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Sessió 5 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda i 
dotze minuts. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ramon 
Casals i Mata; del secretari, Jordi Terrades i Santacreu, i del secretari en funcions, Rafel Bru-
guera Batalla. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, David Bonvehí i Torras, Montserrat Can-
dini i Puig, Antoni Castellà i Clavé, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Fabian Mohedano i Mo-
rales, Jordi Munell i Garcia, Jordi Orobitg i Solé, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot i 
David Rodríguez i González, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Joan García 
González, Jorge Soler González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Jordi Ter-
rades i Santacreu pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de 
Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Par-
tit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro i Cuartie-
llas, acompanyat del director general d’Universitats, Josep Pallarès Marzal.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 

i Coneixement per a informar sobre les polítiques en matèria d’universitats i recerca del De-
partament d’Empresa i Coneixement (tram. 357-00060/11). Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de telecomunicacions 
del coll de Bucs (tram. 250-00135/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 40; esme-
nes: BOPC 96, 17).

3. Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, participació, corespon-
sabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (tram. 250-00143/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 48; esmenes: BOPC 96, 18).

4. Proposta de resolució sobre la rebaixa de les taxes universitàries (tram. 250-00151/11). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 60, 19; esmenes: BOPC 96, 20).

5. Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya (tram. 250-00192/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 72, 67; esmenes: BOPC 101, 22).

6. Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa Delphi a Sant 
Cugat del Vallès (tram. 250-00229/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 83, 16).

La presidenta

Bé, bona tarda; benvingudes, benvinguts. 

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca per a informar 
sobre les polítiques en matèria d’universitats i recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement

357-00060/11

Avui donem la benvinguda al secretari d’Universitats i Recerca, el senyor Arcadi 
Navarro; al director general d’Universitats, el Josep Pallarès, i a la gent del departament 
que els acompanya, i també, entre el públic, als representants del Comitè Intercentres de 
Catalunya i a la resta de convidats i convidades. Benvinguts.

I, per tant, per poder començar li donem la paraula la senyor Navarro, per un temps 
de trenta minuts –generós. Per tant, quan vostè vulgui, senyor Navarro.
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El secretari d’Universitats i Recerca (Arcadi Navarro i Cuartiellas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Un petit matís: m’acompanya el director general 
d’Universitats. A les universitats, s’hi fa molta recerca i molt bona, però el director ge-
neral de Recerca avui no ha pogut venir.

També, moltes gràcies a vostès per ser aquí avui, no només els diputats, sinó, pel que 
veig, alguns bons amics que han volgut acompanyar-nos, perquè tenen feina després.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Intentaré ser breu, tot i que qui em coneix ja sap que no és un dels meus forts. 
Aquest seria el plantejament de la meva compareixença avui. Jo voldria parlar de tres 
qüestions bàsiques, que es cobreixen en el primer punt: una visió global del sistema que 
ens permeti a tots saber què és el que tenim, una petita explicació sobre les claus de 
l’èxit d’aquest sistema i, finalment –és important quan es comença una legislatura–, un 
petit repàs dels reptes principals.

Res del que diré és diferent del que va dir el conseller en la seva compareixença en 
aquesta mateixa comissió, però sí que poder, en ser monogràfic, podrem anar més pro-
fundament a cadascun dels temes. A més a més, tindrem... (Veus de fons.) Diu que hem 
d’instal·lar alguna cosa; no volem instal·lar-la ara? –perdoneu. (Veus de fons.) Molt bé. 
Acabarem, a part, tocats aquests tres punts, amb dues reflexions genèriques, que són per 
tots compartides i que, en fi, em deixaran després a la seva disposició per contestar les 
preguntes que vulguin fer.

Arrenquem amb la primera visió del sistema. I val a dir que el nostre sistema, el sis-
tema d’universitats i recerca de Catalunya ja és –des de fa temps, i està assolint ara uns 
màxims– un sistema clau per assolir el benestar social i l’economia del coneixement. 
I això es fa perquè és un sistema divers, és un sistema equilibrat, temàticament i territo-
rialment, en què hi ha 12 universitats; 40 centres de recerca –llargs– més els centres del 
CSIC; 253.000 estudiants; milers d’investigadors, i en cada una d’aquestes dimensions 
estem arribant, com explicaré a continuació, a rècords històrics en el nostre país. No és 
cap novetat per a vostès, la premsa se n’ha fet ampli ressò les darreres setmanes: el nos-
tre sistema està enormement ben posicionat a nivell internacional.

Una primera imatge molt gràfica del que és el nostre sistema la donen aquestes es-
tadístiques, que són una mica el resum de tot: Catalunya té l’1,5 per cent de la població 
europea, i tot i així ha estat capaç de captar el 2,3 per cent dels fons del setè Progra-
ma marc; de moment està captant ja el 2,6 per cent dels fons del vuitè Programa marc, 
l’Horizon 2020. Quant a ajuts de l’European Research Council, quant a universitats ben 
posicionades en el rànquing, Catalunya destaca molt per sobre del que ens tocaria do-
nada la població del nostre país. Aquest és un fenomen interessant, és un fenomen que 
mereix una explicació, i en l’explicació es pot trobar el nostre èxit, per exemple, en la 
captació de recursos. Les apostes que, en el context del Pacte nacional per a la recerca 
–al qual em referiré després–, els successius governs de la Generalitat han anat imple-
mentant han fet que Catalunya tingui un èxit espectacular en un d’aquests indicadors, 
per exemple, la captació de recursos europeus; recursos que, si no vinguessin a Catalu-
nya, serien en algun altre país europeu creant riquesa i creant llocs de treball; són aquí.

Per exemple, en el sisè Programa marc vam captar 222 milions d’euros –els nos-
tres investigadors van captar això–, i, en canvi, en el setè –ja finalitzat– se’n van captar 
992. Aquí tenen, a la dreta, una gràfica quant al factor d’increment: si bé és cert que la 
Unió Europea ha multiplicat per set els seus fons i que a l’Estat hi ha hagut un incre-
ment substancial de tretze vegades el que es recaptava al principi, el salt a Catalunya ha 
estat de vint-i-nou vegades més; és a dir, un 2.900 per cent respecte al primer Programa 
marc. Això és un èxit absolut que també, més enllà de la recerca, traspua a les nostres 
universitats.

Em referiré a aquests índexs –n’hi ha molts. Vostès saben que hi ha agències de rà-
ting: algunes donen regularment males notícies –Standard & Poor’s i altres–; d’altres en 
donen de bones, de notícies. I, concretament, les agències de ràting que fan referència a 
les universitats sistemàticament a les nostres universitats les posicionen bé.

Plantejo aquest estudi perquè és el darrer estudi: el Times Higher Education ha fet 
un estudi comparatiu i ha publicat aquesta mateixa gràfica respecte al nombre d’univer-
sitats bones a diversos països europeus, i el que trobem és que hi tenim els Països Bai-
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xos i Suïssa molt destacadament. En aquesta gràfica, ser de color vermell no és gaire 
desitjable, i això és el que passa –som de color vermell– quan tenim en compte el con-
junt de l’Estat.

Però si tenim en compte, amb les mateixes dades del Times Higher Education, l’en-
torn específic de les universitats de Catalunya, el que veiem és això, ens tornem verds: 
segregada de la resta de l’Estat, Catalunya esdevé verda, verdeja. I, de fet, ocupa la ter-
cera posició d’Europa quant a universitats de bona qualitat.

I no és només una qüestió institucional, de la qualitat d’aquestes institucions; per 
nosaltres és encara més rellevant el nombre d’estudiants, i aquest és el segon rècord –el 
primer ja ho era: tenir tantes universitats tan ben posicionades és un rècord històric. 
Però, a més a més, si ens hi fixem, si agafem les cent millors universitats europees, som 
dels països que tenen un major percentatge d’alumnes matriculats en una d’aquestes 
cent millors universitats europees, només per sota de Luxemburg i Bèlgica. I Luxem-
burg només en té una, d’universitat –és clar, és petit. Nosaltres, quant a equilibri del 
sistema, quant a accessibilitat del sistema, estem en un nivell molt més alt que altres sis-
temes, una mica més elitistes, que tenen universitats de molt nivell però també universi-
tats que estan clarament per sota: el 44 per cent dels nostres estudiants van a una de les 
cent millors universitats europees, i aquest és, ho repeteixo, un rècord històric.

Això es deu, en gran manera, al sistema de tarifació social que ha implantat el Go-
vern de la Generalitat. És un sistema que ha permès mantenir l’estabilitat pressupostària 
de les universitats; ha permès finançar el sistema de beques Equitat, que ha aconseguit 
un altre rècord històric, que és que el 40 per cent d’aquests estudiants matriculats a les 
nostres universitats tinguin algun tipus de beca o exempció, cosa que no s’havia donat 
fins ara amb aquesta mesura, i a més a més ha garantit que la taxa de fills de pares sense 
estudis universitaris s’hagi incrementat dotze punts els darrers deu anys i que arribi..., 
avui el 57 per cent dels estudiants universitaris són fills de pares que no tenien estudis 
universitaris. Això ens demostra que el nostre sistema és de rècord en molts aspectes, 
i segueix millorant; és un sistema accessible, és un ascensor social d’una gran –gran– 
potència.

Quant a l’evolució de la població universitària, també tenim xifres de rècord. Es diu 
que hi ha hagut baixada, en la població universitària. Això només és cert si fa referència 
a la població en edat universitària –que seria aquesta línia blava que veuen aquí–, que 
ha perdut dues-centes mil persones en una dècada, però quant al fet de si aquestes per-
sones van o no a la universitat, la xifra vermella –ja ho veuen– s’ha mantingut, la qual 
cosa ens proporciona encara un altre rècord, que és el rècord absolut històric del per-
centatge del nostre jovent que va a les universitats: en aquests moments, aquest curs, el 
40 per cent del nostre jovent està assistint a la nostra universitat. És un sistema pioner 
quant a accessibilitat, obert a tothom, que s’ha mantingut, i, de fet, ha anat creixent, a 
pesar de la davallada demogràfica en població.

A més a més, aquests estudiants són, en gran mesura, estudiants internacionals. 
A Catalunya, gairebé el 8 per cent de l’estudiantat està format per persones d’Europa 
i de fora d’Europa: 22.000 estudiants que estan aquí estudiant els seus graus i els seus 
màsters. I, a més a més, només som superats, en aquest aspecte, pels Països Baixos o 
Suècia. De fet, tenim un grau d’internacionalització que, si bé és inferior al del Regne 
Unit –perquè és que l’anglès tira molt–, supera Alemanya, supera Suècia, supera altres 
països. I això és realment important, perquè vol dir que no només la nostra universitat 
és excel·lent i arriba a tothom, sinó que està ben posicionada al món, que el món vol ve-
nir a la nostra universitat perquè la reconeix com a bona.

A més a més, aquest pol d’atracció també és un pol d’atracció per a la resta de l’Es-
tat. Cada any..., aquestes són xifres de l’any passat: van marxar a universitats de la resta 
de l’Estat 315 estudiants catalans, i van venir 2.600 estudiants de la resta de l’Estat a 
estudiar a universitats catalanes. De fet, tornem a tenir un altre rècord, que és el còmput 
global d’estudiants de les universitats catalanes –un altre 7, 8 per cent– que vénen de la 
resta de l’Estat: són 17.000 persones el curs 14-15.

I també la nostra universitat bat rècords quant a l’ocupabilitat dels seus graduats. Ja 
veiem que en una població catalana entre 25 i 54 anys, en què les xifres d’atur són pro-
peres al 18 per cent, aquestes xifres d’atur van baixant sistemàticament en funció del ni-
vell acadèmic, i tenim que el doctorat fa que pràcticament hi hagi quatre vegades menys 
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atur en les persones que tenen un doctorat que en la població d’una edat equivalent. 
I, d’això, n’hem d’estar orgullosos, i ho hem de posar en valor.

També la nostra taxa d’afiliació a la seguretat social és la que més creix, i més ràpida-
ment i de manera més eficaç. Aquestes són dades del Ministeri d’Educació i Ciència –per 
tant, són dades objectives, que ens permeten fer una comparació amb la resta de comuni-
tats autònomes–, i fan referència als graduats del curs 2009-2010. I el que veiem és que, 
d’entrada –en vermell–, ja l’any 2011 el 58,9 per cent d’aquests graduats tenien feina. 
I aquesta feina segueix augmentant de manera més ràpida que a la resta de l’Estat, que a 
qualsevol altra comunitat autònoma que vulguem mirar, i arriben el darrer any del qual 
hi ha dades –l’any 14– al 72,2 per cent d’afiliats a la seguretat social, de persones que han 
acabat i han sortit de les nostres universitats.

I un altre cop, un cop més, es tracta d’un rècord històric, no només d’ascensor social 
per a aquestes persones, sinó –ho reitero i ho reiteraré al llarg de la compareixença– de 
capital humà de primera magnitud que les universitats estan transferint a la societat: el 
transfereixen a les empreses, el transfereixen al sector públic, el transfereixen a les or-
ganitzacions no governamentals, al tercer sector; llicenciats, màsters i doctorats de ni-
vell absolutament internacional.

