» Això és la indemnització a què es 
referia el representant del Partit Socialista, el senyor 
Terrades, quan li deia: «La nul·litat del contracte, com 
que no hi ha títol, comportaria la indemnització.» El 
que els diu el Tribunal Suprem i el que diu la directiva 
europea. En aquests casos, com que s’ha anul·lat ante
riorment, no hi ha indemnització posterior.

Però vostès, quan fan aquesta interpretació els diuen 
a Acciona i als seus socis brasilers: «No, no..., en el 
cas que hàgim de donar compliment a la resolució de 
l’organisme o hàgim d’executar la sentència, vostès 
seran indemnitzats en els termes de la clàusula 55 del 
plec de condicions.» I la clàusula 55 del plec de con
dicions remet a la Llei de contractes del sector pú
blic, i el 288 és aquell que es refereix a les conseqüèn
cies de la resolució unilateral. Vostè i Generalitat, és 
el que vostès dirien, si nosaltres ho volguéssim fer. 
Si vostès volen resoldre el contracte, n’assumeixen la 
responsabilitat. 

I en aquest cas sí que és molt diferent, perquè en 
aquest cas, ai las!, l’Administració ha d’indemnitzar el 
contractista pels danys i perjudicis que se li arroguin, 
inclosos els beneficis futurs que deixi de percebre, ate
nent els resultats d’explotació de l’últim quinquenni i 
la pèrdua de valor de les obres i instal·lacions que no 
hagi revertit en aquella, tenint en compte el seu grau 
d’amortització.

Si això no era així, per què vostès li diuen: «No et pre
ocupis –no et preocupis–, si hem de complir una reso
lució de l’OARCC, que diu molt clarament que això té 
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caràcter suspensiu i que no te l’havíem d’adjudicar,» 
–o com ara s’ha dit «nul·litat»– «no només t’indemnit
zarem les despeses del projecte, del concurs, del que 
hagis fet, sinó que t’indemnitzarem conforme a la clàu
sula 55.» Clàusula 55 –la poden mirar, efectivament–, 
la de la resolució del contracte per causa atribuïble a l’Ad
ministració o al contractista; en aquest cas, és a l’Admi
nistració.

Doncs, aquest és el tema que li demanem. I esperem 
que vostès, el grup que li dóna suport, donin suport en 
el proper Ple a la proposta de resolució o la moció que 
hem presentat, en què demanem que la Sindicatura de 
Comptes i la Sindicatura de Greuges ens diguin exac
tament quins seran els efectes econòmics.

Perquè vostè deia: «No, no..., tranquils, ja ha quedat 
clar, només haurem de tornar les inversions que hàgim 
fet, i re més». Doncs, no és veritat: hauran d’indem
nitzar molt més, excepte que anul·lem aquesta clàusu
la interpretativa, perquè aquesta clàusula no havia de 
ser interpretada. Per què ho van fer? Perquè com que 
Acciona i els seus socis van veure clarament que en 
això hi havia riscos gravíssims, vam demanarlos a 
vostès: «Escolteu, no volem riscos, que vingui el pre
sident de la Generalitat amb una resolució i ens digui 
que si ens treuen això, perquè ens ho vau adjudicar 
malament, ens indemnitzareu com si ens ho hagués
siu adjudicat bé i fóssiu vosaltres els qui ho resoleu.» 
I vostès van firmar. I això són milions i milions d’eu
ros que haurà d’acabar de pagar el poble de Catalunya. 
I, si no, digui’m per què feia falta fer aquesta resolució 
interpretativa.

Això, val la pena... (Veus de fons.) No es preocupi, 
també li hem demanat al síndic de greuges que, des de 
la perspectiva del bon govern, ens expliqui si aquest ti
pus de document és necessari. I també el repto que em 
digui amb quantes concessions administratives de les 
que ha fet la Generalitat vostès han signat una clàusu
la interpretativa en aquests termes. Ni una, perquè ja 
està previst en el plec de condicions, senyor conseller, 
–ja està previst en el plec de condicions. I, d’això, és 
del que plora la criatura.

I, per últim –acabo, president–, no és veritat que no 
s’hagi produït una alteració del servei. Fem una pau
sa perquè el puguin il·lustrar, al conseller. (Remor de 
veus.) Si vol demanar una pausa després, jo no tinc 
inconvenient que l’il·lustrin, però jo estic parlant amb 
el conseller no amb el... (Veus de fons.) Jo m’hi nego. 
(Veus de fons.) Gràcies.

No, li deia que l’últim aspecte que li volia destacar és 
que no és veritat que no s’hagi produït una alteració 
en el servei. Li ho explicaré. Si vostè mira en la docu
mentació d’Aigües Ter Llobregat, Aigües Ter Llobre
gat abans de l’inici de qualsevol concessió va establir 
un mecanisme de com funcionaria el servei de l’aigua 
durant el període dels anys següents al 2010 a par
tir que es disposava de les diferents infraestructures, 
com eren les dessaladores, les plantes potabilitzado
res, etcètera. I deia –acabo– el règim d’explotació que 
s’aplicaria. Doncs, molt bé, aquest règim d’explotació 
la concessionària Acciona no l’ha respectat: ha apro
fitat els aqüífers, ha aprofitat les aigües superficials 

perquè són més barates i, en canvi, no ha aplicat els 
recursos que li haurien permès preservar els aqüífers 
i els rius.

Per tant, tampoc és veritat que s’hagi complert la qua
litat del servei.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el torn 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Diputat Alonso, 
pot fer ús de la paraula.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bé, seguim escrivint un ca
pítol més d’aquesta crònica de la mala gestió, aques
ta crònica del nyap, del bunyol, en podem dir com 
vulguem, de la concessió de la gestió d’aigua en al
ta d’Aigües Ter Llobregat. I aquesta crònica –ja s’ha 
dit de passada, però jo vull concretarla– va comen
çar l’agost de 2012 amb l’anunci de la licitació; al no
vembre es va produir l’adjudicació en plena campanya 
electoral i al desembre de 2012 es va rebre el primer 
pagament per part de la concessionària. Va anar bé, 
perquè en aquell moment el que va aconseguir la Ge
neralitat, el Govern en funcions, era equilibrar en cer
ta mesura el dèficit de les finances de la Generalitat 
amb un 0,5 per cent, aproximadament, del producte 
interior brut de Catalunya.

Els consellers afectats aleshores eren vostè mateix, 
conseller, i l’aleshores conseller de Territori i Sosteni
bilitat, el senyor Recoder, el senyor Lluís Recoder. No 
ho sé, potser és aquest el motiu pel qual el conseller 
Vila després de tants mesos, després de tants intents 
de tenir una compareixença conjunta en comissió per 
part de les dues conselleries, tant la d’Economia i Fi
nances com la de Territori i Sostenibilitat, doncs, hagi 
tingut motius d’agenda que, un cop més, li hagin im
pedit tenir aquesta trobada amb el Parlament de Cata
lunya, no?

Bé, encara que vulguin tirar pilotes fora, conseller, la 
pilota encara està, tot i el recurs, a la teulada del Go
vern de la Generalitat. Potser, si es confirma aquest 
anunci de la llista del president, amb el president ama
gat, i tot això tira cap endavant, doncs, sigui un altre 
govern el que hagi de fer front a això. Però, en tot cas, 
la pilota segueix a la teulada del Govern de la Gene
ralitat, aquest, mentre duri, o el proper, que benvin
gut sia.

En tot cas, la realitat és que en aquests moments ni tan 
sols els seus socis, jo diria que conjunturals en aquell 
moment, en el moment que es va produir la licitació i 
la concessió, doncs, el Partit Popular de Catalunya, i, 
en aquests moments, Esquerra Republicana de Catalu
nya, ni tan sols aquests socis conjunturals li han donat 
suport en cap moment, ni al Govern actual ni a la con
ducta que han seguit en aquest cas.

Perquè vostè ens diu que el procés de concessió 
d’ATLL ha estat una operació ambiciosa, de les més 
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grans que s’han fet a Europa, i que és molt habitual 
que hi hagi aquests tipus de litigis.

Aquí hi han dues empreses, que jo considero que són 
dues empreses solvents, dues empreses que tenen un 
historial llarg de proveïdors habituals de la Generalitat 
de Catalunya, com són Agbar i com és Acciona, i no sé 
si és habitual que aquestes empreses, que habitualment 
estan treballant amb la Generalitat, acabin licitantho 
tot conjuntament per a una concessió, i una d’elles 
es vegi amb l’obligació de recórrer aquesta licitació i 
d’anar a un litigi. Per tant, bé, aquí ho tenim, no?

S’ha parlat de 995 milions d’euros. Jo li volia pregun
tar, en altres casos de licitacions potser més petites de 
contractes públics, en què han estat implicades tant 
Acciona com Agbar amb la Generalitat, hi ha hagut 
cap mena de litigi prèviament? N’hi ha hagut cap al
tre? O és l’excepció o és una casualitat?

En tot cas, ens ha dit que no hi haurà impacte eco
nòmic, mentre es mantingui la concessió; però la sen
tència és un mal precedent –és un mal precedent. El 
recurs és una via –li ho he dit abans– de tirar pilotes 
fora i de deixar, un cop més, la pilota a la teulada del 
Govern de la Generalitat.

Ens ha parlat de la compensació que hi hauria en cas 
que, definitivament, s’hagués de tirar enrere aquesta 
concessió; la compensació que se li hauria de fer a Ac
ciona..., ens ha parlat d’aproximadament 325 milions. 
Ens ha dit que hi ha hagut un pagament inicial –que 
el sabem tots– de 300 milions d’euros, i que no se
ria només el retorn d’aquests pagaments, sinó també 
de les obres ja executades, i també dels interessos le
gals que es pugui... Però jo li faré una pregunta, per
què dins d’aquesta quantitat de 325 milions a mi no 
em consta que hi siguin els aproximadament 40 mi
lions d’euros, que serien, doncs, l’impost d’actes jurí
dics de transmissions patrimonials que hauria pagat, 
en aquest cas, Acciona. Per tant, suposo que això tam
bé se li hauria de retornar.

En tot cas, ens trobem –ja ens ho ha anunciat– davant 
d’una nova etapa d’un procés judicialitzat; malaurada
ment judicialitzat. I la Generalitat segueix... I nosal
tres ja hem dit, per activa i per passiva, que tiri enre
re, que desfaci el que ha fet i que obri un nou concurs 
o aprofiti per recuperar la gestió pública d’Aigües Ter 
Llobregat.

En qualsevol cas, li he de dir una cosa –jo acabo ja, pre
sident–: això sembla una maledicció gitana, eh?, allò 
de «judicis tinguis i els guanyis», però que, en tot 
cas, doncs, sembla que estiguem en una mena de bu
cle que d’alguna manera s’haurà d’acabar. I el que 
veiem és que ho acabarà un altre Govern de la Ge
neralitat.

Gràcies.

El president

Ara és el torn del Grup Mixt, i, en nom de les CUP, 
el diputat Arrufat pot fer ús de la paraula. Endavant, 
diputat.

Quim Arrufat Ibáñez

Moltes gràcies. Bé, serem breus i ens referirem només 
a una de les qüestions; les altres crec que són a basta
ment conegudes.

Sobre ATLL pesa, jo ho crec, un error enorme d’ha
ver confiat en estratègies emparaulades operacions de 
molts milions d’euros, que finalment topen o..., no cre
iem que sigui amb una actuació maldestra del Govern, 
sinó simplement en haver cregut que les negociacions 
prèvies al concurs podien funcionar. Finalment, no és 
així, hi ha un litigi gros que ens pot sortir molt car; 
tot això és conegut, és denunciat, està en marxa... 
A nosaltres ens interessa més aviat resseguir el rastre 
de com s’opera ara mateix en la facturació dels serveis 
que presta Acciona a través d’empreses filials al de
partament.

Serem breus en l’explicació, perquè esperem que es
tirant del fil o..., posant la qüestió sobre la taula, més 
que estirant del fil, el mateix conseller pugui explicar 
a què és degut que hi pugui haver confusions o que 
hi pugui haver certa sospita de facturacions no gaire 
clares o, en tot cas, deuen tenir la seva explicació; en 
tot cas la complexitat és òbvia en una gestió d’aquest 
tipus entre ATLL Concessionària i Empresa Operado
ra ATLL.

Al maig del 2012, quan el Govern tot just havia de
cidit que calia privatitzar ATLL però encara no havia 
fet tots els procediments, que arribarien, doncs, a fi
nals del 2012, a ferse efectius, hi va haver una per
sona, un tal Ramón Cerdá, que té una empresa que es 
diu Sociedades Urgentes, que es dedica a crear socie
tats amb molt pocs dies, que va crear una empresa 
que es deia Discov Eurogroup, SA. És una persona 
i és una gestoria, la seva, la Sociedades Urgentes, 
de la qual n’han sortit nombroses empreses de la tra
ma Correa, del cas Gürtel, de les ITV, és a dir, que 
està al darrere de la creació de diferents empreses 
que després, en tot cas, són empreses buides que po
sa al servei o a la venda d’altres interessos; no és en 
ell mateix el creador de cap gran complexitat d’em
preses.

Però, en tot cas, d’aquesta gestoria en surt una empre
sa que es diu Discov Eurogroup, SA, que al maig del 
2012 passa a dirse Empresa Operadora ATLL i que 
llavors sí que posa en funcionament tot plegat, o sigui, 
que sí que entra en el joc d’ATLL.

Nosaltres, quan veiem una sèrie de facturacions que fa 
l’Empresa Operadora ATLL a ATLL Concessionària, 
no acabem de veure clar quin és el paper de totes dues 
societats, quin és el paper de la facturació d’aques
ta Empresa Operadora ATLL a la Concessionària 
ATLL, quan hauria de ser aquesta qui prestés directa
ment el servei. I, per tant, abans d’entrar a explicarli 
més, diguéssim, els detalls de totes aquestes factura
cions, de com les veiem i com veiem que no ens aca
ben de quadrar, volem preguntarli, ras i curt, si sap 
quina és l’enginyeria «societal» –per dirho d’alguna 
manera– que està operant ara mateix i que fa que entre 
aquestes dues empreses s’estiguin facturant els serveis 
que presta ATLL.
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El president

Per acabar el torn dels grups parlamentaris, és el torn 
del Grup Parlamentari de Convergència. Té la paraula 
la diputada Roigé, en pot fer ús.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. Conseller, secretari, director..., agrair, 
conseller, de nou, la seva compareixença en seu parla
mentària en aquesta comissió. És evident que tant vos
tè com el conseller Vila, que avui no ha pogut compa
rèixer conjuntament amb vostè per motius d’agenda, 
han comparegut sempre que ha estat necessari –fins i 
tot vull recordar una diputació permanent en un mes 
d’agost–, i, així, sempre han comparegut i han res
post quan se’ls ha requerit. En aquest cas, a més a més 
existeix una petició expressa, juntament amb el con
seller Vila, per tal de comparèixer i donar les explica
cions pertinents als grups parlamentaris. 

Vist això, voldria, per tant, recordar i insistir que en 
cap cas s’ha pretès amagar res; al contrari, s’ha estat 
transparent fins i tot davant d’aquesta complexitat del 
procés.

El conseller ho ha dit, ens trobem davant d’un procés 
judicial llarg, complicat, fruit d’una operació que té 
una envergadura gran, de les més grans, com ha dit, 
que s’han fet a Europa, fet que també ens fa afegir que 
sovint aquest tipus d’operacions, com també ha dit el 
conseller, generen, malauradament pel seu volum, dis
crepàncies, com ha estat al cas.

Però al final el que ens interessa a tots plegats o el que 
ens hauria d’interessar avui, més enllà de voler des
gastar el Govern, és si el servei s’està prestant de ma
nera correcta, adient o no s’està prestant així. Jo crec 
que tots hi estem d’acord, i més després d’haver es
coltat les diferents intervencions, perquè en cap cas el 
servei s’ha vist afectat: se manté la prestació del ser
vei per part de l’empresa concessionària i el servei es 
presta amb absoluta normalitat.

I, de nou, pertoca remarcar el que el conseller ha dit: 
Aquesta operació no es fa perquè sí, es fa perquè al
gú ens porta a fer aquesta operació. Ens hi porta el 
fet de com ens trobem les finances de la Generalitat 
en el seu moment i com ens trobem ATLL en el seu 
moment, que estava en una situació de quasi fallida. 
No tornaré a entrar en com estava ATLL, jo crec que 
tots ho coneixen sobradament; van aprovar uns acords 
en uns consells d’administració que després no es van 
portar a terme; no es van atrevir en el seu moment a 
incrementar les tarifes tal com tenien aprovat i el que 
va primar va ser la irresponsabilitat pel fet que venien 
unes eleccions i que, per tant, ja ho farien els que vin
drien després a governar.

Aquest Govern, al contrari del que feien abans, el que 
va fer va ser actuar amb responsabilitat i, per tant, va 
resoldre aquella situació que ens havíem trobat tant a 
ATLL com a les finances de la Generalitat. Per tant, 
davant d’aquest important dèficit tarifari que ens vam 
trobar i que comprometia la continuïtat de l’empresa, 
el que es va fer va ser actuar i, evidentment, no es po
dien atendre tots els compromisos generats ni les pèr

dues de l’empresa sense..., si no s’hagués pogut portar 
a terme aquesta actuació.

Entrant ja en el fet d’aquesta darrera sentència del Tri
bunal Superior de Justícia, el conseller n’ha explicat 
ja els detalls, ja són sabuts per part de tots vostès, pe
rò, reiterar que aquesta sentència no té cap repercussió 
sobre les finances de la Generalitat. L’impacte en les 
finances es produiria només en el cas que el contracte 
perdés aquesta eficàcia jurídica, i aquest no és el cas, 
perquè voldria dir que no es va perfeccionar aquesta 
venda comptable l’any 2012, perquè el contracte no ha 
perdut aquesta eficàcia i, per tant, no s’han donat cap 
de les circumstàncies que es preveien en aquest sentit.

No s’ha donat, per tant, la circumstància que suposa 
el fet que ens permet poder presentar aquest recurs de 
cassació davant del Tribunal Suprem, i, a més a més, 
per tant, s’estima aquesta pretensió del mateix Govern 
de la Generalitat manifestada al recurs, en considerar 
que la resolució dictada per l’OARCC no s’ajustava a 
dret en cap moment.

Per tant, és evident que la sentència legitima la Gene
ralitat pel que fa a la interposició d’aquests recursos 
presentats contra els tribunals, en el seu moment, i a 
més a més l’actuació seguida per la Generalitat per tal 
de sol·licitar la mesura cautelar de suspensió.

En aquest sentit, tot i això, el Tribunal Superior de 
Justícia ha entrat en una part de procediment contrac
tual, que en el seu moment el Govern no va demanar 
ni tampoc ho van demanar les agrupacions licitado
res, i, en tot cas, ha entrat en un sentit que nosaltres 
en aquell moment no enteníem que calgués entrarhi, 
però, en tot cas, així ha estat. Per tant, acabo reiterant 
que existeix un motiu clar per tal de poder interposar 
aquest recurs de cassació. 

El servei s’ha portat a terme amb absoluta normalitat; 
no s’han vulnerat tampoc els drets dels treballadors, 
al contrari, s’ha garantit la seva continuïtat amb totes 
les garanties; a més a més, tal com ha dit el conseller, 
s’han respectat els principis de transparència, publici
tat, igualtat a l’hora de poder portar a terme aquesta 
licitació. Tot i la complexitat del procés, mantenim, tal 
com ha dit el conseller, l’esperança, com ha dit vostè, 
amb paraules textuals, que s’acabi donant la raó a la 
Generalitat, perquè, en tot cas, s’han portat a terme 
aquestes actuacions d’acord amb les que pertocava en 
cada moment processal i en cada moment, a l’hora de 
poder fer l’adjudicació d’aquest contracte.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. És el seu 
torn, conseller; pot fer ús de la paraula.

El conseller d’Economia i Coneixement

Gràcies. (Pausa.) Perdó, disculpes. No he numerat les 
pàgines i ara..., bé, és igual.

«Nyap, bunyol...» Miri, nosaltres pensem que ni nyap 
ni bunyol, i el que seria irresponsable seria no partici
par i no mantenir la dinàmica judicial; dinàmica ju
dicial que els vull posar èmfasi que no ha estat ni ini
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ciada ni necessàriament continuada per la Generalitat. 
Aquí hi ha dues empreses que s’estan disputant un 
mercat, simplement, i estan fentho en els tribunals. I a 
nosaltres el que ens toca és mantenir la nostra posició 
perquè creiem que les coses es van fer bé, i també es
tà clar que en aquesta resolució, que és la primera de 
fons, no les barregem amb les que no són de fons –és 
la primera de fons–, en el tema de fons que s’havia 
plantejat ens dóna completament la raó.

És veritat que treu un altre tema de fons; veritat com
pleta, però no és ferma, per tant, anirem al Tribunal 
Suprem, que és el que toca. Perquè, evidentment, si no 
anéssim al Tribunal Suprem seria com dir que, efecti
vament, considerem que el Tribunal Superior de Justí
cia de Catalunya l’encerta. Pensem que no l’encerta en 
aquest tema i, a més a més, no ens ha donat l’oportu
nitat de defensa, perquè ningú havia plantejat aquest 
tema.

Per tant, anar al Tribunal Suprem és una obligació i 
és degut. I vostès mateixos –vostès mateixos–, tan in
teressats en aquest tema, ens ho recriminarien, si no 
defenséssim els interessos de la Generalitat anant al 
Tribunal Suprem. Hem d’anar, per tant, al Tribunal 
Suprem i quan la sentència sigui ferma sobre aquest 
nou tema de fons, en traurem les conseqüències.

Jo els he llegit la meva intervenció abans d’una forma 
molt deliberadament jurídica, perquè volia enviar un 
missatge, i és que aquesta és una qüestió cent per cent 
jurídica. Si vostès la volen polititzar, la polititzen, però 
és cent per cent jurídica, i, per tant, seran els jutges els 
que al final –i de les maneres com funciona el sistema 
judicial– decidiran. I al final serà el Suprem que farà 
un judici sobre el contingut. I quan una sentència és 
ferma és ferma i mentre no és ferma, doncs, efectiva
ment, hi han moltes possibilitats i recovecos judicials 
que poden seguir. I tot el que hem fet ha estat estricta
ment ajustat a llei.

I bé, aquesta és la situació. Això no es va improvisar, 
s’hi va estar treballant durant tot un any, i és cert –és 
cert–, com és molt habitual, que el 31 de desembre pe
sa, i al final les coses acaben que els terminis es van 
ajustant fins que es pot encabir en l’any. Però feia tot 
un any que, en aquest tema, s’hi estava treballant, o si
gui que res d’improvisacions.

També vull assenyalar... –perquè algú ho ha pregun
tat–, que si aquestes coses passaven. Aquestes coses 
passen constantment, no se’n recorda de la baralla ju
dicial entre Telefónica i Prisa, per exemple? Va ser fa 
uns anys. I no necessitem anar a dintre d’uns anys, ara 
hi ha un plet, s’acaba d’iniciar un plet per la concessió 
del transport a Terrassa.

La mateixa lògica que jo els acabo de dir, que és la 
nostra obligació seguir el procés judicial, els ho diuen 
a cada una de les empreses. Una resolució se la mi
ren per tot arreu i decideixen si hi ha motius per apel
lar o per no apel·lar, i, si hi ha motius, doncs, apel·len. 
I ens hi hem d’acostumar i pensar que, mentre aquests 
processos judicials van fent el seu camí, l’important i 
fonamental és que es mantingui el servei.

Home, que això es podia mantenir al sector públic, 
que el preu... Escolti, vostès ens ho van deixar com 
ens ho van deixar, ara em refereixo al Grup Socialis
ta i a Iniciativa. Si tan fàcil era, vostès haurien pogut 
provar... (Remor de veus). Eh? No he dit Esquerra? Ah, 
i Esquerra també! Però ells no sé si ho han dit –ells no 
sé si ho han dit.. (Remor de veus) És igual... –és igual.

El president

No interrompin..., no interrompin el conseller.

El conseller d’Economia i Coneixement

Els d’Esquerra també, home! 

El president

Tots, tots..., no cal interrompre ara.

El conseller d’Economia i Coneixement

Si vostès ho havien estudiat! Si sabien el que havien de 
fer! No van ferho –no van ferho– i si ho haguessin fet 
abans del 2007, per exemple, si ho haguessin fet els pri
mers anys de la crisi, potser les coses haurien anat di
ferent. Però l’11 i el 12, aquell pla que preveia pèrdues 
des de l’any 2011 fins a l’any 2021 no era implemen
table per tot arreu, perquè demanava cobrir aquestes 
pèrdues. Si no s’hagués fet el que es va fer, avui en dia 
el servei de l’aigua seria pitjor que el que és ara.

Jo li respecto els principis, quan m’ha dit que no tenim 
els mateixos principis, que vostè pensa que això ha de 
ser gestió... –em refereixo al Grup Socialista–, ha de ser 
gestió pública i nosaltres pensem que pot ser gestió 
pública o pot ser gestió privada. D’acord, podem tenir 
principis diferents; però vostè –o vostès– també els té 
diferents al llarg del temps, eh? Perquè no és que vos
tès no hagin mai fet cap concessió, no és que vostès no 
hagin fet cap concessió d’aigua. No, no, ara em dirà: 
«En baixa sí i en alta no» o «els molins de vent sí i no 
sé què no...» No, escolti’m, quan a vostès els ha con
vingut o quan ho han vist d’aquesta manera han tingut 
un principis; ara el vent bufa d’una altra banda i tenen 
uns altres principis. Jo els respecto, els seus principis, 
no en dubto.

A veure, el Partit Popular..., en fi, no sé si ha llegit la 
sentència. Ja ha dit que vostè era de ciències, jo una 
mica també, i confesso que m’han d’educar en termes 
jurídics, però jo crec que està molt clara la sentència, 
eh?; si la llegeix, està claríssima.

Reiniciar el procediment? Ja li ho he dit abans, hem 
de seguir això fins al final, és evident, és la nostra res
ponsabilitat, és que vostès ens criticarien si no ho fés
sim, perquè algun cost tindria, i creiem que no n’ha de 
tindre absolutament cap.

Li vull fer una observació amigable, eh? –amigable–: 
no torni a utilitzar l’expressió «maledicció gitana», no 
es porta, no és d’aquests temps, un dia algú li ho recri
minarà. (Veus de fons.) D’acord.
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Sobre transmissions patrimonials..., miri, jo no en sé 
res, no sé com s’han tramitat o s’han deixat de tramitar 
les transmissions patrimonials. És evident que si una 
cosa s’ha de revertir i s’han pagat transmissions patri
monials suposo que s’hauran de tornar, no ho sé. Pe
rò..., no, ho pregunto, no tinc informació sobre aquest 
particular, però efectivament és així. Estic segur, pri
mer, que tot el que s’hagi fet amb els impostos d’aques
ta empresa és estrictament i escrupolosament legal, 
primera; i, segona, evidentment, si hi ha una cosa que 
s’ha de revertir, doncs, s’haurà de revertir tot, m’ho 
imagino, no seria apropiat que fos d’una altra manera.

Què em pregunta la CUP? Francament, no ho sé, m’ha 
fet una pregunta tan concreta i específica! Les empre
ses que s’estan barallant en aquest tema no són impro
visacions de dos dies, són Agbar i Acciona, que són 
grans empreses. De quina manera operen aquestes 
empreses? Doncs, francament, no ho sé. 

Si em fa la pregunta per escrit, doncs, potser li po
drem esbrinar i dirli alguna cosa, perquè, en fi, hi ha 
la transparència, etcètera, i hi estem completament a 
favor, però no li puc contestar, així, sense més, aquest 
tema.

Un momentet, eh? (Pausa.) Disculpes, eh? Ha sortit 
molt el tema del cost global de l’operació. Jo ja els he 
dit quin podia ser el cas si això acabés d’una manera 
diferent de com pensem que acabarà.

Respecte a la carta de què vostè parla, s’han fet co
ses així cada vegada que algú ens ho ha demanat; no 
sé quantes vegades s’ha demanat, perquè no té res de 
particular. En aquest cas concret, el context és clar 
de per què se’ns demanava aquesta carta, perquè els 
inversors tracten amb bancs, i, per tant, si hi ha una 
resolució de l’OARCC que posa un interrogant, els 
bancs volen saber de què va, i és lògic que vulguin sa
ber de què va; o, fins i tot, que els bancs vulguin asse
gurarse que si això acaba malament per a les empre
ses a les quals ells han donat crèdits, doncs, ells seran 
els primers que cobrin; això els bancs ho fan molt i, 
si llegeix la carta, ja veurà que hi ha alguna cosa d’a
quest tipus.

Pel que m’ha dit de l’article... (Veus de fons.) Eh? Sí, li 
ho assenyalo, encara que com que vostè té, segur, as
sessors jurídics, que suposo que són diferents dels de 
l’empresa, encara que si arriba aquell moment, segur 
que coincidiran molt els seus advocats i els de l’em
presa, perquè l’empresa voldrà el màxim de diners, el 
màxim de diners possibles, no? Però, en fi, jo sugge
riria que els nostres experts jurídics es comuniquin i 
que es puguin comunicar els matisos jurídics, però jo 
li faig notar que la resolució diu: «Sempre que els pro
nunciaments que es puguin derivar d’aquestes resolu
cions judicials siguin compatibles amb la figura de la 
resolució contractual i sempre que l’única forma de 
donar compliment a aquesta resolució 1/2013 compor
ti haver de resoldre el contracte adjudicat.» Això està 
molt curosament escrit, precisament, per evitar l’auto
matisme que vostè insinuava.

Miri, jo crec que només hi ha un escenari en el qual 
hauríem de pagar molt, i aquest és un escenari que jo 
espero que no es presenti. No el presentarà, certament, 

aquest Govern –no puc donar garanties per a governs 
futurs–, que és l’escenari on la Generalitat rescindís 
aquest contracte unilateralment. Certament, si la Ge
neralitat rescindeix aquest contracte unilateralment, 
en aquest cas, ens n’anem al màxim amb les indemnit
zacions. Nosaltres no ho farem. Si mai ho hem de fer, 
ho farem per resolució judicial, i, en aquest cas, ens 
hem armat de l’artilleria jurídica necessària per mini
mitzar el cost. 

I el cost de què els he parlat es dilucidaria en aquest 
ordre de magnituds que els he esmentat abans, aquests 
326, dels quals encara hauríem d’argumentar si els in
teressos o si els cànons realment s’han de pagar o no 
s’han de pagar. I tenim bases jurídiques fortes per es
tar en aquest camí que, ho repeteixo, crec que no es 
presentarà.