Així, doncs, el sistema universitari de Catalunya és, després de més d’una dècada, 
de gairebé vint anys de funcionament, un sistema que respon a un model propi que està 
en marxa des que fa trenta anys la Generalitat va assumir les força limitades competèn-
cies en universitats que ara tenim. Des que ho va fer, n’ha fet un ús òptim, basat en un 
importantíssim i sostingut esforç econòmic que ha anat acompanyat de mesures regula-
dores que n’afavoreixen la qualitat.

Les universitats i la comunitat universitària han estat enormement responsables i in-
novadores amb els recursos que la societat ha posat al seu abast tant per a una docència 
de qualitat com per fer una recerca puntera, i han estat molt actives en la captació d’un 
finançament extern competitiu que ha estat clau per assolir tots aquests resultats.

Els estudiants també han assumit una part considerable d’aquest esforç –particular-
ment, els darrers anys, els estudiants de les rendes més altes.

I el resultat final és un sistema públic que està entre els millors d’Europa i que afa-
voreix una docència internacionalment de referència i una recerca extraordinàriament 
competitiva. D’això se’n beneficien els mateixos estudiants, que generen taxes d’inser-
ció laboral més altes i més ràpides, i la societat en general, perquè anualment les uni-
versitats transfereixen a aquesta societat –com deia– un capital humà de primer nivell.

Un component fonamental d’aquest sistema d’universitats i recerca és, precisament, 
la recerca, el concepte «people, not projects»: finançar persones i no projectes, poten-
ciar l’autonomia i la flexibilitat de les universitats i acompanyar-les d’una estructura 
de centres Cerca i de grans infraestructures que tenen una enorme capacitat d’atracció 
d’inversions i de talent per captar finançament extern. 

I, de fet, el que ha passat, enmig d’una crisi econòmica terrible i devastadora, és que 
les nostres universitats i el nostre sistema de recerca han estat tan innovadors que, amb 
una disminució del 4 per cent en la població ocupada –tot i així–, la població dedicada 
a recerca, desenvolupament i innovació ha augmentat un 50 per cent els darrers anys.

Aquest augment, ho remarco, ha estat possible per un esforç de tots: per un esforç 
del Govern de Catalunya, dels successius governs de Catalunya, però també dels matei-
xos agents, que han estat enormement hàbils, com he ensenyat al començament, en la 
captació de fons externs; si no fos per aquests agents, no estaríem tenint fons, no esta-
ríem tenint un impacte positiu en la nostra economia, sinó en l’economia d’altres.

El sistema de recerca també està assolint taxes rècord: amb un 0,1 per cent de la 
població mundial, tenim un 1,04 per cent –deu vegades més del que ens tocaria per po-
blació– de taxa de publicacions en revistes internacionals indexades, i publiquem gai-
rebé el 3 per cent del que es publica a la Unió Europea. No hi ha cap altre país –cap al-
tre país– del nostre entorn ni cap país de mida similar a Catalunya que hagi fet un salt 
endavant d’aquesta magnitud els darrers anys. Aquí tenen la comparació de Catalunya 
amb països d’entorn similar, i hi veuran que el desmarcatge ha estat absolut.

Hem estat líders europeus en la captació de fons de l’European Research Council, 
només per sota de Suïssa, Israel i, en aquest cas, els Països Baixos; per tant, tenim una 
situació de rècord. Un component fonamental d’aquest sistema ha estat la institució Cer-
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ca, la institució de centres de recerca propis de Catalunya. En els centres de recerca, que 
estan integrats perfectament als campus universitaris, hi treballa el 20 per cent de la co-
munitat de recerca i desenvolupament de Catalunya, i aquests centres obtenen el 55 per 
cent dels ajuts de l’European Research Council. Han estat molt eficaços atraient talent, 
i aquest talent que han atret ha estat molt eficaç en la captació de recursos, cosa que re-
dunda en una recerca puntera i en una docència de la millor qualitat.

També tenim, com deia, grans infraestructures: el sincrotró Alba, el Centre Nacional 
d’Anàlisi Genòmica i el Barcelona Supercomputing Center –l’ordinador Mare Nostrum. 

Totes aquestes peces resulten en el fet que el nostre sistema de recerca és capaç de par-
ticipar i de liderar projectes internacionals de completa frontera. No només és que hi 
participem, sinó que liderem projectes com el Consorci Internacional del Genoma del 
Càncer, amb la competició enorme que hi va haver fa uns anys per veure qui hi obtenia 
els primers resultats... Els primers resultats, en aquest gran consorci per millorar el nos-
tre coneixement del càncer, van sortir d’investigadors del nostre país, i s’havien fet en 
aquestes grans instal·lacions que els deia: el centre nacional de seqüenciació i el super-
computador. Vam publicar-ho primer que no pas els americans, i, per tant, abans que 
ningú vam contribuir al benestar de la gent, a fer avançar la biomedicina.

Catalunya, per tant, i resumint aquesta primera introducció, ha construït els dar-
rers anys una regió per a la ciència. Segons la revista Nature, en una revisió publicada 
l’any 2010, perquè una regió sigui intensiva en recerca necessita llibertat per treballar 
en les pròpies idees: independència científica, governança flexible, etcètera; necessita 
bon finançament: un finançament sostingut, unes regles del joc estables, unes grans in-
fraestructures i l’atracció de talent perquè pugui fer el millor ús possible d’aquest finan-
çament, i un entorn amb una qualitat de vida important. I tots devem estar d’acord que 
Catalunya reuneix aquests tres requisits bàsics.

El factor clau de l’èxit, però, ha estat, sobretot, el consens polític. Jo vull aprofitar 
l’ocasió per donar les gràcies a tots i cadascun dels grups parlamentaris que van partici-
par en el Pacte nacional per a la recerca, que fa uns anys estaven fent una compareixen-
ça mentre altres grups eren a l’oposició, perquè si no fos per aquest consens, per aquesta 
estabilitat de vint anys, no seríem on som.

De fet, aquest missatge, l’estabilitat i la predictibilitat, és quelcom que ja està calant, 
i els mitjans de comunicació –articles a El Mundo i a l’ABC, recents– expliquen el con-
sens polític com una de les claus de l’èxit del sistema català. I, en aquest sentit, dono 
també la benvinguda al consens a nous grups que ens consta que estan participant del 
mateix tipus de visió, i que, de fet, en altres àmbits, quan pacten entre ells, procuren re-
flectir les mateixes idees senzilles que a Catalunya ens han permès desmarcar-nos quant 
a universitats i quant a recerca.

El resultat d’aquest consens no l’explicaré, per mor del temps, però aquí tenen la dia-
positiva: totes i cadascuna d’aquestes iniciatives –ara els el repartiran, per cert, aquest 
powerpoint– van ser fruit d’un amplíssim consens en el Parlament de Catalunya, i ha es-
tat mantingut per successius governs de grups polítics diferents. I aquest és un valor al 
qual no hem de renunciar.

Per tant, dins del concepte de «gent, no projectes», hem basat tota la nostra acció 
en un principi, l’estabilitat, amb quatre instruments: el compromís amb el finançament, 
l’atracció i retenció de talent, els grans centres de recerca i les grans infraestructures, 
procurant totes allotjar-les en campus universitaris d’altíssima qualitat, amb dos objec-
tius: l’excel·lència i la internacionalització, i amb uns trets molt principals, que són la 
competitivitat, l’obertura, la flexibilitat i la governança fora del sistema encarcarat clàs-
sic d’un sistema d’universitats i recerca jeràrquic i funcionarial.

Els actors del nostre sistema principal són aquests: Cerca, AGAUR, ICREA, la Fun-
dació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el CSUC i AQU. Podria explicar molt de 
cada un d’aquests actors, però, a tall d’exemple, parlaré només de dos.

En primer lloc, d’ICREA, la Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats. 
I en parlo perquè, com vostès saben, jo sóc un investigador ICREA, així que no he ha-
gut d’estudiar per saber que ICREA ha estat clau en l’atracció de talent a Catalunya i 
en la seva distribució a universitats i centres de recerca, i que aquest talent ha estat fo-
namental per a l’atracció de recursos, com dèiem, de la resta de l’Estat i d’Europa, però 
també dels Estats Units, del Japó; recursos que, ho vull remarcar, no estarien creant 
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llocs de treball i creant riquesa a Catalunya si no fos per aquest mateix talent. Vostès ja 
saben que cada investigador ICREA, de mitjana, ha creat set llocs de treball d’altíssima 
qualitat. La inversió que la Generalitat de Catalunya fa en ICREA és retornada amb un 
factor de pràcticament dos, de manera que és una inversió bona, que es reflecteix molt 
clarament en benestar social de manera molt immediata, més enllà dels descobriments 
que puguin fer aquests investigadors.

I un altre agent principal ha estat el programa Serra Húnter, en què l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari i les universitats han estat fonamentals, ja que, donat 
el fet demogràfic de la jubilació de dos mil professors els propers anys, hi ha un sistema 
tal que procura que una part d’aquestes jubilacions es cobreixin amb un sistema d’in-
centius per a les universitats, que incrementa el finançament de les universitats, i que a 
més a més garanteix que el professorat que s’hi incorpora és un professorat internacio-
nalitzat, homologable al professorat que s’incorpora a qualsevol de les universitats dels 
països als quals ens volem assemblar. A més a més, i recentment, el programa Serra 
Húnter s’ha estès als lectors, i hi ha un compromís inequívoc per part del Govern d’es-
tabilització dels lectors que estan i que estaran en tenure track dins del programa Serra 
Húnter.

És fonamental adonar-se que cal, per assolir tot això, un sistema de governança fle-
xible, un sistema de flexibilitat que permeti ser enormement actiu en la captació i l’exe-
cució de recursos, i aquest és el model Cerca i, cada vegada més, el model de funcio-
nament de les nostres universitats. Un model absolutament homologable als més alts 
estàndards internacionals, que està basat en avaluacions per part de scientific advisory 
boards, amb aliances internacionals, amb un finançament competitiu i també, i molt 
important, estàndards europeus en recursos humans.

Quins són els reptes que aquest sistema, que, com he dit diverses vegades, és un sis-
tema absolutament de rècord, afronta els propers anys? En primer lloc, com molt bé va 
dir el conseller Baiget durant la seva compareixença, cal afavorir que la recerca que es 
desenvolupa a Catalunya millori la competitivitat de les empreses del país, i, per tant, 
beneficiï el conjunt de la societat i de l’economia. I, per a aquesta legislatura, el que hem 
de fer és usar al màxim l’oportunitat que representa tenir un departament d’empresa i 
coneixement.

Algunes accions que ja estan en marxa i que continuarem amb força són accions que 
volen capacitar, incentivar i finançar el talent emprenedor, la transferència a la societat 
del coneixement que hi ha a les nostres universitats i centres de recerca. I aquestes ini-
ciatives són, per exemple, els doctorats industrials, dels quals d’aquí a poques setmanes 
hi haurà la primera promoció, la promoció pilot, que ha tingut un èxit absolutament es-
pectacular, amb doctorats que transfereixen coneixement durant el seu doctorat entre la 
universitat i l’empresa.

Cal incentivar la inversió privada, les donacions, en el nostre sistema públic i d’uni-
versitats, i cal finançar el creuament per part dels nostres investigadors d’aquesta vall 
de la mort entre la idea i el producte. I, per tant, tenim convocatòries de capital llavor, de 
capital producte, que permeten beneficiar la societat i aportar al mercat idees que d’altra 
manera seria impossible d’aportar i que poder aportarien altres països, que s’especialit-
zen a venir a veure què estem investigant, als llocs on la transferència encara no és tan 
alta com hauria de ser.

Caldrà aprofundir, també, com a segon gran repte, en la flexibilitat en la governança 
de les universitats i els centres, en la flexibilitat i la innovació en l’oferta d’estructures 
acadèmiques, a superar les rigideses dels models burocràtics funcionarials i jerarquit-
zats, en l’autonomia per captar recursos i talents, i en el retiment de comptes a la socie-
tat. I caldrà mantenir i renovar les grans infraestructures cientificotecnològiques de Ca-
talunya, tant el supercomputador com el sincrotró Alba i el Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica. Tal com va dir el conseller en la seva compareixença en aquest Parlament, 
els propers quatre anys la Generalitat invertirà prop de 80 milions en el Pla de grans in-
fraestructures científiques: 80 milions que permetran alçar fons europeus i fons estatals 
per invertir en aquestes grans infraestructures i que, per tant, beneficiaran l’activitat de 
recerca i de docència de les nostres universitats i dels nostres centres.

El quart repte d’aquesta legislatura és el model de finançament, els preus i les be-
ques. Hem encarregat, com no podia ser d’altra manera donades les demandes del Par-
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lament, un informe avaluador sobre el finançament de les universitats públiques, els 
preus públics i taxes i l’eficàcia del sistema d’ajuts per disposar d’un diagnòstic sòlid i 
objectiu per ajudar a definir les estratègies de futur. D’aquest diagnòstic se’n derivarà un 
pla integral de beques previ a poder implementar un pla nacional de beques, que no po-
dem implementar perquè l’Estat, a pesar de les repetides sentències del Tribunal Consti-
tucional, no ens transmet la competència ni el finançament per poder fer un pla nacional 
complet de beques; però sí que el Govern podrà disposar dels recursos necessaris per 
actualitzar el model de finançament i orientar-lo a una millora de la qualitat.