El president

Gràcies, conseller, per la seva intervenció.

Naturalment, el Govern obre torn, és obvi. Si els grups 
parlamentaris volen fixar un... Ho podem fer amb bre
vetat; no ho teníem previst, haurien de ser un màxim 
d’entre dostres minuts per grup. Pot ser? (Pausa.) 
I qui vulgui ferho, naturalment, no tots estan espero
nats a ferho.

Quin grup desitjaria prendre la paraula? (Pausa.) 
Molt bé.

Doncs, té la paraula, en primer lloc, el Grup Parla
mentari Socialista. Diputat Terrades, pot fer ús de la 
paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, molt breument, eh? És veritat el que diu el con
seller: hi han dues empreses que s’estan disputant el 
mercat. I nosaltres, des del primer dia, malgrat que al
gun conseller sempre hi ha insistit «vostès fan servir 
els arguments d’una de les empreses», no, no..., si al 
Govern sempre li hem dit el mateix: «En base a les 
sentències judicials, i més amb aquesta que ha entrat 
en el fons... (remor de veus), tenen l’oportunitat...

El president

Tenen la...?

Jordi Terrades i Santacreu

...l’oportunitat de tornar a recuperar la gestió de l’ai
gua en alta. Escolti, ni Acciona ni Agbar, eh?, aquesta 
és la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
encara que el senyor Villòria faci així amb el cap. 

I no és veritat que el cent per cent de la decisió sigui 
jurídica, no em faci trampes, conseller; ara en aquests 
moments sí, però a l’inici del problema, que és on re
trotreu aquesta sentència, el problema no era un pro
blema jurídic, era un problema polític. Vostès van 
prendre una decisió política de fer unes determinades 
concessions, que el que el meu grup parlamentari li ha 
demanat aquesta tarda és que, home, podien haver es
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tat més curosos i havernos estalviat, malgrat els posi
cionaments polítics de cadascú, haver estalviat aques
ta situació.

I, home, en una cosa sí que he d’estar d’acord amb 
vostè, eh? Això perquè no em digui que en tot discor
dem, hi ha una cosa en què sí que hi estic d’acord. El 
Govern anterior, el conseller Baltasar hauria d’haver 
tirat endavant l’augment de tarifes d’Aigües Ter Llo
bregat en la mesura en què estaven acordades, fins i 
tot, acordades amb el món local, i si s’haguessin adop
tat aquelles decisions, probablement, alguns dels cos
tos de gestió haurien estat solucionats. Que el seu Go
vern –i per això no entenc la decisió que van adoptar, 
de concessionar en alta l’aigua a la regió metropoli
tana– ho va solucionar prèviament a tirar endavant el 
concurs, que va ser l’augment del 70 per cent del preu 
de tarifa en alta d’aigua, eh? Amb aquell augment, jo 
crec que l’operació –n’estic convençut–, un cop analit
zada tota l’operació econòmica..., que no era necessà
ria la decisió que vostès van adoptar.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. És el torn del 
Grup Parlamentari Popular, diputat Rodríguez, pot fer 
ús de la paraula...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Abans de fer una consideració al 
conseller, fern’hi una de prèvia al senyor Terrades i, 
en particular, al Grup Parlamentari Socialista. 

El que nosaltres no considerem que sigui de rebut 
és dir: com que el Govern que hi havia abans havia 
d’aplicar uns increments de tarifa que no va tenir la 
valentia política d’aplicarles, el que haurien d’haver 
fet, vostès, era fer allò que nosaltres no vam tenir el 
valor de fer. És un exercici de coherència per la nos
tra part difícil d’entendre, senyor Terrades, i, per tant, 
no és aquesta la posició que compartim. En tot cas, 
qui hauria d’haver fet aquells increments de tarifa eren 
aquells que ho haurien d’haver fet i, per tant, era el seu 
Govern. 

I amb relació a les consideracions que feia el conseller, 
i en això sí que coincideixo amb el senyor Terrades, no 
estem parlant de decisions jurídiques, estem parlant 
de decisions polítiques, conseller. La decisió política: 
una, de la concessió; però, dos, de la mateixa Genera
litat de recórrer judicialment la decisió de l’OARCC. 
Sí que ho fa Acciona, ho fa BTG Pactual..., ho fan, 
però també ho fa la Generalitat. Per tant, també és la 
mateixa Generalitat la que inicia procediments judi
cials contra un organisme de la mateixa Generalitat. 
I aquesta no és una decisió jurídica, aquesta també és 
una decisió política.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. I ara és el 
torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies. No, jo havia volgut demanar la primera inter
venció per demanarli un aclariment i un posiciona
ment al conseller que, en tot cas, no... Em comprometo 
a no contestarli.

Vostè ha insinuat clarament al final que els arguments 
jurídics que jo podia esgrimir semblava que anaven 
molt a favor d’una determinada companyia. Jo li vull 
dir que els únics arguments que puc exhibir aquí és en 
defensa de l’interès públic de la Generalitat i espero 
que vostè faci el mateix. Perquè, si no, si arriba una in
terpretació de la Sindicatura de Comptes de la Gene
ralitat, que estic segur que en el proper Ple aprovarem 
que ens faci un dictamen sobre el tema de si això com
porta o no una sobreindemnització, o hi ha una reso
lució al final, encara que potser vostè ja no serà conse
ller –o potser sí, ves a saber, mai sap en aquest país–, 
hauríem d’interpretar el contrari, hauríem de dir que, 
en tot cas, vostè ho va fer de bona fe a favor de l’inte
rès públic i els tribunals li han dit el contrari. Però per 
ara les resolucions que tenim a la mà diuen que vostès 
ho han fet malament; per ara diuen això, i que pot te
nir conseqüències econòmiques. Per tant, li demano 
que retiri qualsevol al·lusió al fet que si els arguments 
dels nostres assessors jurídics... Miri, ja li ho aclarei
xo, com que som un grup modest, aquest modest dipu
tat s’ho fa sol. Entén? Perquè té pocs o molts conei
xements jurídics, gràcies a Déu, i es pot interpretar i 
sap llegir la Llei de contractes del sector públic i sap 
llegir els plecs de condicions i veu clarament el que 
diuen. Per tant, aquí de que si interessa molt coincidir 
amb una companyia o una altra, no. Li asseguro..., jo 
sí que li puc dir que no hi ha cap companyia d’aquest 
país, cap, es digui Ferrovial, es digui Teyco, es digui 
el que sigui, que ens hagi donat un duro a nosaltres 
o que tinguem els nostres comptes embargats per ser 
beneficiaris a títol lucratiu d’una companyia. Hi han 
altres forces polítiques en aquest país que no ho poden 
dir. Deixemho així. 

I segon tema... –perquè aquesta sí que és una al·lusió 
que jo no podia permetre–, i segon tema, simplement, 
dir el que també li han comentat; escolta, la decisió 
política de privatitzar o no és una decisió política. La 
decisió política de demanar a l’OARCC que aixequi la 
suspensió..., que aixequi la suspensió automàtica, que 
legalment hi és, i demanarli en el mes de novembre 
que l’aixequi per poder concloure el procés d’adjudi
cació al mes de desembre i signar en ple Govern pro
visional o en funcions, és una decisió política.

El fet que, posteriorment... –i vaig acabant president–, el 
fet que, posteriorment, vostès no assumeixin i no aca
tin les mesures del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que els diuen: «No hi ha suspensió caute
lar, l’ordre de l’OARCC de retorn del procediment en
darrere no té suspensió cautelar.» Ho ha dit el Tribu
nal Superior i ho ha dit el Tribunal Suprem, i vostès 
havien de retrotraure en aquell moment i adoptar les 
decisions que creguessin oportunes, fins al punt que 
vostès van adoptar un acord de govern que encara està 
per complir –el va adoptar el conseller Vila– que deia: 
«Retorni’s l’expedient a la mesa de contractació.» Sí o 
no? Perquè havien d’acatar la sentència del Tribunal 
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Suprem. (El conseller d’Economia i Coneixement diu: 
«Es va fer.») Es va fer però no es va complir, se acata 
però no se cumple, que diria en Felip II. Res més, no? 
(Veus de fons.) Per tant, no diguem que són qüestions 
estrictament jurídiques; són jurídiques des del punt de 
vista que han pres les decisions polítiques. 

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara, conse
ller, vol fer alguna puntualització? O prefereix dei
xarho aquí?

El conseller d’Economia i Coneixement

No, home, no. Jo crec que una mica haig de contes
tar... (Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

El president

Perdó?

Salvador Milà i Solsona 

Vull aclarir, pel que m’afecta, que jo no li demanaré 
d’obrir torn, de fet...

El conseller d’Economia i Coneixement

No li demanarà què? 

El president

No, obrir torn... (Veus de fons.) No, el lletrat planteja 
que amb aquesta darrera intervenció, que és la segona 
intervenció que es posiciona el conseller, havent inter
vingut vostès per dos, necessàriament no s’obre torn, 
i així és com tancarà el conseller. Té vostè la paraula.

El conseller d’Economia i Coneixement

Retiro qualsevol associació amb el fet que els interes
sos coincideixin, etcètera no ha estat encertada i la re
tiro.

El que li demano, vostè és un bon jurista, és que vegi 
tots els aspectes i totes les cares, i que no busqui no
més els arguments que poden maximitzar els danys 
que en aquests moments pot rebre la Generalitat i que 
sigui prou ampli de mires i d’examen per veure que, 
en el pitjor dels casos possibles, tenim una postura ju
rídica perfectament defensable i bastant millor que la 
que vostè ens diu. 

I, en fi, només dir que nosaltres no considerem, efec
tivament, que fer una concessió sigui pecat, de la ma
teixa manera que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
no considera que fer una concessió d’aigua sigui pecat 
i que les circumstàncies de l’any 2012, tant per les in
versions d’ATLL com per la situació financera global 
de la Generalitat, feien recomanable aquest camí. 

El president

Fins aquí, agraïm la presència, acompanyant el conse
ller, del senyor Pau Villòria, secretari general de Ter
ritori i Sostenibilitat i del senyor Josep Lluís Garcia, 
director general de l’Assessoria Jurídica del departa
ment. Gràcies per la seva presència. 

Ara, si els sembla, abans de passar al següent punt, 
interrompem per cinc minuts els treballs de la comis
sió i tornarem a començar amb el darrer punt de l’or
dre del dia i la nova compareixença del conseller Mas
Colell.

Gràcies. 

La sessió se suspèn a les sis de la tarda i tretze minuts 
i es reprèn a un quart de set del vespre i quatre minuts.

El president

Senyores i senyors diputats, reprenem els treballs de 
la comissió.

Sessió informativa 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre la Tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 355-00226/10)

Ho fem per tractar el darrer punt de l’ordre del dia, 
que és una sessió informativa sobre la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, realitzada també pel conse
ller MasColell, conseller d’Economia i Coneixement.

Ara donem la benvinguda al secretari general del de
partament, el senyor Albert Carreras de Odriozola 
–sigui senyor Carreras molt benvingut– i al director 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor 
del departament, el senyor Josep Maria SànchezPas
cual –sigui també vostè molt benvingut als treballs de 
la comissió.

Procedirem com abans: el conseller farà una prime
ra intervenció, per un temps màxim de trenta minuts, 
i els grups parlamentaris disposaran de cinc minuts, i 
veurem si hi ha un eventual segon torn de puntualitza
cions o no en funció del debat que susciti.

Senyor conseller, té vostè la paraula.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyor president... Senyores i senyors diputats, com
parec en aquesta comissió per informar, a petició prò
pia, sobre la situació de la Tresoreria de la Genera
litat de Catalunya. Abans d’entrar pròpiament en el 
motiu de la compareixença, els voldria exposar alguns 
apunts sobre les finances de la Generalitat.

Les nostres finances tenen, ara mateix, tres condicio
nants bàsics: primer, no podem gastar menys. Com els 
deia, els ciutadans i els servidors públics ja han fet un 
gran esforç; bé, com els deia..., com els he dit moltes 
vegades, els ciutadans i els servidors públics ja han fet 
un gran esforç. L’ajust de la despesa no pot anar més 
enllà sense perjudicar la prestació dels serveis a la ciu
tadania. Catalunya ha reduït la seva despesa no finan
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cera i no finalista, entre el 2010 i el 2014, un 18,9 per 
cent, i un 23,2 per cent si s’exclouen els interessos del 
deute. Ja s’ha arribat al límit de la reducció de despe
sa i per complir amb la reducció del dèficit els ajustos 
s’han de fer per la via dels ingressos. En això m’esten
dré dintre d’un moment. El primer punt és, per tant, 
no podem gastar menys.

El segon punt és que tampoc podem gastar més –par
lo a grans trets. Mentre tinguem dèficit i, passi el que 
passi, en tindrem uns anys, estem condicionats, per
què la Unió Europea no ens deixarà fer polítiques de 
despesa més enllà del que estem fent. Europa ens obli
ga a complir amb la regla de despesa, que obliga a de
dicar qualsevol augment d’ingressos, en primer lloc, a 
reduir el dèficit; és a dir, mentre tinguem dèficit, si re
bem 500 milions d’euros més per qualsevol concepte, 
aquests 500 milions d’euros més han d’anar a tancar 
el dèficit. És veritat que la regla de despesa dels trac
tats d’estabilitat també inclou l’especificació que, fins i 
tot si els ingressos són superiors a la despesa, és a dir, 
fins i tot si hi ha superàvit pressupostari, aquest supe
ràvit pressupostari, en una població important, s’ha 
de dedicar a disminuir el deute fins que s’arribi al 60 
per cent.

Jo crec que aquesta segona part de les imposicions pel 
que fa al deute dels tractats d’estabilitat europeus es 
flexibilitzarà en el temps, perquè no tenen gaire raó de 
ser. No és evident que una vegada que el dèficit s’ha 
dominat, una vegada que s’està a zero dèficit o a un 
dèficit sostenible, és a dir, un dèficit sostenible donat 
el tipus de creixement, és a dir, un deute que no crei
xi més; un dèficit que indueixi un creixement del deu
te que no sigui superior al creixement de l’economia, 
amb la qual cosa la proporció sobre el PIB es man
té constant, no és obvi que una vegada s’ha arribat a 
aquest punt, que arribarhi és inexcusable, però, una 
vegada s’ha arribat a aquest punt, que el més adequat 
siguin polítiques de superàvit per reduir aquesta quan
titat i no polítiques de creixement, que, a través del 
creixement, vagin reduint aquesta proporció. Però no 
estem aquí. Estem a la fase on encara tenim dèficit i en 
tindrem durant uns anys i, si és així, Europa és molt 
clara: no podrem apujar les nostres despeses. 

Per tant, a grans trets, no podem abaixar la despesa ni 
tampoc podem augmentar la despesa; ho repeteixo, a 
grans trets. Poden haverhi uns petits ajustos del que 
se’n diu «la regla de la despesa» que permetin un aug
ment en funció del creixement de l’economia.

I la tercera realitat amb què ens enfrontem són les li
mitacions en el dèficit, que són ben conegudes. Euro
pa ens exigeix que l’objectiu de dèficit per al conjunt 
de les administracions públiques espanyoles sigui del 
2,8 –dèficit– el 2016, de l’1,4 el 2017 i del 0,3 el 2018.

El Govern central ens imposa a les comunitats autòno
mes, a totes, un objectiu de dèficit del 2016 del 0,3, per 
aquest any 2016; això se’ns va anunciar... –jo mai dic 
«decidir»–, se’ns va anunciar en el Consell de Políti
ca Fiscal i Financera de la setmana passada... –no, de 
ja fa dues setmanes–, i amb una majoria contrària en
tre les comunitats autònomes, de 9 a 6; van havern’hi 
9 en contra, 6 a favor i una abstenció; l’abstenció era 

d’una comunitat autònoma governada pel Partit Po
pular, CastellaLleó, i, sense ànims de menystenir a 
ningú, també esmentaré que els sis vots incloïen co
munitats autònomes amb una població tan gran com 
Ceuta, Melilla i la Rioja; també és veritat que hi havia 
Madrid, eh?, però en termes de població, facin els seus 
càlculs.

En definitiva, en quatre anys haurem passat, a les au
tonomies, d’un objectiu de dèficit que l’any 2011 era 
proper al terç de l’objectiu de dèficit global, que és la 
proporció que representa la despesa autonòmica, a una 
sisena part aquest any 2015, i a una dècima part l’any 
2016 i, com ja he dit moltes vegades, a un infinitèsim 
en el 2017, ja que en dos anys se’ns diu que el dèficit 
autonòmic haurà de ser zero. I la cosa és pràcticament 
còmica: hem de sentir que, a partir d’aleshores, a par
tir de l’any que ve, «el esfuerzo de contención fiscal lo 
va a hacer fundamentalmente la Administración cen
tral». Oh, és clar, les autonomies ja l’hauran fet tot, 
doncs, tot el que faci ho haurà de fer l’Administración 
central. En fi. En tot cas, la senda de compliment del 
dèficit és molt més estricta per a les comunitats autò
nomes que la que s’aplica el Govern central a si ma
teix. La perversitat de la situació és que les comunitats 
fan el gruix de l’ajust en les seves despeses, que tenen 
un alt contingut social, i se les premia responsabilt
zantles d’incomplir, afegint un cost de reputació que 
ens revolta.

En tot cas, el resum de tot el que els acabo de dir, dels 
dos primers punts especialment, els de la despesa, és 
que el problema de les finances de la Generalitat de 
Catalunya és un problema d’ingressos, és un tema fo
namental d’ingressos i és un tema sobre el qual vull 
insistir.

Catalunya viu la paradoxa d’una situació econòmica 
que millora i una institució, la de la Generalitat, que 
s’asfixia. Si l’economia millora també ho haurien de 
fer les perspectives de provisió dels serveis públics, 
però aquesta no ha estat la voluntat de l’Administració 
central de l’Estat; del ministerio, diguemne.

Em centro, doncs, en els ingressos. Els ingressos que 
rep la Generalitat de Catalunya a un any determinat, 
diguemne, el 2015, arriben de dues maneres: per la 
via pressupostària, normalment són ingressos impo
sitius, però també poden ser el resultat de concessi
ons, per exemple, o de les vendes d’edificis, però, di
guemne, ingressos pressupostaris, i per la via del 
crèdit. Fins i tot, en circumstàncies d’estabilitat pres
supostària cal recórrer al crèdit, diguemne, i al crèdit 
de circulant; no es pot viure sense crèdit. Però, certa
ment, si hi ha desequilibri pressupostari el crèdit és 
absolutament indispensable.

A grans trets, els ingressos impositius –exclosos els fi
nalistes– de la Generalitat són els que ens transfereix 
l’Estat i els que recaptem directament, que són els im
postos totalment cedits i els propis; els primers repre
senten més del 85 del total. En els darrers quatre anys, 
els nostres ingressos per transferències s’han mogut 
en una banda estreta, entre 15.478 milions i 14.876 
milions. Per a l’any 2015, aquest any, un any de re
cuperació, en rebrem 15.381, la qual cosa, sorprenent
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ment, ens deixa 400 milions per sota del 2013, un any 
de recessió.

Pel que fa al component de recaptació directa, estimem 
que els nostres ingressos el 2015 seran d’uns 2.500 mi
lions d’euros, pràcticament el mateix que l’any 2013, 
però una caiguda important des de l’any 2007, da
ta d’inici de la crisi, quan varen ser de 5.536 milions 
d’euros.

El que ara ens arriba, diguemne, la pròrroga del mo
del de finançament té la virtut d’arribar de manera 
regular i periòdica. Amb tot, ja els he dit que prefe
riríem coresponsabilitat, assumint les incerteses de 
l’economia per poder tractar millor els ingressos que 
ens arriben. El problema –i de què ens queixem– és 
que les estimacions de recaptació que fa el Ministe
rio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
el model de finançament són, per raons estratègiques 
que ells saben, a la baixa, i, alhora, que el sistema de 
finançament no liquida aquests ingressos fins al cap 
de dos anys. Això ens està generant insuficiència d’in
gressos i un decalatge respecte a les realitats del cicle 
econòmic.

M’explico. El que nosaltres rebem pels nostres im
postos, per la via de l’Estat, és una bestreta feta sobre 
una estimació de la recaptació que està poc ajustada. 
A l’hora de fer les previsions –va passar el 2014 i torna 
a passar el 2015–, el Govern central s’oblida de l’aug
ment de la recaptació i de les seves pròpies paraules 
sobre la recuperació econòmica i subestima clarament 
aquests ingressos, i, per tant, les bestretes correspo
nents, que es corresponen –tampoc sabem massa bé 
per què– amb el 98 per cent de les estimacions.

Calculem que el 2014 hem deixat de rebre 1.000 mi
lions i al 2015 una xifra semblant o superior. En la 
pràctica, hem finançat l’Estat en més de 2.000 mi
lions. I vull posar èmfasi que això no és cap reivindi
cació global, això és dintre de la lògica del model de 
finançament, a causa de l’estimació esbiaixada de la 
recaptació de cada any, a la pràctica, el 14 i el 15, hem 
estat deixant 1.000 milions, cada any, de diners, que 
ni tan sols el Govern discuteix que són nostres, per al 
finançament de l’Estat.

Tot això és pressupostari i d’impostos, segueixo amb 
la segona font d’ingressos de la Generalitat: el crèdit. 
Com he dit, el crèdit és necessari per atendre els pa
gaments, fins i tot en anys d’equilibri pressupostari, 
però ara són de desequilibri. Quan hi ha desequilibri 
pressupostari cal endeutarse per cobrir el dèficit i cal 
mantenir obert l’accés al crèdit per refinançar el deu
te. I deixi’m dir, per si algú se n’oblida, que el crèdit 
s’ha de tornar, eh? És la petita diferència entre rebre 
diners per recaptació pressupostària i rebrela en for
ma de crèdits.

El tancament dels mercats i la impossibilitat de tenir 
un accés directe a les nostres bases fiscals ens ha si
tuat davant de la impossibilitat de podernos endeutar 
lliurement acudint als mercats i al sistema financer. El 
FLA és la resposta de l’Estat per atendre la necessi
tat de liquiditat de les comunitats autònomes. Però no 
s’ha dissenyat per substituir els banquers privats, sinó 
que ha estat calibrat per completar l’estratègia del mi

nisteri de forçar l’ajust de les comunitats autònomes, 
centrifugant el seu dèficit i aconseguint un major con
trol discrecional sobre les finances autonòmiques. 

El ministeri ens limita els ingressos impositius, bé si
gui impedint que creem impostos, bé sigui amb el sis
tema de bestretes, sempre, ho repeteixo, subestimades 
–sempre no, el 14 i el 15. Crea la màxima pressió tre
sorera i decideix discrecionalment quan proporciona 
liquiditat amb el FLA; de passada, passa a controlar 
completament la tresoreria i les finances autonòmi
ques. 

Davant les queixes d’excés de discrecionalitat i impre
visibilitat, al llarg del 2014 s’ha anat consolidant en el 
si de les interaccions entre les comunitats autònomes i 
el Govern central, una expansió acordada del FLA per 
aproparse a la normalització dels pagaments. El mi
nisteri ha anat atorgant suplements de FLA cada sis 
mesos: juny i desembre, justificats per atendre el que 
anomenen les desviacions de l’objectiu de dèficit; en 
realitat, la despesa no finançada a causa de la subesti
mació de les bestretes, subestimació intencionada. 

Ara els parlaré de la crisi de liquiditat del maig. Aquest 
any 2015, un cop tancats els comptes del 2014 i definit 
el dèficit liquidat, vam estar parlant sobre l’import del 
dèficit del 2014 no finançat i vam poder acordar una 
xifra: aproximadament, 2.250 milions. Aquest import 
havia d’arribar a partir de finals de maig, eh? Aquests 
són els imports que el procediment dels quals es va 
anar acordant durant el 2014. Havien d’arribar, doncs, 
a partir de finals de maig. Després ens van dir que ar
ribarien a partir de finals de juny. De sobte ens van dir 
que no arribarien fins a la tardor, i potser encara més 
tard, el 2016.

Els mecanismes de liquiditat han de cobrir les nostres 
despeses. De fet, les nostres finances són transparents, 
i el ministeri de l’Estat coneix perfectament les ne
cessitats i les disponibilitats, coneix perfectament el 
que devem a proveïdors i el que devem per tota mena 
de serveis públics. Però l’ampliació del FLA no s’ha 
habilitat a dia d’avui, aquell FLA que cada any estava 
disponible al juny o al desembre. A dia d’avui, 15 de 
juliol, no s’ha habilitat. I ja els he dit abans que potser 
a la tardor... La nostra sospita és que això s’habilitarà a 
la tardor i segurament no al desembre, sinó a l’octubre, 
diguemne, que convenientment un mes abans d’unes 
possibles eleccions generals, que sempre es pensarà 
que això donarà una mica d’alegria en aquell moment. 
Això són especulacions nostres, si arriben demà ja diré 
que ha estat una mala pensada per part meva.

De totes maneres, la crisi de liquiditat que vam anun
ciar a finals de maig s’ha anat resolent –s’ha anat reso
lent– a través de bestretes. Però no es confonguin, ara 
estem parlant de bestretes de bestretes, o sigui, que 
ara hem pogut rebre uns diners que són bestretes de 
les bestretes de la tardor, eh? I no sé si mai arribaré 
a veure bestretes de bestretes de bestretes, però no hi 
ha cap impossibilitat lògica que aquest arribi a ser el 
cas. En tot cas, al final, es va poder resoldre..., resoldre 
amb pinces, la crisi de maig, amb una bestreta de bes
treta. I creiem que les bestretes de bestretes no hauria 
de ser un procés habitual. 
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És evident que la situació tresorera de la Generalitat 
és molt complicada. Ja els acabo de dir que per fer 
efectius els pagaments del juny el Govern de la Gene
ralitat ha hagut de demanar un avançament de la bes
treta –una bestreta de la bestreta– del model de finan
çament que ens arriba mensualment. En aquest cas, 
es tracta, en aquest cas s’ha tractat, els ho repeteixo, 
de 550 milions que hauríem d’haver rebut a l’octubre i 
al novembre, però que hem demanat que ens avancin 
per poder proveir tots els pagaments de juny, amb la 
idea que si l’ampliació del FLA es fa a la tardor, potser 
a l’octubre, potser al novembre, potser al desembre, 
doncs, una cosa podrà compensar l’altra.

L’avançament de la bestreta –la bestreta de la bestre
ta– ens ha permès cobrir els pagaments de juny, pe
rò les tensions de tresoreria es mantindran mentre 
Hisenda no transfereixi a la Generalitat els 2.250 mi
lions acordats. El Ministerio de Hacienda ha acceptat 
aquesta quantitat i ha acceptat el seu pagament, pe
rò, a hores d’ara, encara no sabem quan les pagarà. 
Ja dic que a finals de juny Hisenda va enviar una nota 
de premsa comunicant que les comunitats autònomes 
havien rebut 3.682 milions del FLA, dels quals 112 
milions eren per pagar proveïdors de Catalunya. Això 
no és cap novetat, és la quantitat ordinària que rebem 
cada mes del FLA, eh? Per la divisió en dotze men
sualitats de l’objectiu de dèficit autoritzat, diguemne. 

En línies generals, el FLA serveix per finançar venci
ments de deute, que és el gruix del total, i l’objectiu de 
dèficit autoritzat per a les comunitats autònomes, que 
el 2015 equival al 0,7 per cent del PIB. En el cas de Ca
talunya aquest 0,7 són uns 1.440 milions, que, un cop 
descomptats els interessos del deute i dividit entre els 
dotze mesos de l’any, donen, aproximadament, els 112 
milions que transfereix el FLA cada mes per pagar a 
proveïdors. Concretament, d’aquests 112 milions, 102 
són per finançar dèficit i 10 milions són d’un tram del 
FLA per finançar les devolucions negatives de 2008
2009, dels quals es destinen 5 milions a les corpora
cions locals. Amb la informació que disposem sobre el 
FLA i amb les hipòtesis optimistes que aquests prés
tecs ens arribin amb regularitat i sense arbitrarietat, a 
finals d’any podríem arribar a tenir una situació simi
lar a la de l’any passat, comptant amb l’ampliació del 
FLA per 2.250 milions abans esmentats.

Estrictament parlant, si aquest diners. com ha de ser, 
aquesta liquiditat ens arriba abans del 31 de desembre 
del 2015 –ho repeteixo, com hauria de ser i com con
fio que sigui–, llavors, a 31 de desembre del 2015 es
tarem, aproximadament, en termes de pagaments que 
es deuen –estarem, aproximadament– al mateix nivell 
que a finals del 2014, que correspon, aproximadament, 
al mateix nivell que s’estava el 2010.

Però, evidentment, si aquests 2.250 milions no es re
ben amb regularitat la trajectòria durant l’any serà ir
regular, i, per tant, reclamem –i ho reclamem inten
sament– regularitat i previsibilitat. Creiem que és el 
que els nostres proveïdors es mereixen. És evident que, 
mentre no tinguem previsibilitat, no es poden fer ca
lendaris de pagaments ni, en fi, no es poden fer calen
daris de pagaments. Els voldríem fer, però per això 
necessitem la previsibilitat i la regularitat. Per fer un 

calendari necessitem previsibilitat i per fer un calen
dari, raonable, necessitem la regularitat dels paga
ments d’aquests 2.250 milions d’euros de préstecs.

La nostra demanda és, a veure si... –ara torno al prin
cipi i faig una explicitació de les nostres demandes 
anant de general a particular, anant de global a allò 
més..., a allò que cou més i més de curt termini–, la 
nostra demanda és, doncs, primer, disposar de més 
ingressos procedents dels impostos que paguen els 
ciutadans de Catalunya. Reclamem el control de les 
nostres bases fiscals i la hisenda pròpia; el que rebem 
ara dels impostos que paguen els catalans és clara
ment insuficient, i també podria dir el mateix per a 
altres comunitats autònomes, això no és particularis
ta. Segon, també reclamem un model de finançament 
coresponsable i..., tercer, reclamem que mentre hi ha
gi un sistema de bestretes –és a dir, no hi hagi cores
ponsabilitat sinó un sistema de bestretes–, aquestes 
siguin realistes i que no responguin a una manipula
ció estratègica per condicionar les autonomies. (Pau-
sa.) Aquest era el tercer o el quart? Aquest era... (veus 
de fons), a veure, tercer. Quart. (Veus de fons.) Aquest 
era el segon? Tercer. Quart, els préstecs a través del 
FLA també han de ser realistes, i això, en particular..., 
en fi. Cinquè... –ja he dit que una va inclosa en l’altra, 
eh?–, cinquena: demanem disposar de l’ampliació del 
FLA ja acceptada pel Ministerio de Hacienda. I, sisè: 
en qualsevol cas, volem tenir un FLA regular i pre
dictible.