Tots aquests reptes no són res més que una cosa que Catalunya ja està fent: fa uns 
anys que Catalunya està fent la revolució del coneixement.

Poder estem fent una transició nacional també, que ha començat fa relativament poc, 
però el que segur que estem fent, des de fa molt de temps, és una revolució: la revolució 
del coneixement. Cal fer allò que ningú no fa en el món, cal ser els primers a fer-ho i 
cal fer-ho millor que ningú, perquè els països rics no inverteixen més en recerca perquè 
siguin rics, sinó que són rics precisament perquè han invertit bé en recerca i en docèn-
cia universitària. No hi ha tampoc recerca bàsica i recerca aplicada: hi ha recerca, que 
s’aplica abans o després. I és molt important mantenir aquesta revolució del coneixe-
ment. 

Cal posar en valor aquesta innovació. Si mirem l’índex europeu d’innovació i la taxa 
d’atur, hi ha una correlació claríssima entre aquestes dues mesures, i Catalunya recent-
ment s’està movent, tant pel que fa a l’índex d’innovació com pel que fa a l’índex d’atur, 
en la direcció correcta. Els països que aposten per la innovació tenen una claríssima-
ment menor taxa d’atur. I el nostre repte és aconseguir que la inversió en recerca esde-
vingui innovació; el repte de crear més i millor ocupació a partir d’una nova economia 
basada en el coneixement és el repte que el nostre país esdevingui un dels països més 
avançats i amb major benestar social. I aquest és un repte que evidentment no finalit-
zarem aquesta legislatura, però seguirem treballant-hi, perquè les bases les vam posar 
entre tots fa més d’una dècada.

Finalment, m’agradaria acabar amb una petita reflexió sobre els riscos que afronta 
el sistema, perquè evidentment el nostre sistema ha tingut un èxit enorme que ha estat 
fruit d’un esforç ingent per part de tots els agents que hi participen: les universitats, els 
professors, els investigadors, els estudiants, tothom s’hi ha esforçat molt, molt particu-
larment els anys de la crisi, en què ha calgut fer ajustaments duríssims.

El sistema no està exempt de riscos: el sistema és una xarxa, un engranatge que 
funciona molt i molt bé –tothom ho reconeix, a nivell internacional– de peces que fun-
cionen juntes, i hi ha riscos tant externs com interns. En primer lloc, un risc extern fo-
namental és la dependència d’una estructura legislativa estatal que no ens confereix 
competències plenes; que no té un model de consens, sinó que hi ha una llei per govern 
–no com aquí, que n’hem fet una i l’hem mantinguda–; que afavoreix la burocratització 
i unes estructures funcionals, tot i algunes iniciatives molt positives per part de l’actual 
secretaria de Estado. Un sistema que, per exemple, centrifuga els deutes del Parc Cien-
tífic a les comunitats autònomes, que vincula la concessió d’ajuts a un informe d’hisen-
da sobre l’estat de dèficit de la corresponent comunitat i que aplica una taxa de reposició 
tal que fa que la política de contractació de les universitats l’estigui dictant el Ministeri 
d’Hisenda.

I riscos propis: petits canvis que poden ser benintencionats en una peça o altra del 
sistema, pensats potser per millorar-ne algun aspecte particular, poden posar en risc 
completament tot el model i poden acabar resultant en una burocratització excessiva en 
l’atracció de talent, en una rigidesa institucional enorme davant dels canvis i en unes po-
lítiques de preus i beques que deixin d’estar centrades en l’equitat. 

I això no ens ho podem permetre, perquè la dimensió de valor comú i a compartir 
socialment del nostre sistema d’universitats i recerca ha de ser la creació d’un sentiment 
de pertinença i de participació en un gran projecte comú, de tot el país, en la participa-
ció del repte planetari de fer les nostres societats millors. Tots els elements del model 
universitari de recerca de Catalunya ens pertanyen a tots. El repte també ha de ser la 
millora de la percepció i comprensió ciutadana del potencial i la fortalesa d’aquest siste-
ma, així com dels enormes beneficis que reporta i que pot encara reportar als ciutadans 
en termes de benestar social, de desenvolupament econòmic i de desenvolupament intel-
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lectual. Cal, doncs, aprofitar el valor i la projecció internacionals de la nostra recerca i 
innovació per fer més del que fem, fer-ho millor i fer que el món ho sàpiga.

I, dit tot això, em poso a la seva disposició, presidenta, per a qualsevol pregunta que 
em vulguin fer.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Realment no ha calgut ser generós amb el temps, perquè 
s’hi ha ajustat moltíssim. I ara donaríem la paraula als grups parlamentaris per un 
temps, si els sembla, de deu minuts per a cada grup. 

Té la paraula el diputat de Ciudadanos, Joan García.

Joan García González

Gràcies, presidenta. Senyor Navarro, gràcies per venir i per explicar-nos en mitja 
hora tot el que suposo que podria estar explicant durant dies. Permeti’m, primer, que li 
digui que m’ha semblat una intervenció..., he parlat amb vostè altres vegades i m’ha sor-
près, perquè ha sigut una intervenció especialment triomfalista; m’imagino que era una 
voluntat, també, que volia aportar aquí. De fet, ha sigut tan triomfalista que ha pensat 
que verdejava una cosa que groguejava, però, bé (l’orador riu), m’imagino que al final 
les coses també acaben passant per algun motiu.

Pensi, en aquest moment i sobre aquest comentari, que bona part del que vostè es-
tava parlant –i m’agrada que així ho vegi– forma part d’un projecte que va més enllà 
d’uns mesos –inclús van més enllà de quinze mesos, divuit mesos, aquestes xifres que 
s’hi posen–, i que bona part del que es parla aquí és evident que no podria ser o no po-
dria de cap manera sense les sinergies que es tenen amb la resta d’Espanya i, sobretot, 
amb la Unió Europea. I, per tant, un dels riscos que s’ha deixat al final és aquest, preci-
sament: el de no formar part de la Unió Europea. I això ho vull posar sobre la taula, és 
importantíssim; per a vostè estic segur que seria un autèntic desastre. I crec que això ho 
hem de tenir molt en compte.

També ha parlat de l’atracció d’estudiants estrangers, però les dades que tenim 
nosaltres són que entre les deu universitats més visitades o més conegudes pels Eras-
mus no n’hi ha cap de catalana; de fet, les primeres crec que eren la de Granada i la de 
Sevilla, o sigui que potser l’anglès tira molt, però, bé, hi han altres coses a Espanya que 
també sembla que tiren.

A part d’això, sí que volia, doncs, comentar alguns punts, i vull separar una mica la 
intervenció que ha fet vostè sobre universitats i centres de recerca, perquè la visió, en 
aquest cas, doncs, possiblement no és la mateixa. Nosaltres tenim un model... –ho hem 
defensat i ho començarem a defensar sempre que faci falta–, un model que vol que la 
universitat formi part d’un sistema de coneixement ampli. I, per tant, separar la univer-
sitat dels centres de recerca o dels centres de transferència, inclús més enllà –perquè 
vostè també ho ha dit– d’un pacte nacional –per a tot Espanya– per l’educació..., aquest 
pacte, aquest consens, que és el que demanem nosaltres –i ho demanem aquí i ho dema-
nem a les Corts–, separar-ho d’aquí, doncs, és un error. I, per tant, tot forma part d’un 
sistema molt ampli que a més ha de ser –i això també ho hem defensat– la base o el fo-
nament d’un nou model productiu, perquè precisament treballar contra la precarització 
ho haurem de fer a través d’un sistema basat en l’eficiència, en la competitivitat i en la 
capacitació. Per tant, crec que en això hauríem de poder coincidir.

Per tant, la universitat no pot ser, de cap manera, una institució aïllada, tancada o 
rígida. I sé que el nostre model, aquesta defensa que en fem nosaltres, doncs, no coin-
cideix amb els models d’altres grups d’aquest Parlament, però, bé, nosaltres defensem 
aquest perquè creiem precisament que és en el sistema global, en el sistema competitiu 
a nivell europeu i de valoració a nivell europeu i mundial, doncs, on podrem fer i re-
conduir el sistema actual, inclús el sistema productiu que està basat en altres temes; està 
basat, de fet, en la competitivitat de baixada de sous, competitivitat de sous a la baixa, 
etcètera, amb la resta de regions i països del món.

Això no ho aconseguirem així –i aquí ve la primera gran crítica–, amb les universi-
tats més cares de tot Europa; de fet, les més cares d’Espanya i de tot Europa. És una crí-
tica per a Catalunya, però per a tot Espanya, perquè també tenim unes universitats molt 
cares. I aquí hem de dir que el sistema o no ha funcionat o potser no és adequat, o s’ha 
canviat un sistema en el qual nosaltres, doncs, no creiem del tot. Evidentment som molt 
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realistes i som molt responsables, i no volem demanar o desitjar allò que no podrem pa-
gar mai, però és evident que hem de canviar i hem de revisar els preus que hi han a les 
universitats. I això ho hem dit, ho hem defensat i ho continuarem defensant; això ja els 
ho avanço.

Sobre el tema d’universitats, també hem de parlar d’altres aspectes, com per exem-
ple, ja avançant una mica cap a la transferència, doncs, el tema dels centres de recerca i 
tot el sistema Cerca. Per nosaltres és un sistema que funciona molt bé, que és un sistema 
que sí, que ha sorgit, i que com vostè ha dit ha sorgit del consens polític, que està basat 
en una governança flexible. Hem tingut la possibilitat de visitar algun d’aquests centres; 
crec que és una experiència interessant, i ho coneixem perquè dins de Ciutadans, doncs, 
tenim investigadors que coneixen molt bé aquest sistema, i, per tant, creiem que és un 
sistema que està funcionant, que té un cert consens o ha tingut un cert consens polític. 
Nosaltres ho demanarem, però evidentment hi han una sèrie de modificacions que hem 
de fer i que hem de fer ràpidament, perquè hi han una sèrie de riscos futurs, i en el siste-
ma de recerca, doncs, és evident que la competitivitat i el temps passen molt ràpidament 
i podem perdre fàcilment aquest viatge.

Ha parlat d’aquesta governança flexible, però a nosaltres ens agradaria també dir 
què s’ha fet o què han fet vostès o quins són els plans de futur per anar al punt que a 
nosaltres ens sembla, doncs, la Ventafocs, no?, de tot aquest sistema, que és la innova-
ció. Creiem que s’ha de separar la innovació, tot i que hi ha d’estar relacionada, d’aquest 
sistema, i sobretot s’ha de potenciar i s’ha de reordenar a Catalunya. Ens parlava de tot 
aquest sistema que havia dibuixat, però creiem que la part d’innovació del sistema és 
importantíssim que la tinguem sobre la taula i que la puguem desenvolupar.

Ha parlat també, i crec que també s’ha de potenciar molt, de la transferència tecno-
lògica. És evident que aquest buit que hi ha entre la idea, el desenvolupament i, final-
ment, la imposició o la cessió de coneixement i la transferència d’aquest coneixement 
al sistema productiu, l’hem deixat molt de temps fora i l’hem d’incentivar. Els centres 
de transferència tecnològica, que no han sortit aquí, doncs, també estan en reordenació. 
Ens agradaria saber-ne una mica més, que ens desenvolupés una mica més com es tro-
ben i quina és la situació de Tecnio, d’Eurecat, i quins són els plans de futur que tenen 
tant el departament com vostè, com a secretari.

Per nosaltres, de moment, n’hi hauria suficient.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor García. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula el senyor Jordi Terrades. Gràcies.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Saludar, també, el senyor Navarro i el senyor Pallarès. Coin-
cidim que el sistema universitari català i de recerca és un sistema d’èxit. Malgrat això, 
ens ha semblat que en la seva intervenció hi havia un punt excessiu d’autocomplaença 
respecte al que ha fet el Govern que vostè representa, eh?, i diguem que no hem analit-
zat on estem. Deixi’m que li ho recordi per després contextualitzar les preguntes que li 
volem formular.

Estem en un model d’èxit que encara ho hauria pogut ser més si no haguéssim tingut 
les retallades pressupostàries que hi han hagut, tant en el sistema universitari com en el 
de recerca –que després m’hi referiré–, i que afecten de manera evident, des del nostre 
punt de vista, la qualitat de l’ensenyament universitari, la formació també de nous in-
vestigadors, la mateixa política de professorat, no?, i, a més a més, creiem que amb una 
laminació de l’autonomia de les universitats públiques del nostre país.

També hi ha hagut –no li descobreixo cap novetat, perquè tot el dia se n’està parlant, 
sobretot a la comunitat universitària– l’augment alarmant de les taxes de matriculació, 
que posa en risc l’accés universal a la universitat. Vostè ens ha dibuixat un escenari de 
flors i violes, i aquí tenim una situació, des del nostre punt de vista, molt complexa, no?, 
perquè, si això no es reverteix, ens pot acabar comportant un augment de les desigualtats 
entre els estudiants. I, paradoxalment, d’aquest augment de taxes..., pel que ens diuen els 
rectors i pel que ens explica la comunitat, tampoc no se n’acaba beneficiant la mateixa 
universitat, d’aquest increment de recursos produït per l’increment de taxes universitàries.
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A més a més, això va lligat a unes dificultats per accedir a les beques. És veritat que 
aquest tema no li podem endossar al Govern de Catalunya, eh?, i aquí compartim la po-
sició que el Govern de l’Estat hauria de transferir aquesta competència a les comunitats 
autònomes i també, evidentment, a la Generalitat de Catalunya.