En resum, i per aquí al mig, ja ho poso com a setè 
–clar, possiblement hauria de ser un altre número–, 
volem objectius de..., bé, de fet, al quatre, quan els dic 
que els préstecs a través del FLA també han de ser re
alistes, això es tradueix en el fet que els objectius de 
dèficit per a les autonomies han de ser realistes i no 
han de ser l’absurd, injust i arbitrari que són actual
ment. I aquí ho deixo.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president

Gràcies a vostè, conseller, per la seva intervenció. Ara 
és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, pot 
fer ús de la paraula el diputat Aragonès; té cinc mi
nuts, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conse
ller, benvingut a la Comissió d’Economia; també al 
secretari general del departament, el senyor Carre
ras, i també al director general de política financera, 
benvingut a la comissió. Em sembla que des del seu 
nomenament és la primera vegada que participa a la 
Comissió d’Economia del Parlament, per tant, senyor 
Sànchez, sigui benvingut.

Coincidim, honorable conseller, en bona part de la se
va exposició. En bona part, algú dirà avui aquí que ai
xò sembla la cançó de l’enfadós o el dia de la marmo
ta, perquè ha explicat molts elements sobre els dèficits 
estructurals del finançament de les polítiques de ben
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estar a Catalunya, que són les que presta la Generali
tat de Catalunya, i són alguns arguments i unes dades 
que coneixem sobradament en aquesta comissió. Pe
rò, probablement, es veu obligat a repetirho, i en això 
coincidim, perquè les circumstàncies no canvien, sinó 
que empitjoren, no?

Per una banda, en l’àmbit dels ingressos, aquells in
gressos que són pressupostaris en el model de finan
çament, ha indicat, doncs, que estem en, pel que fa al 
capítol de transferències, 400 milions d’euros per sota 
que l’any 2013. Això gairebé tira per terra l’esforç de 
modificacions fiscals que s’han fet en l’àmbit dels tri
buts cedits o en l’àmbit dels impostos propis, en què hi 
ha hagut un esforç per incrementar la recaptació, i ens 
trobem que les transferències de la part dels impostos 
recaptats per l’Estat, doncs, també són un volum molt 
i molt gran, no?

Ens trobem, a més, amb una paradoxa, que és que avui 
estem en aquest Parlament –i això mostra clarament..., 
és la foto de la dependència política i que es tradueix en 
dependència financera–, a la Comissió d’Economia del 
Parlament de Catalunya, suplicant per una bestreta de 
la bestreta, i avui al Congrés dels Diputats el Govern 
del Partit Popular està lluint l’avançament, amb caràc
ter retroactiu a l’1 de juliol, de la rebaixa de l’IRPF. 
Per tant, ells es permeten el luxe d’aquesta rebaixa, 
que avui serà lluïda convenientment aquí, en aquesta 
comissió, pel portaveu del Partit Popular –així ho es
pero, si no m’estranyaria molt, i crec que no m’equi
vocaré–; però, en tot cas, es llueix aquesta rebaixa de 
l’IRPF, que en el fons és un capítol més de tota una sè
rie anterior que hi ha hagut, perquè l’esforç d’ajust de 
la despesa que s’ha realitzat en aquesta crisi econòmi
ca a l’Estat espanyol ha recaigut sobretot a les comu
nitats autònomes. I això no vol dir que ha recaigut en 
noms concrets de comunitats autònomes i en dirigents 
polítics, i en partits polítics concrets que han governat 
comunitats autònomes, en bona part del Partit Popular 
també, sinó que recau sobre els serveis que presten les 
comunitats autònomes, i, per tant, estem parlant de sa
lut, estem parlant d’ensenyament, estem par lant de pro
tecció social.

Coincidim que el FLA avui és en certa manera un mo
del amb el qual ens agradaria acabar, però és el que 
permet avui gestionar la Tresoreria de la Generalitat, 
però no hem d’oblidar que els diners del FLA, primer, 
evidentment, s’han de tornar. Fins fa poc ens cobraven 
interessos, ara ja no; amb la situació amb què es finan
ça el deute espanyol als mercats, només faltaria. Són 
diners que s’obtenen dels tributs que es recapten a Ca
talunya, per tant, de l’esforç fiscal que es fa a Catalu
nya i, per tant, sempre nosaltres creiem que el FLA, i 
com s’ha utilitzat..., és com si s’anuncia una rebaixa de 
nòmines en una empresa i la part que es rebaixa diu 
que ja ens la donen a crèdit i que algun dia ja ens la 
cobraran; de fet, l’aniran descomptant en les nòmines 
següents, no? Per tant, això és com s’aplica el FLA a 
Catalunya.

I després, una altra idea: els indicadors macroeco
nòmics assenyalen que hi ha una recuperació, una 
recuperació que encara no ha arribat a bona part de 
l’economia real i que no està distribuïda de mane

ra equitativa entre tota la població, no? Però per molt 
que aquesta recuperació avanci, no tornarem al model 
del 2010, ni per una situació de la realitat econòmi
ca ni tampoc per la realitat política, perquè el Govern 
de l’Estat ha aprofitat per canviar la governança del 
model de finançament, i, per tant, encara que tornés
sim a una situació econòmica com l’anterior, estem en 
un model de finançament i una aplicació del model de 
finançament i unes normes complementàries, doncs, 
molt més restrictives que no pas abans.

En tot cas, a nosaltres ens agradaria preguntar al con
seller quin és el tant per cent que suposa del total del 
deute de la Generalitat el FLA i els altres instruments, 
plans de proveïdors, etcètera; els diners que devem a 
l’Estat. 

I acabo –acabo, president– dient que coincidim amb 
les reivindicacions que ha fet el conseller, però en som 
molt pessimistes, i per això esperem que el 27 de se
tembre hi hagi una majoria en aquest Parlament que 
permeti que aquella foto que avui veiem d’aquesta co
missió pregant per una bestreta de la bestreta i a de
cidir que abaixen impostos, no demanem que s’inver
teixi, perquè creiem que hi ha d’haver un tracte entre 
iguals, però que nosaltres també puguem decidir so
bre els nostres impostos. I això només ho farem amb 
la independència política.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. És el torn del 
Grup Parlamentari del Partit Socialista de Catalunya; 
diputada Romero, pot fer ús de la paraula. Endavant.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Gràcies, conseller, i al seu equip, el 
senyor Carreras i el senyor Sánchez, per la seva com
pareixença, ja que va ser una compareixença que va 
demanar vostè, conseller. De fet, el conseller Homs 
–el portaveu Homs, en aquell moment– ens deia, el 26 
de maig, que, de seguida, en una setmana, vostè com
pareixeria. Ha tardat una mica més, suposo que per ai
xò algunes coses s’han resolt o una crisi més comple
xa que hi havia en aquell moment, doncs, s’ha resolt, i 
molt bé que sigui així, només faltaria, no?

Algunes coses que a mi m’agradaria comentar: nosal
tres, li ho hem dit moltes vegades des del meu grup, 
no estem d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostà
ria, ni la que es va votar a Madrid ni la que es va votar 
aquí. Sap vostè –perquè també li ho hem dit– que es
tem al seu costat per lluitar contra aquests objectius de 
dèficit que ens posa l’Estat, que són totalment injus
tos, i ja no ho diem només nosaltres o vostè, sinó que 
hi han estudis... Ara fa poc van presentar un estudi al 
BBVA en què tractant diferents aspectes, doncs, justa
ment parlava dels objectius de dèficit, de com l’Estat 
està escanyant les comunitats autònomes i com cal un 
nou model de finançament. I, per tant, també m’avan
ço al diputat Coto, perquè no ho diu vostè ni ho dic jo, 
no?, ho diu el BBVA, que, en fi, no ho sé, molt amic 
meu no és, no?
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Per tant, sí que és cert que hi ha algunes tensions im
portants no només amb Catalunya, sinó amb altres co
munitats, que s’haurien de resoldre. I el que està clar 
és que l’objectiu de dèficit no està ben repartit, s’està 
escanyant molt les comunitats autònomes i sap que en 
aquest sentit nosaltres hem estat al seu costat per in
tentar, doncs, lluitar contra això, no? I ho sap, ho ha 
dit vostè, que en l’últim Consell de Política Fiscal i Fi
nancera hi han comunitats autònomes governades pel 
Partit Socialista que, evidentment, vam votar en con
tra d’aquesta distribució que està ofegant. 

Tot i així, hi ha alguna contradicció, que a mi m’a
gradaria preguntarli, perquè, clar, malgrat això, és a 
dir, malgrat que acceptem aquest marc, no?, i el re
butgem d’alguna manera... (l’oradora riu), és veri
tat que hi ha algunes comunitats autònomes que han 
complert l’objectiu de dèficit; ja no diré les forals, 
perquè aquestes..., però, o com a mínim l’han cobert 
al mínim, i posaré Andalusia, per exemple, no?, que 
gairebé ha complert l’objectiu de dèficit. Clar, jo em 
pregunto: per què ho ha aconseguit Andalusia i no ho 
hem aconseguit nosaltres? Perquè, entre altres coses, 
vostè sap que el dèficit i el deute que tenim a Catalu
nya, que segueix augmentant..., és a dir, hem tingut 
un dèficit aquest 2014 sis dècimes per sobre del 2013, 
el deute continua augmentant, i, per tant, amb aquest 
balanç estem molt per sobre de la mitjana espanyola. 
És a dir que si més o menys tots estiguéssim en la 
mateixa situació, doncs, miri, podríem dir que com 
que no acceptem aquests marges i són, segurament, 
insofribles, diguéssim, tots patim o estem en la ma
teixa situació. Però és veritat que Catalunya està en 
una situació molt més desfavorable, no?, tant pel que 
fa a l’objectiu de dèficit o el compliment del dèficit 
com del deute que segueix augmentant. I, per tant, en 
aquest sentit, a mi m’agradaria ferli una pregunta: 
per què Andalusia, per exemple, compleix i no es
tà tan endeutada, i nosaltres estem amb un endeuta
ment molt alt i amb un dèficit que cada any, doncs, 
anem incomplint, no?

Després, vostè ha parlat dels ingressos i estem d’acord 
en algunes coses que vostè ha dit. És veritat que el 
model de finançament s’haurà de canviar d’una vega
da per totes. Esperem que si hi ha un nou govern a 
l’Estat..., nosaltres com que estem a favor d’un estat 
federal esperem que el nou Govern entengui què és 
el federalisme, i, per tant, que plantegi un nou model 
de finançament, amb les singularitats i les diferències 
que necessita cada territori i, per tant, que Catalunya 
en aquest sentit es vegi afavorida.

Però, també és veritat, conseller –i ho hem dit també 
aquí altres vegades–, que ni el 2014 ni previsiblement 
el 2015 nosaltres, la Generalitat, complirà amb la pre
visió d’ingressos que havia establert en el pressupost.

El 2014 no el va complir, amb aquells 2.300 milions 
d’euros amb vendes de patrimoni i concessions, i sem
bla previsible que aquest 2015 tampoc aconseguirem 
que l’Estat ens pagui aquells deutes que vostès van po
sar com a ingressos; sembla que seran ingressos in
certs, i, per tant, això també augmenta el dèficit i tam
bé el deute.

Per tant, en aquest sentit..., bé, quina resposta em do
nen a això? Perquè, al final, vostès fan enginyeria fi
nancera per tancar el pressupost, i ho entenc, però, bé, 
al final no complim els ingressos i el deute i el dèficit 
augmenten, i per això estem amb un desequilibri im
portant amb la resta de comunitats autònomes.

Després, ha parlat vostè del FLA. Deia aquest informe 
del BBVA que el 2014 el FLA estava essent el 50 per 
cent del finançament del deute de la Generalitat, no sé 
ara...; el senyor Aragonès li ho ha preguntat, a veure 
si vostè entra en detall. Evidentment, això fa que es
tiguem molt condicionats, doncs, al que el ministeri 
decideix sobre com o quina liquiditat tenim i com re
solem els nostres problemes de tresoreria. I és veritat 
que les bestretes s’haurien de resoldre. Aquest és un 
tema, a mi em sembla, que podem estar al seu costat 
en aquest sentit, perquè, doncs, bé, no ens en sortim. 
És a dir, cobrar bestretes de bestretes, doncs, sembla 
una mica indigne i, probablement, això fa que tinguem 
unes situacions tan complexes i que després surti algú 
com el gran heroi dient: «Nosaltres som els que salvem 
els proveïdors, etcètera.» En aquest sentit, a nosaltres 
no ens sembla bé, doncs, l’actuació que té l’Estat i que 
té el ministeri. Per tant, en aquest sentit, també estem 
al seu costat.

Només, per acabar, alguna pregunta. És a dir, en aquests 
moments, a part del que vostè ha dit... –ja se m’aca
ba, eh?–, vostè ha dit que rebem mensualment del 
FLA aquest import anual, si tenim alguna altra previ
sió de demanda del FLA, més enllà d’aquesta acorda
da, i si n’hi ha alguna de complementària. I poca co
sa més, perquè em sembla que, més o menys, ho hem 
anat comentant tot i crec que la seva explicació ha si
gut bastant entenedora.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Ara és el 
torn del Grup Parlamentari del Partit Popular; diputat 
Coto, pot fer ús de la paraula.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
senyor conseller, agrairli la seva última compareixen
ça en aquesta comissió parlamentària d’aquesta legis
latura.

I, primer, fer esment a determinades afirmacions que 
vostè fa parlant dels vots del Consell de Política Fis
cal i Financera. Si vostè tingués un consell de política 
fiscal i financera amb els ajuntaments catalans tindria 
l’Ajuntament de Barcelona en contra. Si vostè tingués 
tots els ajuntaments catalans, els reunís per parlar de 
finances públiques, vostè, conseller d’Economia, si 
vostè sotmetés alguna cosa a votació, en aquests mo
ments tindria en contra l’Ajuntament de Barcelona; és 
més, probablement, tindria en contra nou de les deu 
ciutats més poblades de Catalunya. Per tant, li de
manaria que, com a mínim, no faci menció..., bé, fa
ci menció del que vulgui, però, vaja, em sembla ab
solutament desafortunat. És més, vostè, per cert, que 
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no compareix a l’Ajuntament de Barcelona, tot i que li 
han demanat a la passada legislatura, el passat mandat 
municipal, reiteradament, i vostè es va negar a anar
hi per parlar dels deutes que té, en aquest cas, vostè 
com a conseller d’Economia, amb la ciutat capital de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Segon, vostè, clar, parla de..., vostè sempre critica, 
vostè tot ho veu malament –vostè tot ho veu mala
ment–, però jo li recordo que vostè –i ho recordo per
fectament–, quan vostè deia: «S’han de crear hispa
nobons.» La gran idea del senyor MasColell: «S’han 
de crear hispanobons», i es va crear el FLA. I, ima
gini’s, a mi m’agrada més la seva nomenclatura, dir
ne «hispanobons» m’agradava més, em sentia més 
còmode, que no pas «FLA», però van decidir dirne 
«FLA, Fons de Liquiditat Autonòmica».