Li parlava del finançament; és que des de l’any 2011 els recursos destinats a finan-
çament del nostre sistema universitari han baixat un 27 per cent. Li voldríem, per tant, 
preguntar ja si el Govern de Catalunya té pensat revertir aquesta situació, i, en els pressu-
postos que esperem veure de l’any 2016, pensen començar a revertir aquesta situació i hi 
podrem veure com es milloren els paràmetres de finançament de les universitats. I també 
ens agradaria veure-hi una disminució de les taxes universitàries per al proper curs.

En els temes de governança –que vostè també s’hi ha referit, en la seva interven-
ció–, estem d’acord que hi ha d’haver més autonomia a les nostres universitats. Però al 
mateix temps que hi ha d’haver més autonomia, també hi ha d’haver més rendició de 
comptes, no només a la societat; hi ha d’haver rendició de comptes perquè aquí hi han 
recursos públics. I la pregunta que li formulem és: com controlen vostès..., o quins són 
els mecanismes de control de la Secretaria d’Universitats, de la conselleria, del Govern, 
respecte a com s’utilitzen els recursos que, dels pressupostos públics, es destinen a les 
universitats.

Aquesta autonomia de les universitats, a nosaltres també ens agradaria veure-la 
compensada des del punt de vista d’una intervenció molt més potent per part del sistema 
universitari català respecte al..., i no estic parlant ara de transferència de coneixement, 
que també, o transferència tecnològica, que també, sinó d’implicació de la universitat 
en la definició dels nous models econòmics i socials que haurien de guiar la sortida de 
la crisi econòmica i aquest nou ordre que s’està començant a dibuixar a nivell planetari.

Altres universitats europees o dels Estats Units això ho fan, forma part del seu ADN. 
I a nosaltres ens agradaria que les universitats catalanes també incorporessin d’una ma-
nera molt més clara, en el seu ADN, aquestes qüestions. Ho hem vist poc, en aquests 
darrers anys, quan s’està produint tot aquest moviment. I aquí sí que demanaríem al Go-
vern de la Generalitat una certa capacitat no sé si de lideratge, però sí d’animar el con-
junt del món universitari que s’impliqui en aquesta nova dinàmica: els volem escoltar.

Aquesta autocomplaença, cofoisme, que li hem observat o que ens ha semblat ob-
servar en la seva intervenció, clar, quan entrem a analitzar el model docent a les nostres 
universitats, doncs, aquí també ens trobem que hi ha, primer, una precarització dels 
docents actuals, una certa desmotivació que no sé si ve donada perquè els recursos que 
s’han destinat a pagar els sous del professorat... Des de l’any 2010-2011 hi ha hagut una 
caiguda important dels recursos que es destinen a pagar els salaris dels nostres profes-
sors universitaris, eh? I estem també observant, malgrat que vostè ens ha explicat aquí 
unes xifres magnífiques: captem molts recursos de la Unió Europea, més que altres uni-
versitats espanyoles; tenim molts estudiants que vénen a estudiar a les universitats cata-
lanes, que és cert...; tan cert com això és que se’ns en va talent també, eh?, que se’ns en 
va talent cap a altres universitats europees o dels Estats Units. Què pensen fer per conte-
nir, també, aquest talent que se’ns en va?

Li voldríem preguntar, dintre d’aquest capítol, com està la implantació del 3+2, si el 
Consell Interuniversitari ja ha abordat aquest tema, si ha arribat a alguna conclusió, si 
tenen pensat que els preus de màsters siguin preus..., deixi-m’ho definir com a «preus 
públics» per evitar el trencament de la igualtat d’accés.

I, finalment, em voldria referir, en aquests dos minuts que em queden, al model de 
recerca. Ens seguim mantenint en uns rànquings acceptables, eh?, tenim un model que 
jo definiria..., és un model d’èxit, sí –és un model d’èxit. Dit això –ho dic perquè no es 
pensi que li estic aprovant totes les coses que està dient, clar, és que el pressupost ha 
baixat un 22 per cent des de l’any 2011–, nosaltres no creiem –li ho vam manifestar al 
conseller i em sembla que a vostè també li ho hem manifestat en alguna altra ocasió– 
en un país low-cost, eh? I com que no creiem en un país low-cost, necessitem revertir 
aquesta situació.

És a dir, aquesta disminució pressupostària ha significat que hem passat de l’1,7 per 
cent del PIB de recursos que es destinaven a les polítiques de recerca a un 1 i mig en 
aquests moments. Aquí necessitem fer un esforç, i el Govern ha de comprometre recur-
sos, també la iniciativa privada, en aquest apartat; és fonamental per a aquest nou mo-
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del que li parlava en algun moment de la meva intervenció, nou model social, nou model 
econòmic. I no hem de... –vostè no ho fa, perquè ve del sector–, no podem associar auto-
màticament recerca amb innovació: tenim uns centres de recerca excel·lents, fallem una 
mica en innovació, eh? –fallem una mica en innovació–, i en la transferència o la coor-
dinació entre recerca i innovació. I això també és un factor, un vector clau, per al futur 
de l’economia del país.

Com pensen, donada aquesta... –acabo, presidenta–, treballar, aquest vector recerca 
més innovació?

La presidenta

Gràcies, senyor Terrades. Ara té la paraula el Grup Parlamentari Catalunya Sí que 
es Pot, el senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Gràcies, presidenta. Arcadi, Josep Pallarès, bé, primer de tot, apuntar-me amb els 
meus companys a la festa del triomfalisme. Jo crec que està bé ser positiu, està bé tirar 
endavant el tema, però jo he trobat a faltar, sobretot... –més que les lloances al model 
universitari que estem construint–, he trobat a faltar dades, sobretot, sobre el finança-
ment, sobre el que ha passat amb el finançament els últims anys.

No m’han convençut gens les dades que he vist sobre matrícules i inscripcions uni-
versitàries. I ho dic més que res perquè sembla que..., jo porto poquet aquí, vinc direc-
tament quasi del moviment estudiantil, i crec que ja sé de què va el ball. Això va d’un 
ball de dades, no? Depèn de qui et tregui un informe o un altre, la universitat va d’una 
manera o va d’una altra, no? Llavors, volia o esperava avui trobar-me, diguéssim, tot un 
abocament de dades oficials o de secretaria que, en tot cas, demanaré com a documen-
tació un cop sortim d’aquí.

Jo crec que hem d’enfocar o..., hi ha una visió que no compartim, que és que un 
país no es valora pel més ric, sinó pel més pobre. Hi ha gent que pensem que la plura-
litat d’un país es valora a partir del que és més pobre, i no a partir del que és més ric. 
Un exemple molt clar és que Mèxic, que és un país que deixa molt a desitjar, té la per-
sona més rica del món, i no és un país de referència. I, traduït a universitats, està molt 
bé tenir campus d’excel·lència, tenir les millors universitats del món i tenir els millors 
investigadors del món, però també hem de, potser, ficar el focus a l’altra banda d’una 
cosa que pot ser veritat –que tenim grans universitats no és una mentida–, ficar el focus 
a l’altra banda.

Deien que hi havia certes dades..., per exemple, deien que els inscrits o els matricu-
lats universitaris provenen, en major part, de pares i mares que no tenen estudis univer-
sitaris. Jo li dono una altra dada: de l’any 2010 a l’any 2014..., segons l’EPA i l’enquesta 
Eurostudent, l’any 2010 el 48 per cent de matriculats a les universitats provenia de famí-
lies on els pares i mares eren treballadors manuals, que és una altra categorització, i, en 
canvi, això es reduïa fins al 27 per cent l’any 2014, just després de la pujada entre el 69 i 
241 per cent de les matrícules que hi va haver en aquesta etapa.

Valorar la capacitat econòmica de les famílies sobre si tenen o no tenen estudis uni-
versitaris potser ara és correcte; en generacions dels setanta i vuitanta potser no ho 
és tant. I, si anem a veure dades de tipologia de treball, sí que trobem que els treballs 
menys remunerats, amb la pujada de matrícules que hi ha hagut, tenen un accés més li-
mitat a les universitats.

I ara una de bona –no sempre vaig dient coses dolentes–: hi estem d’acord, jo crec 
que si alguna cosa ha millorat, si alguna cosa ha fet bé el sistema universitari i, sobretot, 
de recerca, és el consens polític que hi ha hagut els últims anys. Ha passat una cronolo-
gia amb moltes fites: des de l’obertura de les universitats de Lleida, Girona i Tarragona 
fins a la implantació del Pla Bolonya o la implantació dels plans d’aquest any.

Jo posaria en dubte aquest consens en el model de l’espai superior europeu, més que 
re per diverses coses. La primera és que unes quantes estudiantes vam estar tancades 
uns mesos al rectorat mentre aquest model, aplicat per un altre govern, per cert, perquè 
en aquell moment era el tripartit..., i perquè veieu el desencís social que va provocar, i 
més quan l’espai europeu superior és de 3+2, en aquest cas, i es va aplicar el 4+1, i ara 
els estudiants sortim al carrer perquè no s’apliqui el 3+2 i des de la Secretaria d’Uni-
versitats es respon que 3+2 sí, 3+2 no, que està paralitzat..., i perquè veiem que al final 
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això provoca que molta adaptació de l’espai europeu no hi ha hagut, i el que sí que hi ha 
hagut, per cert –és una realitat–, és la pujada de matrícules i el que és entendre la uni-
versitat com un sistema de copagament. Vull dir «copagament» i dic «tarifació»; és, di-
guéssim, una paraula equivalent.

Veig que es defensa, des de l’Administració actual i des de les anteriors, el sistema 
de tarifació a dentelladas. Està molt bé si expliquem senzillament què és la tarifació; 
si canviem l’explicació de «tarifació» per «copagament» ja comencem a arrufar el nas. 
I és que realment un sistema de tarifació social amb matrícules tan altes, amb un aug-
ment tan alt de matrícules, al final el que provoca és que qui hagi de pagar la universitat 
és aquell que usa la universitat, i, per tant, perdem la visió que la universitat és un servei 
públic i universal i l’hauríem de pagar entre tots i totes. És com si aquells que usen els 
serveis socials haguessin de pagar els serveis socials o part d’aquests; sé que l’exemple 
és molt exagerat, però és perquè s’entengui.

Llavors, jo crec que hem de trobar, en tot cas, un acord. El nostre grup parlamentari 
al que aspira és que la universitat sigui una universitat gratuïta i que la paguem amb una 
tarifació en el sistema fiscal de tots i totes, que és una cosa molt més ordenada i és una 
cosa que demanem reiteradament al Govern i al senyor Junqueras. Però bé, mentre això 
no es doni, creiem que no podem suportar –així ho hem dit en propostes de resolució 
aprovades al Parlament– les matrícules més altes d’Europa. I hi ha diversos articles –ha 
sortit a La Vanguardia i em sembla que al diari Ara– en què se’ns comparava, a Cata-
lunya, amb la resta de comunitats i amb la resta de països europeus, i realment el que 
trobàvem eren matrícules molt altes. I vostès diuen: «No passa res, tenim el sistema de 
tarifació social.» Quina profunditat té, aquest sistema de tarifació social? I realment, si 
ho comparem amb el 2011, igualment estan pagant molt, molt més, els estudiants, que 
abans.

Amb això –no vull confondre’m, tampoc– no vull defensar el model contrari, és una 
discussió que hem tingut amb el company que està allà. No vull defensar el model de: 
«Bé, bé, no apugem matrícules, però tampoc donem diners a universitats dels companys 
del PP que han fet a Espanya.» Clar, al final el que provoquen és que ofeguen les matei-
xes universitats.

Llavors, el que cal aquí sobretot és fer entendre a la societat i al Govern en general 
–sé que vosaltres només sou d’un sector– que la universitat és aquest generador d’eco-
nomia, aquest generador de valor afegit –després hi entraré, quan parlem de l’àmbit de 
recerca–, i que cal, en tot cas, alhora que abaixem les matrícules universitàries, aug-
mentar les partides públiques de ple suport a aquestes per no carregar-nos el sistema 
universitari.

I, per últim, parlant d’universitats –avui li afegeixo un tema nou, ja m’anirà conei-
xent–, vull parlar del nostre valor afegit humà, no?, que són aquesta gent que fa possible 
que la universitat tingui un valor afegit, que són les treballadores i treballadors i els in-
vestigadors que allà desenvolupen la seva professió. Vaig parlar ja, en la moció al Ple fa 
poc, del capítol VI; és un tema particular que m’agradaria saber com el pensen abordar, 
ja que es va aprovar aquesta moció.

Després, m’agradaria respondre a una pregunta que em fan la majoria d’associats i pre-
caris que em trobo a totes les universitats –ja no només a l’Autònoma, eh?–, que és què 
passarà amb els falsos associats: és la gent que en teoria és fals associat i aquest és 
l’únic treball que té, i fa deu o vint hores a la universitat, cobra 400, 600 euros, i amb 
això va aconseguint fer aquella tesi infinita, que al final acaba combinant amb els tre-
balls triples o quàdruples. Ja li deia l’altre dia al conseller que els joves hem après a des-
doblar-nos, no?, que estudiem i treballem alhora perquè no tenim temps de re més.