Vostè va ser l’autor intel·lectual, i es va fer el FLA, i 
avui la Generalitat..., doncs, vostè imagini’s que ha
gués d’anar als mercats a demanar tots aquests diners, 
quin interès pagaria? És més, si tan malament li sem
bla el FLA, vagi als mercats a demanarho.

Per cert, sap per què CastellaLleó s’absté? Sap per 
què?, quin és un dels arguments? Perquè creuen que 
afavoreix bastant més la Generalitat de Catalunya, 
que porta incomplint permanentment l’objectiu de dè
ficit i que té un interès zero. Castella i Lleó ha estat 
complint els objectius de dèficit, any rere any, no es 
va adherir al FLA i sí que ha de pagar els interessos 
dels crèdits que va demanar a entitats financeres, fet 
pel qual va decidir no adherirse al FLA. Per això es 
queixa CastellaLleó, entre altres coses, per afavorir 
a Catalunya, la qual cosa, evidentment, des del nostre 
punt de vista no ens sembla malament.

Vostè és crític amb tot, clar. L’any 2008 i 2009, què va 
passar amb les bestretes? Què feia l’anterior Govern 
socialista amb les bestretes? Feia unes previsions, 
un forecast equivocat: preveien més ingressos dels 
que finalment es produïen, que portava al dèficit pú
blic. I després a què portava? Que la Generalitat, a dia 
d’avui, hagi d’estar retornant aquelles equivocacions 
en les previsions que feia el Govern socialista quant 
als ingressos. Per tant, quan s’actua amb el principi de 
prudència –perquè al final són bestretes, ja es cobrarà, 
i hi haurà unes liquidacions–, doncs, clar, quan s’actua 
amb prudència, un, com sempre, ho critica. L’únic que 
sap fer és criticar.

Per altra banda, clar, dèficit públic. Vostè diu: «És que 
l’objectiu és de dèficit». Escolti, vostè creu que el fi
nançament dels ajuntaments és adequat? Vostè creu 
que els ajuntaments estan adequadament finançats? 
Vostè creu que l’objectiu de dèficit dels ajuntaments és 
adequat que sigui del zero per cent? Hi està d’acord? 
O li sembla una injustícia? Vostè s’imagina l’alcaldes
sa de Barcelona o els principals alcaldes de Catalu
nya dient que hi ha una injustícia enorme amb la Ge
neralitat, que té possibilitats de tenir dèficit públic, 
i, en canvi, els ajuntaments zero? Per què mai parla 
dels ajuntaments? Per què? Perquè en tenen zero, els 
ajuntaments, de dèficit públic, i va amb el global del 
Govern d’Espanya. El Govern d’Espanya distribueix 
d’acord amb els tipus de despesa, com és natural. O és 

que és el mateix finançar subsidis d’atur o haver d’ar
reglar la Seguretat Social que tenir altres tipologies de 
despesa? Li ho he dit moltes vegades, els anomenats 
estabilitzadors automàtics, que, evidentment, la Gene
ralitat..., pel fet d’haverhi crisi no hi ha més malalts, 
i, pel fet d’haverhi crisi, no hi ha més nens que vagin 
a l’escola. La població en general es manté bastant es
table, per això la tipologia de la despesa fa que, pel fet 
d’haverhi més crisi, no hi ha més nens a l’escola; per 
tant, la despesa és la mateixa i és lògic que es demani 
un objectiu de dèficit diferent que no pas quan hi ha 
persones que van a l’atur, que deixen de pagar l’IRPF 
i, alhora, a més, han de cobrar un subsidi d’atur.

La tipologia de la despesa és diferent, és lògic que els 
objectius de dèficit siguin diferents, i també és lògic 
en funció del tipus d’Administració. I, com li ho deia, 
els ajuntaments porten molt de temps amb un objectiu 
de dèficit zero. És una gran injustícia per als ajunta
ments que tinguin objectiu de dèficit zero. Vostè mai 
es queixa pels ajuntaments –ho podria fer– en des
igualtat amb les comunitats autònomes, per cert.

Vostè es queixa –es queixa, es queixa–, però sempre, 
al final, acaba podent pagar perquè hi ha un govern 
d’Espanya que, afortunadament, doncs, aporta la li
quiditat. Vostè es queixava que... «paguem interes
sos»; interès zero; de tot es queixa. «No, és que ho 
rebem de bestreta en bestreta, però ho rebem», però 
sempre ens queixem, no? D’això, vostè és un crac lite
ralment de la queixa i continuarà queixantse. Passi el 
que passi, faci el que faci el Govern d’Espanya vostè 
es continuarà queixant.

Després, un model de finançament –i ja acabo, senyor 
president. Vostè vol gestionar tots els impostos, per 
què? Si vostè..., quin impost ha abaixat? És que no és 
capaç ni de congelar els impostos! És que vostè es va 
presentar amb un programa electoral –no sé si ho sap, 
que vostè es presenta–, vostè que, de fet, en aquell mo
ment no era del partit polític amb què es va presentar 
a les eleccions, però vostè havia de complir un progra
ma electoral. Llegeixi el programa electoral amb què 
vostè es va presentar l’any 2010, que deia que, com a 
mínim, calia moderar fiscalment els impostos que va 
generar el tripartit. Doncs, bé, tots, ITP, actes jurídics 
documentats, ha creat taxes, més de cent vegades, vos
tè, ha apujat els impostos des que és conseller d’Eco
nomia. Per tant, per què volen els catalans que vostè 
gestioni un impost més, si l’únic que fa és apujarlos? 
Si és incapaç d’abaixar un impost.

I ja acabo, senyor president, un segon... Vostè, per aca
bar, ha doblat l’endeutament que li va deixar el tripar
tit, ha mantingut un incompliment crònic del dèficit 
públic, ha situat els impostos autonòmics els més alts 
de tot Espanya, per no parlar –que ja se n’ha parlat 
anteriorment– de BCN World, d’ATLL, pressupostos 
ficticis... Imagini’s si vostè hagués de negociar amb la 
troica per aconseguir liquiditat per a la Generalitat de 
Catalunya! Imagini’s, faci’s la pregunta!

El president

Gràcies, diputat.
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Ara és el torn d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa. Honorable diputat, té vostè 
la paraula.

Salvador Milà i Solsona

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, 
suposo que si es veiés en la tessitura vostè també es 
queixaria que les normes aprovades pel que s’anome
na «troica» o pel programa aquest d’estabilitat finan
cera europeu, com vostè ha dit, és absolutament insos
tenible, no es pot anar més enllà amb la retallada de 
la despesa, hi ha unes despeses que són absolutament 
necessàries; que, els ingressos, no pot ser que tots ha
gin d’anar a disminuir el deute, però així s’està fent, i 
que l’objectiu de dèficit global fixat per l’Administra
ció central de l’Estat és totalment insostenible, no? Per 
tant, diríem «benvingut al club».

Però també li vull recordar, honorable conseller, que 
vostè va promoure –i porta la seva signatura– una llei, 
6/2012, del 17 de maig, que es diu «d’estabilitat finan
cera» en el cas de Catalunya; en què front d’aquest 
ominós objectiu de dèficit que ens està fixant l’Estat, 
i que coincidim totalment que és inassolible, no?, que 
ens volen imposar ara en el Consell de Política Fis
cal i Financera del 0,3 per al 2016, vostè es va fixar 
com a objectiu, ens va autofixar com a objectiu per 
al 2019 el 0,14. No estan tan lluny, no? I que en l’arti
cle 7 diu, com aquella famosa modificació, con agos-
ticidad y nocturnidad de la Constitució, que els deutes 
dels bancs i els crèdits s’han de tornar abans, sempre 
i amb prioritat a qualsevol altra despesa. És a dir que 
forma part dels que van jalear... –no sé com es diu–, 
abonar aquestes polítiques que hi ha a nivell europeu. 
I no m’hi vull estendre, perquè tots ho sabem, sabem 
que s’han de canviar ja, però ja, i que ho acaba de dir 
el Fons Monetari Internacional, i ja no només és Grè
cia, és que tots plegats... És a dir, estem situats en una 
tessitura que, com vostè molt bé ha dit, si no podem 
destinar una part dels ingressos, de l’increment d’in
gressos a crear polítiques d’estímul econòmic, de des
envolupament, d’inversió, d’ocupació, no ens en sorti
rem mai, anirem fent sempre la pilota més grossa.

En tot cas, m’agradaria sentir un petit mea culpa o, en 
tot cas, una reflexió autocrítica –ja sap vostè què és 
això de l’autocrítica– per interpretar, doncs, que això, 
per aquí no anem bé.

Ara bé, hem fet tot el possible... De retallades, real
ment se n’han fet més de les necessàries, però, amb 
tot el que són les possibilitats d’ingressos hem fet tot 
el possible? Conseller, ho creu?, ho creu sincerament? 
Perquè és cert que tenim un sistema de finançament 
que no funciona. Li donem ple suport, ho sap, sem
pre ho hem dit. El sistema que contempla la Llei de 
finançament de les comunitats autònomes en aquest 
moment és insostenible, a més s’hauria d’haver revisat 
de dalt a baix. No s’estan complint les previsions que 
vam introduir en l’Estatut del 2006, per tant, s’ha de 
canviar el sistema fiscal i hauríem d’anar a un sistema, 
absolutament, com ha dit vostè, de responsabilitat fis
cal o, com havíem dit en el seu moment –i no renunci
em a ferho–, doncs, d’un veritable concert econòmic 

en què puguem gestionar els nostres recursos i amb 
plena autonomia.

Però també és cert que, per exemple, continua a Cata
lunya estimantse en uns 16.000 milions no ja el dèfi
cit fiscal amb Espanya o amb l’Estat, sinó els 16.000, 
que curiosament és una quantitat similar a la del dèfi
cit fiscal a Catalunya, que a més es concentra –en el 
72 per cent d’aquest dèficit que està estimat pels ac
tuaris públics– en les grans empreses. És a dir que sa
bríem molt bé on anarho a buscar; grans empreses, 
grans fortunes concentren bona part d’aquest frau fis
cal. El 72 per cent d’aquests impostos no pagats cor
responen a grans empreses o a grans fortunes, i que, 
per exemple, no tenim –i sap també que li ho hem dit 
moltes vegades– el personal d’inspecció i el personal 
de gestió suficient, el mínimament suficient per po
der..., per seguir aquest tema.

Però també estem amb el tema dels marges fiscals que 
tenim. És a dir, tanquem el capítol de «necessitaríem 
més transferències, més autonomia financera», total
ment d’acord, fins on calgui i sense por, però també 
mirem si realment fem encara tot allò que podem. Per 
exemple, hem fet tot el recorregut amb la reducció de 
beneficis fiscals, bonificacions, exempcions, reducci
ons encara per adquisició d’habitatge habitual, etcète
ra, quan ja se sap que aquestes polítiques no ajuden a 
la reactivació econòmica? O, per exemple, encara te
nim determinats beneficis fiscals per inversions en de
terminades accions? O l’impost de patrimoni?

Jo recordo com si fos ara el primer discurs d’inves
tidura..., no sé si era el primer o el segon, perquè el 
primer era amb el PP i això no li deurien deixar dir al 
president Mas, al candidat Mas, que era allò de dir: 
«Establirem un impost específic sobre les grans for
tunes, sobre els trams superiors, els que superin no sé 
si eren els 400.000 euros, etcètera, establirem aquest 
impost i pensem presentarlo en aquest mandat.» En
cara l’esperem!

Oh, bé, és molt incomprensible que parlem d’això i 
aprovem rebaixes fiscals pel joc; no s’ha entès mai, 
eh? La rebaixa està acordada, però els casinos, amb 
les preguntes que abans contestàvem veiem que no es
tan encara en l’horitzó.

O no s’ha desenvolupat encara, curiosament, tot el po
tencial d’impostos ambientals que hi han i que altres 
comunitats autònomes i altres països de la Unió Eu
ropea estan aplicant ja, en temes..., per exemple, les 
centrals tèrmiques que tinguem, les emissions de de
terminats establiments i molts altres, que, precisa
ment, quan presentem en el proper Ple la Proposició 
de llei de finançament del transport públic..., se’n fa 
una relació molt clara per a un cert mandat, al Govern, 
naturalment, ja serà per al proper mandat, no?, per al 
proper any, per començar a desenvolupar tota una sè
rie de figures tributàries que van associades a aspec
tes d’anticongestió viària i anticontaminació i que la 
llei diu, doncs, que una part d’aquests ingressos han 
d’anar, precisament, a fomentar la transferència mo
dal de mobilitat cap al transport públic i acabar amb el 
dèficit, per exemple, que estem pagant en el transport 
públic, no? És a dir, aquesta associació. 
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O, en definitiva, també, per què no?, una altra manera 
de gestionar l’endeutament de la Generalitat –acabo, 
amb això volia acabar. Diu: «No es pot fer res, etcè
tera.» Sí, és clar, tenim aquesta disposició, però vostè 
sap que dintre dels creditors que han de tornar..., i sen
se que ens hagin de denunciar per incompliment, hi 
ha un cert recorregut en determinades renegociacions, 
ajornaments, aplanaments... No ho podem fer? No po
dem establir aquestes condicions en determinats paga
ments de peatges a l’ombra, etcètera?

Ens agradaria veure, perquè això ajudaria a la tresore
ria, que els mateixos..., no, no, els mateixos, perquè els 
mateixos ja sé que ho tenen, sinó molta més contun
dència en aquest tema, que la tinguessin amb aquests 
creditors i no, doncs, amb els farmacèutics o altres 
sectors similars.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el torn 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Diputat Alonso, 
pot fer ús de la paraula, endavant.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor con
seller, i saludar també el senyor Carreras i el senyor 
Sànchez.

Compartim gairebé en la seva totalitat les seves de
mandes, això li he d’avançar. La necessitat de disposar 
de més ingressos jo crec que l’hem de compartir tots 
i hauria de venir per la via, segurament, de la recupe
ració econòmica, i també d’un millor control sobre la 
hisenda. En tot cas, no estem d’acord amb la hisen
da pròpia, estem d’acord en caminar cap a una hisenda 
compartida.

Però el que és ben clar, i hi estem totalment d’acord, és 
que necessitem un nou model, un nou model de finan
çament de les comunitats autònomes, necessitem una 
LOFCA renovada, no pas aquesta LOFCA prorroga
da, aquesta LOFCA que, per cert, va aprovar Esquerra 
Republicana de Catalunya el 2009 al Parlament espa
nyol; és a dir, a les Cortes Generales, va tenir el vot 
favorable d’Esquerra, no?

He d’entrar en el concepte de coresponsabilitat fiscal, 
amb l’obtenció dels ingressos impositius, amb l’ob
jectiu de servir amb transparència i amb condicions 
d’equitat, d’igualtat, però també de solidaritat. Per 
tant, estem d’acord amb aquest concepte de la cores
ponsabilitat fiscal, perquè les administracions que 
presten serveis, si tenen capacitat de recaptar impos
tos, també hem d’explicar als contribuents quins im
postos recapten i on van a parar, i aquest també és un 
concepte que entra dins d’aquesta coresponsabilitat. 
És veritat que en aquest nou model, doncs, s’hauria 
d’aprofundir també en aquest concepte de la cores
ponsabilitat.

Per tant, hisenda compartida, coresponsabilitat fiscal, 
en aquests punts ens hi trobarà i hi estem bàsicament 
d’acord, no?