I, per últim, parlar de l’apoderament dels estudiants, en el sentit de... L’altre dia es 
va aprovar una moció on s’instava a tenir un debat del futur sistema català. Jo crec que 
sobretot el que hem d’intentar és..., a més de modificar la universitat amb els campus 
d’excel·lència, amb les modificacions pressupostàries –estaria bé una modificació del 
reglament o instar les universitats que ho fessin, i aquí jo crec que s’hi pot col·laborar 
per intentar no saltar-se la famosa «autonomia universitària», que a vegades posaré en 
qüestió–, és que els estudiants i les estudiants tinguin un paper més coresponsable de 
l’esdevenidor de la universitat.
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Quan diem això, diem que haurien de tenir un paper més..., o sigui, una representa-
ció més forta, no només als claustres, on no podem incidir, sinó sobretot al CIC i als or-
ganismes de representació de les universitats catalanes. Jo ho llanço com una idea, i és 
una cosa que crec que desenvoluparem els pròxims mesos aquí, al Parlament. I pregun-
to quina seria la sensació, en base a aquesta proposta, que es traslladés a la conselleria, 
perquè és una cosa en què hi hauran propostes..., tractar-se amb els estudiants i també 
amb els sindicats d’estudiants.

I ja podem saltar a recerca. Realment el sistema de recerca català és bastant fort, ha 
millorat molt els últims anys i en certs sectors n’estem al capdavant, com al sector bio-
mèdic –no m’estendré gaire. Tornar a fer la reflexió d’abans: un país no es mesura pel 
més ric, sinó que es mesura pel més pobre. Llavors, quan jo miro el sistema de recerca 
català, veig els seus rècords –que apostaria que els té, és una realitat–, però en el que 
em vull fixar sobretot és en la part de darrere, en aquella gent que mou la màquina cada 
dia, en quina situació estan, no? Avui adoptarem una proposta de resolució que reclama 
l’inici d’un conveni col·lectiu per als treballadors de recerca de Catalunya; m’agradaria 
saber el capteniment de l’Administració en aquest, i quin àmbit hauria de tenir, només 
per informació.

I també m’agradaria fer una reflexió final sobre aquesta gent que fa moure la mà-
quina de recerca cada dia. I és que si al final diem que estem atraient talent, diem que 
volem construir una economia de valor afegit –que és el que cal en aquest país, menys 
economia de turisme, pandereta i sangria, i més indústria de valor afegit per poder tirar 
endavant–, com pot ser que en molts dels centres de recerca –fundacions, grans infraes-
tructures com les que tenim– tinguem personal en situacions de precarietat que al final 
pel que opten..., o la sortida més fàcil –i jo ho he viscut a la meva universitat, en l’àmbit 
de telecomunicacions– és anar-se’n a països inclús com Malàisia o Llatinoamèrica, on 
realment les condicions laborals són molt millors...

La presidenta

Ha d’anar acabant, diputat.

Joan Giner Miguélez

...per a gent tan preparada.
Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, podia acabar, eh?, era només avisar-lo. (Veus de fons.) Molt bé. Doncs, per part 
del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Navarro, felicitats també pel seu nou càrrec. Se-
nyor Navarro, vostè va «en sèrio»? És a dir, vostè ens acaba de plantejar una transfor-
mació molt a fons del model, del paradigma universitari de recerca a Catalunya, que ve 
a ser la transformació en clau liberal del sistema universitari, en línia amb el que han 
demanat els experts, els rectors universitaris, els informes, en línia amb una universi-
tat més lliure, més flexible, més britànica. I això sempre s’ha trobat amb l’oposició i 
l’immobilisme dels interessos establerts –sempre–; amb l’oposició frontal, en concret, 
d’aquells que vostès tenen com a socis de Govern, és a dir, són els que han tallat l’auto-
pista perquè no poguessin fer això.

I vostè ens acaba de plantejar una..., o sigui, en llenguatge garicano, vostè ens aca-
ba de fer unes..., que a mi em sembla bé, però una mena d’hermenèutica garicana de la 
universitat catalana, i tenen com a socis aquells que tenen com un dels seus principals 
camps de batalla lluitar contra això. Per això li pregunto si vostè va «en sèrio». És veri-
tat que el senyor Castellà té molta capacitat de convicció (fortes rialles), però tanta..., bé, 
diguéssim, com a braç parlamentari de la política del Govern, però, clar, tanta per... És a 
dir, vostès estan disposats que els tallin l’AP-7 deu vegades?

Clar, ho pregunto amb tota sinceritat, perquè ningú a Espanya s’ha atrevit a fer això 
mai pel que implica i pel que significa –ningú. Hi ha hagut moltes propostes, hi ha ha-
gut molts papers, hi ha hagut moltes intencions, però al final ningú no s’hi ha atrevit. Si 
vol, en parlem (l’orador riu), però, de debò, vostè ha fet un plantejament, diguéssim, que 
–no tant en la literalitat, però en l’esperit i fins i tot en la passió– és una reforma impor-
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tant de les bases del sistema universitari de recerca com una unitat en clau d’economia 
del coneixement, en clau Mas-Colell, en clau Garicano, etcètera, no? I jo crec que és 
molt interessant, però estic convençut que no ho faran, absolutament convençut.

I permeti’m que comenci amb aquesta..., però és el que he vingut a pensar de sentir-lo, 
perquè és que, de debò, és el que s’ha posat sobre la taula des de fa quinze anys, a Cata-
lunya i a Espanya, i mai s’ha fet. Per això li preguntava jo al senyor Castellà: «El senyor 
Navarro ha estat a la política universitària de l’Administració?» I em diu: «No, ha tingut 
molts càrrecs de gestió universitària.» Ho dic perquè, clar, els que han estat allà no ho 
han acabat de fer mai pel que això implica socialment.

Avui ha estat un dia molt curiós: alguns hem coincidit en una comissió d’abans on 
hem tingut la intervenció més autocrítica en tres anys que he estat al Parlament. És a 
dir, ha vingut una representant del SOC i ha dit que tot era un desastre, al SOC, més o 
menys, menys el personal. I jo mai ho havia sentit, o sigui, que anava tot fatal; una mena 
de sinceritat que mai s’havia vist al Parlament. I (l’orador riu) a la tarda hem tingut, en 
tres anys, la intervenció més triomfalista que jo he sentit mai en aquest Parlament. O si-
gui que..., un dia realment curiós.

I certament la universitat catalana va bé, i certament la Generalitat de Catalunya ho 
ha fet bé, i la Secretaria d’Universitats ho ha fet bé i ha tingut una política clara, una 
idea bastant..., bé, discutible, però des de fa molts anys precisa d’on vol anar amb la uni-
versitat, i s’ha anat aplicant. I, com vostè ha explicat, també l’ha mantingut més o menys 
el tripartit, cosa que va provocar que el que avui és el portaveu de Catalunya Sí que es 
Pot –no sé si ho he entès bé, però...– estigués allà ocupant, diguéssim, el claustre contra 
el partit al qual avui representa. No ho sé, és una mica... (Rialles.) L’esquerra sempre té 
aquesta capacitat d’anar-se regenerant i de dir que la casta són els altres.

Doncs, en qualsevol cas, bé, vostès han tingut una capacitat, i a més jo crec, tinc la 
impressió que des de la Secretaria filtren cada cert temps a La Va... –perdó–, a un diari 
de comunicació català una certa informació que reforça aquest discurs triomfalista so-
bre la universitat. I, com dic, va bé, però no només..., vostès s’obliden de moltes coses 
que passen a la universitat; per exemple, la Fundació Bofill acaba de fer un estudi, que 
curiosament no està publicat a la pàgina web, però me’l va ensenyar l’altre dia un rector, 
en el qual es demostra que Catalunya és una de les comunitats autònomes espanyoles 
que dedica menys diners a la universitat per alumne i per persona, és a dir, per capita; 
està a la part de baix. Això vostès mai ho expliquen, això mai ho diuen, però això és 
així, és a dir... I, per tant, hem aconseguit fer molt. Doncs, imagini’s, com deia el porta-
veu socialista, si injectéssim més diners al sistema universitari, si hi poséssim els diners 
que hi posen altres comunitats que aposten per la universitat.

Jo tinc algunes preguntes a fer-li amb el temps que em quedi. La primera és, per 
anar ràpidament al gra: aquest Parlament ha aprovat la rebaixa d’un 30 per cent dels 
graus per a l’any vinent? Ho ha aprovat? És un mandat parlamentari; vostès accepten 
el mandat parlamentari o el desobeiran?, perquè entre altres coses és un mandat de la 
CUP, o sigui que l’han de complir.

Després, sobre el tema del 3+2, quin és el capteniment del Govern? Jo crec que és bo: 
és bo per estructura acadèmica; és bo perquè ens adapta a l’ample de via europeu; és 
bo perquè és millor, es correspon amb el mercat laboral. Certament hi ha un problema 
en el preu, i jo li pregunto: vostès mantindran aquesta política, que jo crec que ha estat 
molt encertada, que el quart curs costi igual que el tercer, es faci grau o es faci màster? 
Quines altres eines volen posar en marxa perquè ningú es quedi fora dels màsters per 
motius de renda? És a dir, l’estructura del 3+2 és millor, la flexibilització és millor. És 
veritat que això pot perjudicar econòmicament algunes persones; què fem perquè l’es-
tructura millor no perjudiqui ningú per motius econòmics?

Després, quina és l’estratègia de transferència que vostè vol posar en marxa? És 
a dir, perquè fem molta recerca, és veritat; hi som capdavanters, és veritat; potser en 
transferència no tant. I no és fàcil, eh? –no és fàcil–, perquè també és fàcil al final aca-
bar convertint la universitat en una empresa i que els professors diguin: «Home, a mi 
em dóna més benefici dedicar-me a fer recerca de transferència que no publicar altra 
mena d’articles», no? Quina és la línia d’actuació de la Generalitat?

Després, també, jo penso que efectivament la universitat ha de tenir un paper cabdal 
en l’economia del coneixement, a impulsar la transformació econòmica, en vinculació 
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amb el teixit empresarial i amb el sector productiu, però també amb les necessitats so-
cials, no? I aquí la Generalitat hauria de finançar estudis, temàtiques que no tinguin rè-
dit econòmic però que siguin socialment rellevants. Sincerament, no sé si tenen vostès 
la percepció que la universitat ha estat una mica desapareguda del debat públic aquests 
darrers cinc anys a Espanya i a Catalunya. Jo tinc una mica aquesta sensació, i potser 
m’equivoco. I és una mica estrany, perquè allà hi ha un munt de capital humà, d’intel-
lecte, però no ho sé, és com si no hagués acabat de sortir a la palestra i de dedicar-se a 
algunes de les qüestions que han estat a l’opinió pública.

I, després, és curiós que sigui el del Partit Popular que ho reivindiqui, això, però jo 
vinc del món de les humanitats, i a vegades amb aquests discursos de l’economia del co-
neixement..., és a dir, sembla que la universitat es redueix a la branca cientificopràctica. 
I què fem? És a dir, la universitat no és només motor d’innovació; també és la casa del 
coneixement, l’espai de la veritat, un lloc de creació de bellesa, d’art, literària, d’escrip-
tura de la història, de l’antropologia, i això també és un valor per a la societat, encara 
que no... Per tant, incorporem també aquest relat dintre del nostre paradigma universita-
ri del coneixement, del que la universitat aporta a la comunitat.

Per anar acabant, el tema dels doctors. L’altre dia estava a l’Autònoma i em van dir 
que aquest any hi ha hagut mil doctorats a l’Autònoma –mil doctorats–, cosa que és una 
qüestió per celebrar, però també és una certa inflació que té a veure amb el fet que s’aca-
ben els terminis, i, per tant, hi ha molta gent que ho està accelerant per un tema de canvi 
de pla d’estudis. Però què en pensa, vostè, del doctorat? Com el podem replantejar per 
garantir sortides acadèmiques a les persones i no quedar amb la decepció de dir: «He 
fet el doctorat. I ara què?», no?, i també per introduir en els plans de doctorat camins 
que portin a altres sortides professionals, és a dir, eines que a les persones les portin 
després a un bon lloc de direcció al món de l’enginyeria, al món empresarial, al món de 
la recerca, etcètera. Vostè quina política de doctorat vol fer?

La presidenta

Vagi acabant, diputat.

Fernando Sánchez Costa

Sí, sí..., un últim tema. Miri, a l’anterior legislatura vam aprovar la Llei –si no 
m’equivoco– de l’AQU, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari. Va ser 
una llei per consens i hi va haver un tema interessant que va proposar la diputada..., em 
sembla que era la socialista Marina Geli, en aquell moment, que estava al PSC, i va 
proposar incloure l’FP dintre de les competències de l’agència de qualitat università-
ria. Això és molt interessant: hem pensat a deslligar l’FP d’ensenyament i posar-la di-
rectament en l’àmbit de les universitats, de l’educació superior, i ficar-la dintre de totes 
aquestes polítiques que estem fent? Perquè això sí que potser seria un canvi de paradig-
ma que impulsaria un canvi econòmic i de les persones.

Moltes gràcies, i li torno a fer la pregunta del principi: va de debò, això que ens ha 
explicat?