La situació de manca d’acord, que en certa manera, 
doncs, s’ha enquistat amb un soci històric, perquè 
realment ho hem de veure així, ha estat el Partit Popu
lar un soci polític històric del nacionalisme català. Per 
tant, bé, seria preocupant –seria preocupant, eh?, d’en
trada–, perquè pensaríem que potser tota la culpa és 
del Govern de la Generalitat, però també sabem que 
l’altra part és una mica dura d’oïda en algunes qües
tions, i som conscients que, fins i tot, una part dels 
seus coreligionaris no ho acaben de veure clar –em re
fereixo, en aquest cas, al Partit Popular. És a dir que hi 
han comunitats autònomes que tampoc estan conten
tes amb la forma amb què s’està produint aquest finan
çament de les comunitats autònomes.

Seguim pensant que calen canvis a fons; canvis a 
fons també en l’estructura de les administracions pú
bliques, perquè aquest és un debat que mai acabem 
d’encetar, però aquí estem en una seu parlamentària, 
d’una comunitat autònoma important dins d’Espanya, 
i les administracions públiques, les autonòmiques, les 
de l’Estat, també les locals en alguns nivells, que no 
són prou eficients, necessiten una renovació, un can
vi a fons. I això no s’ha fet, i no s’ha fet malgrat que 
s’ha anunciat, perquè, fins i tot, l’actual president del 
Govern d’Espanya ha arribat a anunciar, doncs, que 
els canvis estaven fets i que tot anava perfecte, però 
jo crec que ha estat maquillatge, no un canvi real i a 
fons.

Per tant, de la seva intervenció, conseller, jo li vull 
agrair per damunt de tot el pragmatisme i el reconei
xement explícit, un cop més, a la necessitat d’un nou 
sistema de finançament que sigui també més equitatiu. 
La seva posició, per tant, en termes generals ha estat, 
en bona mesura, coherent amb el seu posicionament al 
llarg dels darrers mesos. 

Ara, nosaltres el que no compartim, ni de bon tros 
–i no té res a veure amb la seva exposició,– és la vi
sió idíl·lica que ens ha volgut plantejar el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, doncs, i que ha volgut vestir 
de federalisme amb aquesta idea del tracte diferenciat, 
d’un millor finançament per a Catalunya conforme les 
seves particularitats. Jo li he de dir, senyora Romero, 
que això no és una idea original, vull dir... (Alícia Ro-
mero Llano diu: «Jo no he dit que ho sigui.») No, no..., 
és que li hem sentit ja fins i tot a l’actual direcció del 
Partit Popular de Catalunya, eh? Aquesta demanda: 
«No patiu, que aniré a veure el senyor Rajoy i tindrem 
un finançament diferenciat». (Veus de fons.)

Mirin, nosaltres podríem parlar de federalisme, i ens 
hi sentiríem molt còmodes, però de cap manera po
dem parlar de confederalisme o d’aquest federalisme 
asimètric que en certa forma és crònic en alguns par
tits, no?

El nostre model de finançament jo crec que està prou 
clar i el nou model de finançament ha de ser, ho repe
teixo, equitatiu i ha de ser solidari. Ha d’assegurar un 
finançament suficient a tots els nivells de les adminis
tracions públiques, que permeti la prestació del paquet 
de serveis públics essencials, els que estan obligats a 
prestar al conjunt dels ciutadans. Segur que no és fà
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cil –ja li ho he dit, conseller–, quan hi ha interlocutors 
que tenen o duresa d’oïda o curtedat de vista, no? 

Però jo li vull fer una pregunta, després d’aquesta ex
posició: quan pensa vostè que podem tenir un sistema 
de finançament autonòmic que segueixi aquests parà
metres que li he enunciat: que sigui suficient, que sigui 
equitatiu, que sigui solidari? Esperem, en tot cas, que 
els propers governs tant d’Espanya com de la Gene
ralitat de Catalunya, com de la comunitat autònoma 
catalana, doncs, siguin capaços d’impulsar l’acord que 
necessitem tots –tots– els espanyols i que, per tant, 
també necessiten els catalans.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, il·lustre diputat, per la seva intervenció. I, fi
nalment, per cloure aquest torn dels grups parlamenta
ris, Convergència té la paraula. Diputat, pot ferne ús.

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, president. La nostra serà una intervenció breu. 
Francament, m’ha sorprès alguna de les intervencions 
dels grups parlamentaris en positiu, especialment la 
darrera, del senyor Matías Alonso, de Ciutadans. Em 
sembla que és un discurs que, com a mínim, sona una 
mica nou i millor dels que havíem estat acostumats a 
escoltar durant aquests anys, fruit, suposo, que anem 
veient de mica en mica que l’acusació de victimisme 
que s’ha fet sempre a les reclamacions catalanes res
pecte al finançament, doncs, potser no és tan victimis
ta i s’acosta més a una realitat palpable, que ha superat 
la fase de la hipòtesi, de la tesi, i que ara ja és exacta
ment una autèntica teoria de com va un sistema de fi
nançament que ens juga a la contra.

Nosaltres tenim la impressió que som una societat ma
dura, major d’edat, que treballa, que paga impostos, 
però que continua anant a demanar la setmanada i a 
vegades ens la donen d’una quantitat, a vegades ens 
la donen d’una altra, un dia te la donen un dissabte, 
un altre dia te la donen un dilluns, i això ens provoca 
moltíssimes dificultats per gestionar el nostre dia a dia 
com a societat madura, com a gent que té obligacions i 
gent que ha de prestar serveis. 

Jo li agraeixo la claredat de la seva exposició, conse
ller, no per repetida prou coneguda. I em sembla que 
fóra bo que aquesta claredat fóssim capaços de traslla
darla a tothom sense victimisme, sense queixa; jo no 
n’hi he vist, de queixa, en l’exposició del conseller, el 
que he vist ha estat una descripció bastant ajustada o 
molt ajustada del «d’on venim?» Em sembla molt re
llevant que la gent de Catalunya sàpiguen que no po
dem gastar menys i que em reduït un 20 per cent la 
despesa, en quatre anys, de la Generalitat, i això és un 
esforç extraordinari, el que hem fet. Em sembla tam
bé que és tractar amb maduresa la societat catalana 
dirli que la Unió Europea no ens deixarà gastar més i 
que tenim unes obligacions de contenció del dèficit, o 
de, fins i tot, arribar a un dèficit zero en dos anys. Em 
sembla lògic, a partir d’aquestes dues consideracions, 
reclamar més ingressos, no ingressos de ningú que no 

sigui català i treballi aquí i faci el seu esforç aquí, sinó 
ingressos dels impostos de més a més que estem pa
gant els catalans en els darrers anys, o bé de l’ampli
ació dels objectius de dèficit. I, en el fonamental, em 
sembla que el conseller el que ens ha vingut a explicar 
és que calen millors mecanismes per gestionar els in
gressos, i aquí és on ha sortit la qüestió de les bestre
tes i la qüestió del mecanisme del FLA.

Nosaltres voldríem, en aquest sentit, ressaltar aques
ta qüestió dels 2.250 milions d’euros que em sembla 
que ha comentat el conseller que hem calculat entre 
nosaltres i el Govern central, que han estat despesa no 
finançada per l’Estat l’any 2014 i que, un dia o altre, 
haurem de cobrar. Per tant, que ho tenim reconegut, 
però no ho tenim cobrat. Ens agradaria saber si se sap 
quan es cobrarà i, en tot cas, això quins efectes té o 
pot tenir sobre les obligacions que tenim amb tots els 
nostres proveïdors.

Després hi ha la qüestió que també m’agradaria si es 
pogués explicar amb més detall i més pedagògica
ment perquè em sembla important que la gent també 
sàpiga aquests 2.000 milions d’euros..., que sembla 
que hem calculat nosaltres per la diferència de pre
visió d’ingressos fiscals feta per l’Estat respecte a la 
recaptació final que ens pertocaria, que és aquest fi
nançament que, en veu del conseller, li fem nosaltres 
a l’Estat des d’aquí, no? Bé, què passarà si no cobrem 
aquests 2.250 milions d’euros? 

Vostè ha dit també, conseller, que li sorprenen aquests 
400 milions d’euros menys de previsió d’ingressos per 
la via de l’Estat que l’any 2013. La paraula «sorpresa» 
potser..., per què li sorprèn que n’hi hagi quatrecents 
menys? Per què li sorprèn? 

I, finalment, em consta que ha demanat que s’inclogui 
a l’ordre del dia del proper Consejo de Política Fiscal 
y Financiera la petició d’un informe de l’Autoridad In
dependiente de Responsabilidad Fiscal sobre la distri
bució vertical del dèficit entre les administracions pú
bliques. Si, sobre això, hi ha hagut alguna resposta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, il·lustre diputat per la seva intervenció. Ara és 
el torn del conseller Andreu MasColell per a la res
posta. Endavant, conseller. 

El conseller d’Economia i Coneixement

Moltes gràcies. Tractaré d’anar contestant un per un, i 
ja em perdonaran si repeteixo una mica, però intentaré 
no repetir. Però, en primer lloc, a mi també em tocava 
donar la benvinguda al senyor Sànchez per la seva pri
mera vegada que està aquí, permeti’m ferho ara.

Senyor Aragonès, coses vàries i de pressa. Ha men
cionat efectivament la rebaixa d’impostos que esdevé 
en el Govern central. Jo vull dir i repetir, ja ho he dit 
algunes vegades, però convé repetirho sempre, que 
aquesta rebaixa d’impostos no té cap efecte keynesià 
expansiu, perquè tot el que s’incrementa..., tots els di
ners que s’envien al sector privat és menor despesa pú
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blica. De fet, com que cal multiplicarhi el multiplica
dor la primera vegada, els llibres de text diuen que si 
això té algun efecte és contractiu, no és expansiu. Les 
rebaixes d’impostos tenen un efecte expansiu només si 
no es rebaixa la despesa pública al mateix temps, pe
rò, si treus 10 de despesa pública ho afegeixes al pri
vat, al privat, diguemn’hi, que té un coeficient d’es
talvi del 10 per cent, el privat se’n gasta 0,9, o sigui, 
has tret 1 de consum públic i has afegit 0,9 de consum 
privat, o sigui, no hi ha efecte..., no hi ha cap efec
te keynesià. De vegades, s’intenta dir –els que ente
nen això ho intenten dir– que tindrà un efecte per la 
banda de l’oferta: «Això animarà tant la gent, anima
rà tant els negocis que es crearan multitud d’empreses 
per aquesta rebaixa que animarà l’economia.» I això 
és molt improbable.

Bé, això dels interessos. Aquest any els interessos són 
zero per cent, però l’any que ve no. Això ha sigut una 
cosa que s’ha fet aquest any, que han decidit distribuir 
d’aquesta manera matussera amb un resultat que s’ha en
fadat molt la Comunidad de Madrid, amb raó; s’ha 
enfadat molt Castella i Lleó, amb raó; perquè han de
cidit fer ajustos d’aquesta mena, però una vegada els 
han fet, evidentment, nosaltres reclamem que es man
tingui el tipus d’interès zero per a tothom. De fet, no 
faig diferències entre comunitats autònomes, com ex
plicaré, estem tots igual.

Permeti’m parlar de l’any 2016, que això n’haurem de 
parlar molt, eh? I convé abans que el Govern central 
ens anunciï les coses, que especulem una mica sobre 
què passarà l’any 2016. A veure, l’any 2016 nosaltres 
hem de rebre diners, com ja he explicat abans, del sis
tema de finançament, aquest sistema que està prorro
gat. Els ingressos que es reben pel sistema de finan
çament tenen dos components; dos components que 
són separats: un és la bestreta per a l’estimació dels 
ingressos per impostos de l’any 2016, i, l’altre, com
pletament diferent, però al final tot suma, són les li
quidacions del 2014, eh? Bé, nosaltres estimem que 
per... –i n’estem bastant segurs–, que per al 2014 hem 
de rebre positiu i probablement mil o més. I això lliga 
amb declaracions del Govern central parlant que las 
autonomías el año próximo tendrán diez mil, etcètera. 
Lliga. Ja ho veurem. Però, en aquest concepte conside
rem que almenys mil, i no és cap reivindicació, són els 
nostres..., els càlculs dels tècnics, i els nostres tècnics 
són molt bons. 

El segon, completament diferent, és la bestreta corres
ponent als ingressos del 2016, eh? El Govern central 
pot fer dues coses: tornar a subestimar per tercer any 
consecutiu o no subestimar per tercer any consecutiu. 
Si no subestima per tercer any consecutiu, això hauria 
de representar, nosaltres calculem uns 1.000 milions o 
potser una mica menys, addicionals respecte..., respec
te aquest any. Es veurà. O sigui, aquests dos efectes 
haurien de ser positius: un, l’economia va cap amunt, 
ja s’ha vist en dos anys que s’han subestimat els in
gressos, l’any que ve no s’haurien de subestimar, i a 
més a més ja tenim les liquidacions de l’any 14. Serà 
interessant veure què passarà. El Consejo de Política 
Fiscal y Financiera va sortir amb una xifra que no se 
sap molt bé què vol dir, que parla de 7,9 per cent d’in

crement de la bestreta, però no està clar si és neta o 
no és neta de les liquidacions. Hauria de ser totalment 
separada de les liquidacions; ja ho veurem si és total
ment separada. En tot cas, aquests 7,9 per cent són sis 
mil i escaig, que no són els deu mil de què havia parlat 
el ministre. En fi, en parlo d’aquesta manera per obrir 
aquest tema que hem de vigilar per a l’any 2016. 

M’ha preguntat quina part del deute té el FLA. A fi
nals del 2014 era el 50 per cent i està augmentant.

La senyora Romero... En fi, estem d’acord en moltes 
coses i no estaré en desacord amb vostè amb cap de 
les coses en què vostè està d’acord amb mi. El tema 
d’Andalusia és interessant i ho podem investigar amb 
més detall. L’economia d’Andalusia i l’economia cata
lana estan posicionades molt diferent en el model de 
finançament. El model de finançament funciona d’una 
manera força opaca, hi han tots aquests fons, etcète
ra, és possible que això funcioni relativament a favor 
d’Andalusia. No ho sé. És possible. Andalusia també 
rep molts fons europeus, molts més que nosaltres i ai
xò és substancial, perquè el pes global de l’economia 
d’Andalusia és inferior al de l’economia catalana, per 
tant, el pes dels fons europeus, es deu notar. El que es
tic persuadit és que no es deu a qualsevol ineficiència 
comparativa per part de Catalunya. Jo crec que, apro
ximadament, aquí no ha d’haverhi molta diferència; 
però, en fi, si en sé més, li ho sabré dir.

La previsió d’ingressos..., ja moltes vegades vostè 
m’ha dit que si aquests ingressos es realitzaran o no 
es realitzaran. Jo crec que, a hores d’ara, vostè entén 
el joc que tots estem jugant, començant pel  ministerio 
–no sé per què n’hi dic «joc»–, i, per tant, la meva res
posta és l’habitual: nosaltres estem treballant cons
tantment per realitzar tots els ingressos previstos, una 
bona part dels quals haurien de ser resultat de la nego
ciació amb l’Estat, i una bona part dels quals són que 
aquestes bestretes del 2015 no siguin bestretes, sinó 
que siguin els fons que realment estem ingressant el 
2015; o sigui, d’alguna manera, que en comptes d’ar
ribarnos el 2017 ens arribin ara, aquests fons. I a mi 
em toca no perdre l’esperança que això sigui així fins 
a les dotze de la nit del 31 de desembre del 2015, data, 
per cert, que serà després d’unes eleccions al Govern 
central.