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, té la paraula el diputat Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Gràcies per ser aquí i enhorabona pels nomenaments, tot i que ja fa uns 
mesos i fins i tot hem tingut ocasió de tenir una entrevista. Sí que, respecte als nous no-
menaments, teníem un comentari a fer: una certa incompatibilitat que veiem en el di-
rector de l’AGAUR, que és una persona també que ha demanat una compatibilitat pel fet 
de ser director també d’una agència, d’una consultoria en l’àmbit de la innovació. Ens 
sembla una compatibilitat una mica estranya. Per la resta de nomenaments, doncs, en-
horabona als responsables. Esperem tenir-hi, doncs, moltes coincidències; no sé si fins 
ara ha estat així, no?, però...

En qualsevol cas, valorant ja l’exposició que se’ns ha fet des de la Secretaria, pen-
sem que s’ha basat –bàsicament, una part– en indicadors socials: el volum d’alumnes, 
alhora que..., els ajuts que poden rebre per garantir que la universitat continua sent ac-
cessible, continua sent un dret al qual ha d’accedir tothom, independentment del seu ori-
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gen social. Sabem la bandera que fa el Govern de la política de beques, sabem d’aquest 
40 per cent que es diu que rep algun tipus d’ajut; però, com també han apuntat altres 
grups, esperem uns estudis una mica més aprofundits al voltant de si realment això que 
coneixem com «algun tipus d’ajut» és realment el tipus d’ajut que necessita tothom per 
accedir a l’educació, no? És a dir, si és realment un model que camina cap a la tarifació 
social o si no estem parlant d’això.

He vist que en la diapositiva número 40 es comprometien a desenvolupar precisa-
ment, doncs, una anàlisi més aprofundida d’aquest sistema de beques. Doncs, l’esperem 
amb candeletes, perquè fins que no sigui així nosaltres tenim la sensació, també bas-
tant fonamentada, que la pujada de taxes no ha sigut compensada, ni molt menys, per la 
política de beques, sinó que la pujada de taxes ha sigut un increment dels preus que ha 
carregat sobre les rendes de les famílies dels estudiants un dret com és l’educació supe-
rior, no?

En aquest cas, el nostre posicionament sobre el 3+2 ja és molt conegut, i estem molt 
satisfets del que es va aprovar la setmana passada al Ple del Parlament, en el sentit que 
el 3+2 no es desplegui fins que no hi hagin les garanties que no serà una nova contra-
reforma de l’ensenyament universitari, en el sentit, doncs, que aquests dos anys que 
substituirien l’any de màster actual no siguin a preus molt més cars i no siguin oferts en 
un percentatge molt més elevat que el del grau per centres adscrits, per universitats pri-
vades, no? Fins que la universitat pública no pugui oferir amb preus públics el conjunt 
d’ensenyaments que ara s’estan donant, pensem que aquest model corria el risc de ser 
una nova contrareforma.

Indicadors socials, dèiem, i, per altra banda, indicadors de recerca, que en molts ca-
sos també són discutibles. Sí que hem trobat a faltar una mica més d’atenció a la docèn-
cia, que també és un pilar fonamental de la universitat, no? Hem vist moltes dades de 
recerca, però potser poca atenció a la docència, i és important, doncs, també tenir pro-
fessors bons. Jo en vaig tenir, de professors molt bons, a la universitat pública, que em 
van explicar que els països rics no ho són perquè inverteixin en recerca, ho són perquè 
exploten altres països que són pobres. Després, també amb aquests diners inverteixen 
en recerca i així són més rics, eh?, però tampoc ens confonguem: el Primer Món no ho 
és perquè un dia va començar a invertir en recerca, sinó perquè va espoliar el que avui 
dia és el Tercer Món, no? Això, doncs, ho trobem a faltar, una mica més d’atenció a la 
docència.

I, després, també ens veiem obligats a posar el focus en altres aspectes, com han fet 
en certa manera altres grups. En primer lloc, la precarietat: és un problema, que aques-
ta recerca i aquesta docència es carreguin a espatlles, doncs, d’un personal precaritzat. 
S’ha fet referència ja a l’altíssim percentatge de professors associats que en molts casos 
són falsos associats. És un percentatge que crec que és bastant superior a Catalunya 
respecte a la resta de l’Estat, perquè s’està carregant probablement molt la docència en 
aquesta figura, que és altament precària pels sous que percep i perquè és una figura pen-
sada per a col·laboradors puntuals, i, en canvi, per a molta gent és la seva principal ma-
nera de poder restar en el món acadèmic, no?

Això, per una banda; però, per altra banda, també en el camp dels doctorands i dels 
investigadors, la precarietat també és un fet. En el cas dels predoctorals, la gent que té 
contracte per fer la tesi i el doctorat en centres de recerca, en investigació, doncs, en 
molts casos s’acaba aquest contracte i, en canvi, han de continuar treballant per do-
nar lloc a la tesi, pels articles als quals s’han compromès, per les investigacions que no 
han finalitzat. I això és una irregularitat: gent que se li acabi el contracte doctoral i, en 
canvi, estigui encara produint coneixement per a aquell qui se’n beneficiarà, no?, per a 
aquell centre que se’n beneficia, per a aquella empresa que està cofinançant el centre de 
recerca. Això en el cas dels doctorands.

En el cas dels postdoctorals, el panorama encara és més dur, perquè és el que pro-
voca precisament la fuga de cervells a la qual s’ha fet referència en alguna de les inter-
vencions que m’han precedit, no?; els contractes intermitents, que fan difícil estabilitzar 
la gent que treballa en aquest camp, amb una especial incidència també en les dones: a 
mesura que avancen les trajectòries investigadores, va baixant el percentatge de dones 
que hi prenen part, i això no és casualitat, perquè la precarització provoca també això, 
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un greuge cap a les dones. És una cosa que passa aquí i passa arreu, eh?, ho alertava un 
article del The Guardian aquesta mateixa setmana.

Això, per la banda de la precarietat. I després també volíem fer referència, ja que 
moltes altres qüestions han sigut apuntades per altres grups, a la qüestió del Serra Hún-
ter. Nosaltres pensem que el fet que es prioritzi tant l’entrada de professors procedents 
d’altres universitats de fora del país també pot ser un tap per a les promocions internes, 
per a la gent interna; és a dir, què li estem oferint a la gent d’aquí quan arriba a un cert 
grau de la seva trajectòria acadèmica? Que es converteixi en associat perquè a la pla-
ça Serra Húnter té prioritat algú que vingui de fora? En aquest cas, vigilem amb aquest 
model que s’està construint.

I una mica lligada amb això, que pot tenir-hi relació, una altra qüestió que hem tro-
bat a faltar a l’exposició –i amb això sí que acabaríem–, que és el català a la universitat, 
la llengua catalana a la universitat. Pensem que hi ha hagut molta desatenció en els úl-
tims governs i que ha anat retrocedint, la priorització d’aquest aspecte, que és central, 
no? A vegades s’ha volgut entendre que podria ser un obstacle a la internacionalització 
i a la vinguda de professors i de talent internacional, però en absolut és així. Hi havia 
programes per garantir els cursos de català i hi havia unes exigències que s’han de man-
tenir: demanar, doncs, a aquest professorat coses que no són diferents de les que es de-
manen a altres treballadors públics.

I, en aquest sentit, sí que l’interpel·làvem directament, no?: si des del departament hi 
hauran línies d’acció en aquest àmbit, en el del català, en el de promoure el català, que 
té un doble problema. Probablement un és el de les publicacions internacionals, que, 
com que es prioritza que s’han de fer en anglès, doncs, la recerca en molts casos..., l’al-
tra recerca es fa en anglès, i això provoca que el català s’empobreixi quant a adquirir 
riquesa terminològica en molts casos, perquè si l’altra recerca ja s’ha de fer en anglès és 
un camp on el català quedarà, doncs, empetitit. I l’altre, doncs, efectivament, el que he 
apuntat, no?, la política lingüística del Govern.

Ens agradaria saber si des del departament es coneix si el català avança o retroce-
deix en els estudis de grau, i especialment –on en tenim la sensació– en els estudis de 
màster o en l’àmbit de la recerca, si hi està avançant o hi està retrocedint. I en el cas, 
doncs, que hi estigui retrocedint, quines polítiques lingüístiques es farien des del depar-
tament per corregir-ho.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, senyora presidenta. En nom del grup de Junts pel Sí, per descomptat do-
nar la benvinguda al secretari d’Universitats, al director general d’Universitats i a tot 
l’equip que els acompanya.

Des del nostre grup..., jo tenia una intervenció preparada en funció de diferents pre-
guntes, però probablement vostè, senyor Navarro –i ens coneixem de fa anys–, deu es-
tar una mica perplex en aquests moments. Perquè vostè –i m’hi referiré després– ha tin-
gut una trajectòria política, però bàsicament vostè ha estat un acadèmic, un investigador. 
I s’adonarà –i jo li ho argumentaré– que en les diferents intervencions, senyora presiden-
ta, doncs, un pot tindre la percepció que als diputats no ens interessa res més que els in-
puts, i no els outputs, i vostè ens ha fet una descripció d’outputs. A vegades sembla que 
ens empipi que els resultats d’un sistema siguin bons, i que es confongui amb..., jo avui 
he sentit que es deia «autocomplaença», «cofoisme».

Jo crec que vostè ha deixat molt clar que aquest és el resultat del nostre sistema, del 
sistema, gràcies a la gestió i participació de diferents governs, de diferents colors, però 
és el sistema. I sembla que no ens interessen gaire els resultats, o llavors acabem dient 
que no ens n’acabem de fiar o quines en són les dades... Però fixi’s que és curiós, que 
vostè deu haver pensat: «Però no se’m rebat amb cap dada. Senzillament se’m diu: “Hi 
ha precarietat”, però no se me’n donen dades, o: “No ens acabem de creure si les matrí-
cules van com van”, però ningú en dóna les dades.» Doni per descomptat que és perquè 
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no tenim temps, en deu minuts, perquè segur que les tenim, eh?, i probablement en de-
bats posteriors, doncs, alguns dels diputats n’aportaran les dades.

Jo recomano, a més, i li ho demano al secretari, que es posin a disposició les dades 
del sistema Uneix, que segur que els diputats coneixen, les quals són objectives –les do-
nen les mateixes universitats–, i, per tant, ens quedem tots tranquils. Fins i tot ens diuen 
si anem «en sèrio» o no anem «en sèrio», i, presidenta, m’he sentit al·ludit, no?, també, 
pel senyor Sánchez.

Miri, el secretari d’Universitats i jo mateix compartim que just fa un any –just fa un 
any– militàvem en una organització política que hi acabem fent un enfrontament amb 
qui la liderava, que hi acabem fent una escissió, que a més creem un nou partit, que a 
més ens impliquem amb Junts pel Sí, que a més participem d’un mandat democràtic per 
intentar assolir la independència d’aquest país. Sí, sí..., anem «en sèrio», molt «en sèrio» 
(l’orador riu) –molt–, deixi’m dir-li-ho.

En qualsevol dels casos... (Veus de fons.) Sí, sí, em referia..., és a dir, deixi-m’ho dir 
diferent: poca cosa en comparació del que està passant en els termes d’aquest últim any.

Jo crec que les dades del sistema són per estar-ne orgullosos col·lectivament, però 
crec que hauria de fer algun aclariment més des de la perspectiva –jo crec– molt impor-
tant que un sistema d’excel·lència –i jo estic completament d’acord amb el senyor Giner, 
completament d’acord– és bo si ho és globalment i transversalment, no en puntes de-
terminades. I jo crec que ens podria explicar o aprofundir una mica més en el fet que si 
nosaltres ens comparem amb un sistema com la Gran Bretanya... Nosaltres podem dir 
que tenim millors universitats que la Gran Bretanya? No, però nosaltres podem dir que 
el nombre d’estudiants que van a universitats d’alt nivell és enormement més gran que a 
la Gran Bretanya. I aquesta és la virtut del nostre sistema, hi estic d’acord.

En qualsevol dels casos, crec que fóra bo, secretari, que probablement ens donés 
més detall sobre com funciona el sistema de tarifació social, i que posem en relleu que 
no és una qüestió d’un sistema de beques: és un sistema de bonificació per preus, és 
un sistema automàtic de bonificació per preus. Els sistemes de bonificació per preus 
en l’educació superior..., secretari, li sona l’alcaldessa Colau? (Rialles.) Bé. L’alcaldes-
sa Colau, no fa gaire, respecte a una necessitat que tots els pedagogs indiquen, que allà 
on hem de fer més èmfasi és en l’àmbit de zero a tres, en les llars d’infants, per esten-
dre-ho, proposa un sistema de tarifació social en el qual diu que el que té més renda pa-
gui més per compensar el que té menys renda. Li sona? (Pausa.) Doncs, aquesta és la 
política de l’alcaldessa Colau.

Jo crec, en aquest sentit, que l’important que hem de reiterar és la capacitat que té el nos-
tre sistema –això sí– de repartiment de rendes. I deixar clar, en qualsevol dels casos, que un 
sistema progressiu de tarifació social no deixa de tenir, per descomptat, que aquell que més 
renda té i més renda paga, paga com a màxim el 20 per cent del cost que significa l’educa-
ció superior.