I, en fi, això del FLA em sembla que ja li ho he dit. En 
fi, efectivament, el FLA significa que..., sí, estem in
tervinguts. Nosaltres no tenim la troica, no tenim una 
troica, no en tenim tres, en tenim un, eh?. però ja n’hi 
ha prou; fa la mateixa feina..., fa la mateixa feina que 
la troica, no en calen tres.

Senyor Coto, em diu que jo només critico. Home, vos
tè també, eh? Vostè també només critica. Ara, jo no li 
retornaré el compliment dientli que és un crac de la 
crítica, eh? No l’hi retornaré, ho sento. En fi. El FLA i 
els hispanobons. És clar, escolti, jo sempre he dit que 
si no tenim hisenda pròpia, si no tenim coresponsabi
litat, necessitem un banc, i, aleshores, l’únic que ens 
pot fer de banc és el Govern central; doncs, escolti, ben
vingut sigui si el Govern central ens fa de banc. I tam
bé li diré que el tipus d’interès del 0 per cent és un 
tipus d’interès interessant, eh? Fins aquí bé. Del que 
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m’estic queixant és que no sigui regulat i que no sigui 
predictible.

No em queixo de les quantitats absolutes, aquests 
2.200, etcètera, és el que fa falta –és el que fa falta–, 
i aquí hi ha un punt de realisme amb l’acceptació d’a
quest, perquè el Govern central també sap perfecta
ment el joc en el qual està, i també sap perfectament 
que som transparents i que darrere nostre hi ha treba
lladors i hi ha proveïdors. I no només sap això, sinó 
que, a més a més, a hores d’ara també sap que treba
lladors i proveïdors també saben que per sobre nostre 
hi ha el ministeri. Per tant, li agradi o no, aquestes ne
cessitats les ha d’atendre a través nostre; segurament 
no li agrada, però segurament han pensat que seria 
massa complicat muntar..., o intervenirnos per l’arti
cle noséquè o muntar una administració paral·lela i, 
per tant, ens controla i ens intervé d’aquesta manera.

Per tant, la meva queixa és..., regular i previsible, que 
no hàgim de tenir una crisi de tresoreria cada tres o 
quatre mesos.

I deixi’m dirli que nosaltres el que volem és cores
ponsabilitat. Té raó, va haverhi anys en els quals..., 
els finals dels anys del Govern anterior, el Govern cen
tral, amb el qual es va sobreestimar la bestreta. Què 
vol dir això? Vol dir que aquestes estimacions, el tema 
d’estimacions i de bestretes està essent un mecanisme 
arbitrari per fer política de curt termini a través del fi
nançament autonòmic. Volem coresponsabilitat, és a 
dir, volem ingressar el que ens toca en el moment que 
toca. Ja ho sé. Hi haurà vegades que si toca menys pot
ser diríem: «ai, tant de bo això s’hagués...», potser sí, 
però és millor rebre el que toca, i això és, en tot cas, el 
que reclamem.

Em parla dels ajuntaments. Escolti, a mi el meu dèfi
cit no me’l fixa l’ajuntament, me’l fixa l’Administra
ció central. Jo del que em queixo és que el meu dèficit 
me’l fixa l’Administració central i s’ho queda ell; és a 
dir, l’Administració central fa la distribució del dèficit 
i, ves per on, se’n queda la major part, i comença amb 
una sisena part, i l’any que ve ja és una desena part, i 
després serà zero. I és d’això que em queixo! Els ajun
taments a mi no m’estan fent cap mal. Ara, si vostè 
vol que li digui alguna cosa dels ajuntaments, efecti
vament, l’Administració central el primer que ha fet és 
pressionar els ajuntaments. Ara ja té els ajuntaments 
a zero, ara toca les comunidades autónomas. I men
tre, tranquil·let i mirants’ho, esperant la recuperació 
econòmica, ingressant més i a veure quins regalets fis
cals es poden fer abans de les eleccions. És una forma 
còmoda de fer les coses. Per tant, escolti, solidaritat 
amb els ajuntaments i..., bé, també li haig de dir que 
nosaltres no fem el finançament dels ajuntaments. El 
finançament dels ajuntaments el fan els mateixos ajun
taments, més el que arriba del Govern central. 

Això, més o menys, em sembla que és tot. (Pausa.)

Senyor Milà, l’objectiu de dèficit que Europa impo
sa a l’Estat espanyol és raonable –és raonable. Jo del 
que em queixo és de com el distribueix el ministerio 
entre els diferents nivells de l’Administració i que ho 
fa d’una manera esbiaixada. Però hi ha poc dubte que 
una economia a Europa que té un endeutament a la 

vora del cent per cent i que en aquests moments té, 
em sembla, el dèficit més elevat d’Europa –potser en 
termes percentuals hi ha algun país petit que el té més 
gran–, no hi ha cap dubte que aquest país ha de por
tar el seu dèficit a zero, i pot ferho. I la demostració 
que pot ferho és que ara es permet fer regals fiscals. 
No s’haurien de fer regals fiscals, aquests regals fis
cals són imprudents en aquests moments; hi ha ines
tabilitat a Europa i, certament, el Govern espanyol no 
hauria, en aquests moments –com vostè desitjaria–, de 
demanar més marge fiscal. El marge que té està bé, no 
el distribueix com toca.

Les rebaixes fiscals del joc. Això no s’ha fet, es farà, 
entrarà en vigor en el moment en què s’obri un casi
no en el CRT, i això trigarà temps. En aquell moment 
es farà, i, en tot cas, la llei estableix que hi haurà ga
ranties perquè la recaptació en el pressupost no baixi. 
Aquestes garanties es van posar a la llei i hauran de 
ser garanties, o sigui, que la recaptació per ingressos 
de joc no baixarà en cap circumstància.

Els impostos ambientals..., home, se n’han fet uns 
quants, d’impostos ambientals. Mantinguem els dits 
creuats que aquests impostos ambientals no entrin a 
la llarga llista de mesures impositives que el Govern 
central ha enviat al Tribunal Constitucional –toca fus
ta–, però n’hem fet diversos.

En aquests moments, el nivell de pressió fiscal a Ca
talunya, sobretot la part..., més pressió fiscal, i la part 
que correspon a la Generalitat, és de les més elevades 
d’Espanya. I al mateix moment en què el  ministerio 
envia a Europa plans d’ajust per als propers anys...; 
això ha de ferho cada any –com se’n diuen? Pla-
nes económicos y financieros, també? (Veus de fons.) 
Plans d’estabilitat. Envia aquests plans on subesti
ma els ingressos per impostos, amb la qual cosa pots 
llegir que preveu rebaixes fiscals i disminueix els..., 
quadra els números disminuint la despesa en salut i 
en educació. 

I, al mateix temps, això, diguin el que diguin, digui 
el que digui el senyor Coto, això és pressió objecti
va perquè nosaltres pugem impostos. És a dir, sento 
dirliho així, senyor Milà, però el ministerio es po
saria content. Diria que no, eh? Diria que no, però es 
posaria content si nosaltres augmentem la pressió fis
cal, perquè el que estaríem fent és treureli a ells la 
pressió, perquè ells el que volen és reduir i reduir, si 
poden, les transferències, i si nosaltres les substituïm 
pels nostres propis ingressos, fantàstic i aplaudiments. 
No, no aplaudirien –no aplaudirien–, farien veure..., 
però, de fet, estarien contents i satisfets, perquè això 
és al que ells aspiren: que les autonomies facin pressió 
fiscal està bé.

Sobre deute, refinançaments, etcètera, bé, li vull dir 
que en termes de pagaments, de peatges a l’ombra, et
cètera, s’estan fent..., s’estan fent coses. En l’últim Go
vern, per exemple, es va aprovar un nou decret pel que 
fa a la C16, que ha de suposar estalvis significatius, 
un nou sistema tarifari, que ha de significar estalvis 
significatius en els pagaments de la Generalitat. El que 
no farem és fer aquestes coses perquè és el que s’ha 
de fer o perquè és el que fan a Grècia; no, això no ho 
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farem, però evidentment que procurarem estalviar di
ners per tot arreu on es poden estalviar.

Senyor Alonso, bé, jo ja he intentat expressar quines 
són les nostres reivindicacions amb una forma com de 
nines russes, eh?, com de particular a general, i m’ale
gra que coincidim en una part del recorregut. Segura
ment no coincidirem en el global, que és que nosaltres 
volem hisenda pròpia i la LOFCA com a tal no ens en
tusiasma, però, ja ho he dit, les nines russes..., podem 
posarnos d’acord fins a un cert nivell.

Nosaltres no tenim objecció a fer contribucions soli
dàries ni a sistemes equitatius i, per tant, del que ens 
queixem és que aquest no sigui el cas fins ara. I segu
rament la diferència entre vostè i jo és que jo pràctica
ment he perdut l’esperança de veureho mai. Però, 
es col ti, si hi ha un govern espanyol que tracta les au
tonomies d’una manera diferent, jo aplaudiré. I ja dic 
totes, eh? Jo aplaudiré, però ja ho veurem, eh? 

Ara passaran moltes coses, però, què voldria? L’altre 
dia ho vaig mencionar aquí al Parlament, i ho vull tor
nar a mencionar perquè a mi em sembla que és molt 
simbòlic. Vaig anar a un país, no importa, i hi havia 
un regal del Govern espanyol... –ara no sé si era d’a
quest o era de l’anterior–, un regal del Govern espa
nyol que implicava un mapa. En particular, a la por
ta, hi havia un gran mapa d’Espanya, molt gran –molt 
gran–, subdividit en les seves unitats territorials. Era 
recent això, eh? Era de menys de sis o set anys, i les 
unitats territorials eren les províncies. Simplement 
les comunitats autònomes no hi eren. El dia que hi ha
gi un govern espanyol que el que li surt de dintre és 
que hi ha tres nivells d’Administració i que el nivell 
de les comunitats autònomes és fonamental i no és 
menys, diguemne, apropiat, no és quelcom a destruir, 
és com les provincias –o més aviat al revés, que potser 
les províncies són menys importants–, el clima serà 
diferent, eh? Però..., jo ja he perdut les esperances.

Finalment, m’ha preguntat que quan es podrien te
nir..., però ara no sé ben bé... (Algú diu: «Quan tin-
drem un bon nou sistema de finançament?») Ah, quan 
tindrem un bon... Bé, jo crec que ja li ho he explicat. 
Potser algun dia la resposta me la podrà donar vos
tè. (Remor de veus. L’orador riu.) M’ha dit que el PP 
era el nostre soci històric i potser és el nostre soci del 
passat però pot ser el seu soci del futur, eh? (Remor de 
veus.) Com van les coses..., en fi, no passa res, eh?, tot
hom té socis. 

I, finalment, deixi’m dir als... On ho tenia? On ho he 
deixat? On he deixat el senyor Falcó? Ho he apuntat 
per... On estava? Ah, sí, ja està, aquí, aquí està el se
nyor Falcó. Perdó, eh? No, no el tinc aquí... Ah, aquí 
està el senyor Falcó, perdó, eh? A veure, el 2.250 està, 
diguemne, acordat, jo espero que el rebrem abans de 
final d’any, i m’agradaria molt que el rebéssim d’una 
manera regular, començant aquest mateix mes. Hi ha 
una petita possibilitat que no el rebem aquest any; es
pero que no. I, en fi. Això. I tot depèn, el ritme, els ca
lendaris i tal..., tot depèn que s’aclareixi com es rebran 
aquests diners que, ho repeteixo, són préstecs, eh? Són 
préstecs a un tipus d’interès interessant, aquest any. Ja 
veurem l’any que ve. Però són préstecs, no és cap do

nació, cap cosa que no s’hagi de retornar com hauria 
de ser el cas donada la nostra situació fiscal. 

Els 2.000 milions ja he explicat abans com anaven. Els 
400 milions..., bé, se subestimen les bestretes i per 
la via de subestimar les bestretes, doncs, ens envien 
menys diners. Ens envien menys diners que no s’han de 
retornar, però com que saben quin pa s’hi menja, lla
vors aquests diners arriben en forma de préstecs, que 
aquest té tota mena d’avantatges des del seu punt de 
vista.

I, finalment, la petició al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, efectivament, és això: nosaltres, Catalu
nya va demanar a l’Autoridad Fiscal Independiente, 
que està tenint una..., que té uns serveis tècnics bons 
i que està fent uns informes on es detecta un esforç 
per ser realment independent, i això s’agraeix; nosal
tres li vam demanar a l’Autoridad Fiscal Independien
te que estudiés el tema de la repartició del dèficit per
què d’una manera suau, en algun dels seus informes, 
ha dit que hi ha una discordança entre el finançament 
dels diferents nivells i les responsabilitats del diferents 
nivells, i nosaltres els vam dir: «Doncs, estudieuho i 
digueunosho.» I l’autoridad ens va respondre que no 
podia perquè només podia respondre peticions de les 
autonomies si era sobre temes que no afectaven altres 
autonomies, que això ho havia de demanar al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera o al ministerio. 

Al penúltim Consejo de Política Fiscal y Financie
ra, a precs i preguntes, jo vaig demanar que es dema
nés; això va quedar sobre la taula, el Govern no ho va 
recollir. Fa un mes o així, o més, vaig demanar for
malment al Govern que es convoqués un consejo amb 
aquest punt de l’ordre del dia o que es posés a l’ordre 
del dia del proper consejo –que és el que ja ha passat 
fa dues setmanes– aquest punt: discutir, encarregar a 
l’Autoridad Fiscal Independiente un informe sobre la 
distribució vertical del dèficit. I se’ns va dir, molt edu
cadament, que, d’acord amb el reglament del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, això es podia fer, es pot 
fer si el Govern vol, però si el Govern no vol es pot fer 
si ho demana un terç del consejo, i un terç del conse-
jo són set, perquè els membres del consejo són divuit: 
disset autonomies i el Govern central. Aquests són els 
membres del consejo. A l’hora de votar, aquest divuit 
té divuit vots, però això és a l’hora de votar, els mem
bres són divuit, per tant, són set. En aquests moments, 
ja abans de l’última reunió del consejo ja ho hem de
manat Canàries i nosaltres, són dos. I en el consejo 
van manifestar..., jo evidentment vaig treure el tema 
a l’últim consejo i, com a mínim –hi ha un diferent 
context en el consejo– València, Balears..., en fi, i unes 
quantes més, van manifestar que també ho demana
rien. O sigui que ja ho veurem, exactament, com es 
desenvolupa això i si som set.

I si som set comunitats autònomes que ho demanem 
llavors el tema es discutirà, però si s’ha d’encarregar 
aquest informe, s’ha de votar, i si el Govern central 
vota en contra llavors no s’encarregarà aquest infor
me, i jo tindria l’esperança que el Govern central no hi 
votés en contra, però si ha de votar en contra preferei
xo que es posi en evidència.
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El president

Gràcies, conseller, per la seva intervenció. Entenc que 
no hi ha cap petició de puntualització per part de cap 
grup parlamentari. 

Gràcies a tots, diputades i diputats; gràcies, senyor 
conseller; gràcies, a tots vostès i a les persones que els 
acompanyen, el senyor Pascual i el senyor Carreras i 
fins ben aviat. 

Molt bona tarda, i s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de vuit del vespre i onze 
minuts.
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