Alguna aproximació, també, sobre les dades de recerca. Les dades de recerca en el 
nostre sistema els últims anys són, com vostè ha llistat, molt contundents. Li faig una 
pregunta. Hi ha una cosa que és difícil d’entendre; vostè diu: «El nostre sistema capta 
molts recursos.» El sistema més excel·lent que hi ha, el més difícil de què captar recur-
sos, és el del Consell de Recerca Europeu –els ERC grants. Com és possible que el sis-
tema català sigui molt més competitiu quan atrau ERC grants que no projectes del Plan 
nacional? No deixa de ser curiós. En aquell àmbit que és el més competitiu som molt ex-
cel·lents, i, quan baixem al Plan nacional –els projectes competitius del sistema de l’Es-
tat espanyol–, curiosament aquí baixa el percentatge de la capacitat del nostre sistema. 
Sembla contradictori. Per tant, quina motivació vostè hi podria veure.

De fet, formar part o no formar part de l’Estat espanyol té a veure amb això. Resulta 
que captem molts més diners de convocatòries molt més complicades o molt més exi-
gents a nivell europeu que les que tenim a l’Estat, malgrat que en recerca és un d’aquells 
pocs llocs, oi?, que..., quan vostè ensenyava el gràfic, crec haver vist Israel i Suïssa da-
vant nostre, que jo crec recordar que no formen part de la Unió Europea, però partici-
pen exactament igualment dels fons. Però sobretot li pregunto per què creu que passa, 
això. Des del punt de vista del model, això són els resultats, els outputs, però per què 
ha passat, això? Vostè es referia al model de governança dels nostres centres de recerca, 
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com s’han mogut dins de l’encotillament que tenen diferentment les universitats, i, espe-
cialment, les polítiques de talent.

Reiteradament hi ha un tòpic –s’ha sentit avui aquí, senyora presidenta, també– en 
termes de la fuga de talent, i possiblement això s’ha de contestar amb dades. I jo li pre-
gunto: hi ha fuga de talent? El talent és molt ampli, eh? No li estic preguntant i no li faig 
la pregunta de si hi han estudiants catalans que han de marxar fora a trobar feina, per-
què això passa, i aquest és un problema de la capacitat que té el nostre teixit empresarial 
i econòmic de generar llocs de treball. Li pregunto: hi ha fuga de talent científic, en ter-
mes de talent reconegut científic, en el nostre país?

Dues últimes reflexions. Ha parlat del programa ICREA i ha parlat també del pro-
grama Serra Húnter. Li demanaria també una mica més d’explicació en els resultats del 
Serra Húnter en test a les últimes convocatòries, en les quals, resumidament, enfocava 
el programa –l’enfocava des de la Secretaria, entengui’m vostè– amb una filosofia simi-
lar, en termes de captació de talent i retenció de talent, al programa ICREA. Quins són 
els resultats, en termes d’internacionalització, del nostre sistema? Aquests últims anys 
de convocatòria, quines són les dades en termes d’internacionalització? No li pregunto 
–i crec que no és interessant, ho pot ser també– si tenim molta gent de fora o no tenim 
molta gent de fora, sinó l’internacional que és algú: tan internacional sabem tots que és 
algú d’aquí que s’ha mogut a fora, com poc internacional és algú que està a la universi-
tat de Colònia que mai s’ha mogut de Colònia. Per tant, el grau d’internacionalització, si 
ens ha aportat i quin potencial hi tenim.

I què opina o com creu que pot evolucionar en el nostre sistema, o si creu que és bo 
que evolucioni en el nostre sistema una carrera en termes acadèmics de tenure track, i 
com pensen resoldre això en termes que la legislació espanyola ens impossibilita molt la 
figura, diguem-ne, completa, d’un tenure track.

Última –he dit– reflexió, l’última: només per celebrar que la majoria de grups parla-
mentaris estan completament d’acord, i així li ho han fet arribar, que hem de tenir una 
economia orientada al coneixement. Això sis o set anys enrere no era compartit. Quan 
dic que no era compartit, vull ser just: senzillament no sortia en el debat. En parlar de 
revolució del coneixement en un procés en el qual generem prou ciència en el repte de com 
som capaços de construir més teixit econòmic de base científic, li pregunto si combrega 
o no amb aquells debats que a vegades generen el risc de si ciència bàsica o aplicada, 
i, per tant, si té sentit pensar en orientació o si la lògica és estar sempre a la ciència de 
frontera, que és probablement el que ens pot donar resultats, però és un model o un altre.

I, en aquest sentit, també preguntar-li, al final, si, malgrat els instruments que tenim, 
és possible fer la revolució del coneixement sense ser-ne els reguladors màxims, sense 
ser estat i sense poder decidir en quins àmbits tenim capacitat per fer aquest salt defi-
nitiu.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Castellà. Suspenem la sessió durant tres, cinc minuts per 
acord de la Mesa i per petició del compareixent. I llavors, entre tres, cinc minuts –si po-
den ser tres no seran cinc–, ens tornem..., reiniciem en aquest temps.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a tres quarts 
de cinc i tretze minuts.

La presidenta

Comença la sessió. (Remor de veus.) Té la paraula el senyor Navarro per un temps... 
(Persisteix la remor de veus.) Si us plau..., reprenem la sessió. (Pausa.) Molt bé, gràcies.

Té la paraula per un temps..., entre quinze, vint minuts, perquè li han fet moltes pre-
guntes.

Gràcies.

El secretari d’Universitats i Recerca

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, senyors diputats. Jo comença-
ré rebutjant enèrgicament les acusacions de triomfalisme, perquè, tot i que sí que es-
tic apassionat pel sistema i sí que he presentat dades enormement positives, no es pot 



DSPC C 106
28 d’abril de 2016

Sessió 5 de la CEC 22

tractar de triomfalisme de cap manera, perquè jo fa tres mesos era un usuari d’aquest 
sistema i em limitava a aportar-hi un minúscul gra de sorra. Això és, si de cas, admira-
ció respecte a la tasca que s’ha fet, ho repeteixo, ho reitero, des dels successius governs 
del país per crear aquest sistema: admiració a la feina dels consellers de diversos colors 
polítics, als parlamentaris que han proposat i que han votat una sèrie d’estructures i de 
regulacions, el resultat de les quals és un sistema que realment destaca en tots aquests 
indicadors.

I cal posar en valor tant la feina que s’ha fet des de les institucions, des del Par-
lament i des del Govern –tots els colors polítics–, com també el que s’ha fet des de 
les universitats: els professors, els treballadors d’administració i serveis, els estudiants. 
L’obra comuna de tots aquests agents resulta un sistema que a mi em toca presentar no-
més des de fa tres mesos, però que no..., en fi.

Quant a seriositat, bé, jo diria que sí que ho estic dient «en sèrio»; de fet, jo ho dic 
seriosament. Dic seriosament que crec en aquest sistema, sé que és una creença com-
partida, i simplement em crida una mica l’atenció que el Partit Popular, que durant cinc 
anys ha tingut una majoria absoluta sense socis dubtosos, diguem-ne, no hagi fet passes 
més decidides cap a un sistema que sembla que pugui tenir èxit. Però, tot i així, admiro 
el sistema. He sentit alguns noms de persones que són admirables, i m’hauria agradat 
que l’Estat els darrers anys hagués contribuït d’una manera més decidida a desburocra-
titzar, a desfuncionaritzar, a flexibilitzar el sistema.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Dit tot això, hi ha una bona pila de preguntes, algunes de les quals són reiterades per 
diversos grups. Per tant, sí, m’agradaria abordar-les, en el temps que tingui, amb la mà-
xima precisió que el temps permet respecte al nostre model, per exemple, de tarifació 
social. Evidentment, un cop més, aquestes dades estaran a la seva disposició.

Quant a preus i beques, nosaltres tenim un sistema de tarifació social, i jo vull co-
mençar amb un exemple que crec que il·lustra molt clarament què fa el nostre sistema 
de tarifació social. Aquest és un exemple que fa referència a administració i direcció 
d’empreses, que és un dels graus amb més demanda, no només de Catalunya sinó de tot 
l’Estat. I fa referència a les taxes, a allò que paguen unitats familiars que tinguin qua-
tre membres, que, un cop més, és estàndard, és representatiu del que hi ha a les nostres 
universitats.

Si s’hi fixen, aquí baix, a l’eix de les ics, tenim la renda, i aquí tenim el preu d’un 
curs complet; compte, no és el cost d’un curs, el cost és molt més alt. Ja hem dit, i ho 
reiterem, que de mitjana el 80 per cent del cost dels estudis universitaris ja el cobreix el 
contribuent via les transferències que hi fa l’Administració, però hi ha una taxa. Aquí 
tenen, en línia blava, el sistema, que no inclou ara mateix tarifació social en la mesura 
que nosaltres creiem que l’ha d’obtenir –la inclouen a Madrid. I efectivament veuen que 
la línia blava aquesta d’aquí és la que és i segueix fins aquí, eh?; la línia blava, aquest és 
el cost. Estem parlant de qui compleix, en aquest cas, ADE. Evidentment, aquesta infor-
mació els la farem arribar, perquè és informació que és pública, i evidentment els passa-
rem aquest powerpoint, també.

Les dades en euros: aquest cost és de les persones que compleixen requisits acadè-
mics –atenció–, i ara hi arribaré. Observin que sí que és veritat –és veritat–que, a la 
zona de rendes altes, el que es paga a Catalunya, que és la línia vermella, és més alt que 
el que es paga a Madrid. Els estudiants que pertanyen a unitats familiars que cobren 
60.000 euros bruts l’any o més paguen més, però observin, si us plau, què passa a partir 
de rendes més baixes. Tota aquesta zona d’aquí de color vermell, que genera titulars que 
diuen que tenim les universitats més cares de no sé on, de fet ignora que per a aquestes 
persones, per a aquestes famílies, tenim les universitats més barates, més accessibles. 
Aquesta franja verda és el resultat del nostre sistema de tarifació social, que fa que pu-
guin accedir a la universitat determinades persones que estan en situació vulnerable.

Però la situació no fa referència només a aquestes persones, sinó que a més a més el 
ministre Wert va imposar, per a les beques de l’Estat, un sistema de qualificacions, un 
sistema de rendiment acadèmic tal que fins i tot les rendes més baixes... –i seguint cap 
a l’esquerra, encara a l’eix de les ics, ens perdríem fins al final–, aquestes rendes han de 
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complir una sèrie de requisits acadèmics, que si no els compleixen queden excloses del 
sistema estatal.

El Govern de Catalunya, en implementar el seu sistema de tarifació social, va trobar 
que això no era adequat, perquè precisament les rendes més vulnerables poden ser les 
que més dificultats de rendiment acadèmic tinguin, i va fer això: observin la línia blava, 
aquest és el preu que aquest curs, ara, han hagut de pagar per estar estudiant a universi-
tats de Madrid les persones de renda baixa que no compleixen els criteris acadèmics del 
ministre Wert, i a Catalunya, en canvi, tenen el màxim nivell d’ajut. Tota aquesta franja 
verda –que es finança, sí, en part, per les contribucions de les rendes altes– és el resul-
tat del nostre sistema de tarifació social, i això és absolutament crucial. I estranyament 
això, aquesta franja verda enorme –aquestes 6.500 persones que si tornéssim al sistema 
anterior quedarien excloses de la universitat– no genera titulars.

A més a més, quant al finançament de la universitat, aquest finançament que s’obté 
de les rendes altes –que ja entenc qui diu que això és doble imposició, però el fet és que 
és un sistema de redistribució que està implementat a la universitat–, aquest sistema de 
finançament ajuda també les universitats. Això és important: això, clar que retorna a les 
universitats. Si s’hi fixen, és cert: la franja blava són les transferències corrents que fem 
a les universitats, i és cert que hi ha hagut un ajustament substancial, tot i que hi ha un 
repunt, ja el 2015, que esperem que es pugui consolidar el 2016. I és cert –observin la 
franja vermella– que hi ha uns majors ingressos per matrícules.

Per això nosaltres diem que el nostre sistema de tarifació social, gràcies a les apor-
tacions extra que hem demanat a les rendes més altes, ha estat capaç, a la vegada, de 
mantenir l’equilibri pressupostari de les universitats i de facilitar l’accés de les rendes 
més ajustades, de les persones en situació més vulnerable, a la universitat. A nosaltres, 
el que ens agradaria és seguir aprofundint en aquest sistema.

Quant al futur, si el model ha de ser una universitat gratuïta o no..., bé, de models 
n’hi ha diversos, però el que hem de pensar tots és que la universitat no és l’única cosa 
que passa en una societat, i que s’ha de pagar. És cert que a països com Alemanya, 
Finlàndia o Suècia l’educació pot tenir un preu baix, però en aquests mateixos països 
els serveis sanitaris tenen un copagament substancial, i és una decisió que no prendrà 
aquesta secretaria, que prendrem tota la societat..., el Parlament, sí, però la societat en 
el seu conjunt, si és que volem una cosa o l’altra. O bé si és que som prou rics per pagar-
nos-ho tot, perquè de fet sí que hi ha països, com ara Dinamarca, en què no hi ha copa-
gament sanitari i no hi ha copagament universitari; és possible.

Però, en tot cas, és una qüestió de disponibilitat amb el pressupost real, possible, i 
com es distribueix. S’ha fet referència a les escoles bressol. Observin, si us plau, l’apor-
tació pública a les escoles bressol públiques de Barcelona i a les universitats públiques. 
Observin, si us plau –aquí ho tenen–, que l’aportació dels alumnes abans i després de 
beques és més alta a les escoles bressol que no pas a les universitats: per a una família, 
és més barat enviar els fills a la universitat que enviar-los a l’escola bressol pública, i po-
der el Govern i el Parlament hauran de prendre alguna decisió al respecte.

Això, pel que fa al sistema de finançament. És important recalcar que tenim un sis-
tema de tarifació social que ha estat pioner a l’Estat i en el qual ens agradaria aprofun-
dir. Ha estat tan pioner que hi ha forces polítiques que quan pacten, com dic, estan pro-
curant començar a imitar-lo. I quant a inversió a la universitat, evidentment, com més 
millor, però hem de mantenir l’equilibri pressupostari d’una societat que es cuida de 
moltes coses, no només de les universitats i de la recerca.

Quant a la matrícula i a l’accés a la universitat, jo ja he dit precisament que el nostre 
sistema, a més a més, ha llevat barreres d’accés, és un sistema pioner quant a inclusivi-
tat. I aquesta diapositiva ja els l’he ensenyat, i hem parlat del rècord històric d’un 40 per 
cent d’alumnes inscrits a les universitats: el 40 per cent de les persones en edat universi-
tària assisteixen a les nostres universitats.

I això ha estat així a Catalunya, especialment, a pesar de la caiguda demogràfica; en 
altres parts de l’Estat, la caiguda demogràfica de població jove ha resultat en una caigu-
da substancial en la matrícula universitària. Aquest no és el nostre cas. En el nostre cas, 
ni en els graus ni en els màsters s’ha experimentat una caiguda; al contrari, s’han man-
tingut. De fet, per tant, el percentatge dels nostres joves que accedeixen a les nostres 
universitats és més alt que mai.
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I això ha estat així independentment del coeficient d’experimentalitat dels estudis: 
els estudis que, per coeficient d’experimentalitat més alt, tenen un cost per a l’estudiant 
més alt, tenen una demanda altíssima, demanda que es cobreix a bastament. I, quant als 
nostres màsters..., bé, tenim 15.000 places ofertes de màster públiques, de les quals se 
n’ocupen anualment 11.000. Tenim una oferta que és adequadíssima a la demanda.

I, quant a les nostres beques, quan dic que han llevat barreres que vénen imposades 
per part de l’Estat, els voldria recordar que a la beca general estatal.., aquests són els 
estudis que més beca estatal reben. Notin, si us plau, els coeficients d’experimentalitat 
A, B i C: de mitjana, l’Estat dóna més beques als estudis que tenen un cost menor per 
a l’estudiant, a aquells els bequen; per a nosaltres –aquests són la nostra beca Equitat–, 
els estudis que més en reben són precisament els de nivell C, que tenen un cost més alt. 
Nosaltres facilitem particularment l’accés a la universitat, i particularment ho fem a les 
rendes més vulnerables i en els estudis més cars, més cars per a l’estudiant i, global-
ment, per al contribuent. Això és molt rellevant recordar-ho, perquè, es faci el que es 
faci, defensarem fins al final un model de tarifació social que ens ha permès salvar mol-
ta gent de ser exclosa de les nostres universitats.

Un altre tema recurrent –que han preguntat diversos grups parlamentaris, em perdo-
naran que em centri en les preguntes més comunes– té a veure amb l’estructura dels es-
tudis. Hi ha, certament, una polèmica molt gran respecte a si graus de tres anys o graus 
de dos. A mi quan em demanen pel 3+2 dic sempre que el 3+2 no existeix, que existeix 
la voluntat d’encetar un debat i fer allò que les universitats, els professors, els estudiants, la 
societat globalment decideixi que més convé. No hi ha la voluntat d’imposar res. I en-
tenc perfectament que els estudiants tinguin una certa preocupació respecte a imposi-
cions, perquè al final l’estructura actual de 4+1 va ser imposada pel Govern central, 
sense discussió.

Ara que en tenim la competència nosaltres, volem introduir-hi un grau de flexibilit-
zació; però, primer de tot, fem una mica d’història. Recordem que els anys 2004 i 2005 
es van iniciar a Catalunya vuitanta-dos graus pilot de cent vuitanta graus, a crèdits, és 
a dir, de tres anys; és el que s’anomenava «la via catalana», perquè ja a l’època, quan 
es parlava de l’adaptació a Bolonya, ja es volia fer una via concreta. Al final, això: de-
terminats governs van dir que no. I al final el que va passar és que tots els alumnes que 
anaven en aquests vuitanta-dos graus van ser passats a graus de quatre anys. I els alum-
nes no van patir la pèrdua del que era un nivell de flexibilitat important, que a Catalu-
nya, des de les nostres universitats, els nostres estudiants, els nostres professors, la nos-
tra societat va decidir que seria un sistema flexible.

De fet, l’any 2006 hi ha una petició explícita dels rectors catalans, en el marc de 
l’ACUP, per poder decidir la durada de les seves titulacions, per poder planificar bé 
quines titulacions volen oferir i de quina durada. I, de fet, la Xarxa Vives, que –aten-
ció– engloba totes les universitats de tots els Països Catalans, també fa declaracions al 
respecte: «Volem la flexibilització.» Ara tenim la possibilitat de decidir-ho nosaltres, de 
decidir les nostres universitats.

Per tant, el que hem de fer és tenir un debat seriós, no començar en cap cas una es-
bojarrada transformació de graus de quatre anys en graus de tres, perquè sí, i començar 
el curs que ve. Això no pot passar en cap cas. I des del Govern s’ha fomentat l’establi-
ment d’un debat en el context del Consell Interuniversitari de Catalunya, que ha creat 
tres comissions que van avançant en els seus treballs i que han arribat a uns acords molt 
clars: en cap circumstància els estudiants pagaran més en les noves estructures. És a dir, 
hi haurà un quart any de màster a preu de grau, sempre que la persona hagi fet un grau 
de tres anys, perquè –atenció– potser és que aquesta persona, aquest estudiant, haurà fet 
un grau de quatre anys.

Les universitats públiques no han de perdre diners, i a més a més la transformació 
s’ha de fer exclusivament sota criteris acadèmics. A mi m’agrada molt parlar d’un exem-
ple concret, la Universitat de Cambridge, que, d’acord, és una d’aquestes universitats 
elitistes, que són un peak al Regne Unit; un país que, a més a més, doncs, de mitjana té 
les universitats en global pitjor que nosaltres, però Cambridge no és gens sospitosa de ser 
dolenta, té graus de tres i quatre anys de temàtiques similars. Al costat d’un grau de 
matemàtiques de tres anys, n’hi ha un de quatre anys, i tenen denominacions diferents, 
perquè ningú no es confongui, i a més a més hi ha els mecanismes perquè els estudiants 
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passin d’un grau a l’altre en funció de les seves necessitats i de la seva voluntat vital. 
Un dels graus està més orientat a la recerca, l’altre està més orientat a la vida professio-
nal, però es pot canviar d’opinió entremig, hi ha un intercanvi. Aquesta flexibilitat, els 
nostres estudiants no la gaudeixen; els nostres estudiants «gaudeixen» ara mateix, entre 
cometes, d’un sistema que considera que..., així com els estudiants de França, del Regne 
Unit, d’Alemanya, poden, al cap de tres anys, prendre la decisió vital de si volen anar al 
món laboral o van a fer un màster o el que sigui, els nostres no poden prendre aquesta 
decisió, perquè per força estan fent un grau de quatre anys.

Bé, aquest és el model original, abans de tot. Recorden allò dels cicles? Els que te-
nim una certa edat hem fet primer, segon cicle, i recordem aquesta nomenclatura, que 
portava cap al món laboral i cap al doctorat. Després de la reforma, això va quedar així, 
amb només dues opcions. Tots els graus eren de quatre anys, excepte medicina i altres. 
Hi havia màsters o bé d’un o bé de dos anys, seixanta o cent vint crèdits, cap al món la-
boral i cap al doctorat, de manera rígida, obligatòria per a tothom.

Hi ha d’haver la possibilitat que aquests graus, quan es consideri acadèmicament 
pertinent i quan les universitats, en exercici de la seva autonomia –que defensem, evi-
dentment–, ho considerin oportú, convisquin amb moltíssimes altres opcions. Graus de 
quatre anys? És clar que sí, i màsters de dos i màsters de tres, junt amb moltíssimes al-
tres opcions. I, a més a més, i molt important, amb camins de traspàs, amb possibilitats 
de traspàs d’una trajectòria vital a una altra. I això en cap cas s’ha de fer sobtadament. 
Per això hi ha una moratòria que es va acordar la tardor passada i que aquest Parlament 
ha recordat que, evidentment, s’ha de complir, però que ja es volia complir per part de 
tot el sistema sencer representat en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Al final, el Consell Interuniversitari de Catalunya, en exercici de la seva autonomia, 
es dota d’una moratòria, i aquesta moratòria serà la que permetrà tenir el debat que vo-
lem tenir en el temps que volem tenir per arribar a un sistema flexible que maximitzi els 
beneficis per als estudiants i per a la universitat.

Em parlaven vostès, també, d’altres qüestions, com ara la precarització, com ara les 
taxes. De les taxes, ja n’he parlat; de la precarització... –diversos grups han mencionat 
això–, jo crec que és extremadament important –extremadament important– que tin-
guem en compte el que ha passat. Nosaltres, a escala doctoral i postdoctoral, hem man-
tingut un sistema de beques íntegre –de doctorat i de postdoctorat. Ha succeït que, per 
una imposició del Ministeri d’Hisenda, hi ha hagut una taxa de reposició de només el 10 
per cent, i això ha creat –és cert– un col·lectiu de persones amb totes les acreditacions 
necessàries per formar part estable del nostre sistema que no han pogut incorporar-se a 
places estables.

És força absurd que la política de contractació de les universitats sigui dictada pel 
Ministeri d’Hisenda, quan en realitat el que hi hauria d’haver és la petició d’una esta-
bilitat pressupostària, perquè, complint-la, podria solucionar això. El programa Serra 
Húnter i la voluntat d’aquest Govern és desfer aquest tap. I ara que en comencem a tenir 
les eines –perquè la voluntat ja la teníem, però ara comencem a tenir les eines– i co-
mencem a tenir una taxa de reposició més alta, ara en poc temps hauríem de ser capa-
ços que les persones que han d’estar estabilitzades dins del sistema realment ho esti-
guin. És important, això.

I, quant a altres qüestions, respecte a falsos associats i conceptes d’aquests tipus, 
seria bo que quantifiquéssim això, perquè jo no sé d’on surten, aquestes dades, i no 
nego, naturalment, que algú, en algun lloc, estigui en aquesta posició. Però, francament, 
els problemes que semblen apuntar-se amb tant d’èmfasi no són en absolut majoritaris 
i massius. Al contrari, nosaltres sabem que a nivell, com dic, doctoral i postdoctoral, el 
recorregut està bé; a nivell d’estabilització, hi ha un problema que el Govern català llui-
ta per solucionar, i les altres qüestions seran, si de cas, anecdòtiques. M’agradaria com-
partir aquesta informació, perquè, si no són anecdòtiques, evidentment nosaltres hi hem 
de fer alguna cosa.

Un altre tema pel qual em demanen són els estudiants Erasmus. Senyor García, hi 
ha una cosa que m’agradaria dir-li, i és que, pel que vostè em pregunta, jo sé que vos-
tè i jo discrepem en una cosa fonamental, que és en qui ha de ser un estat, si Catalunya 
sola o si tot Espanya; però en el que sí que veig que coincidim, i hi coincidim en molts 
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aspectes amb grups parlamentaris, és en el model universitari i el model de recerca que 
volem per a aquest estat, sigui qui sigui.

És cert que la Universitat de Granada té el major nombre d’estudiants Erasmus, per-
què la Universitat de Granada és molt i molt atractiva: acadèmicament, intel·lectualment 
i per una qüestió d’estil de vida, els punts que he mencionat jo mateix abans. Però no 
és menys cert que Catalunya és el tercer país de tot Europa on el nombre d’estudiants 
Erasmus és més gran, perquè nosaltres no tenim només una universitat que atreu Eras-
mus, sinó que tot el nostre sistema atreu estudiants Erasmus. (Veus de fons.) Gràcies, 
presidenta.

Acabaré amb una pregunta específica que m’han demanat vostès sobre internaciona-
lització i sobre el programa Serra Húnter. Mirin, és molt ràpid, això: el nostre sistema és 
cada vegada més internacionalitzat. Això seria la imatge d’internacionalització a nivells 
predoctoral, postdoctoral i sènior; però, compte, «internacionalització» entesa com a 
origen, com a natalitat de la persona.

I m’han fet una altra pregunta: fixem-nos que a mesura que es van augmentant els ni-
vells predoctoral, postdoctoral, sènior, tenim una quantitat més gran d’estudiants que vé-
nen de la resta de la Unió Europea i de la resta del món, de professors i de postdocs que 
vénen de la resta de la Unió Europea i de la resta del món. El nostre sistema està interna-
cionalitzat, vénen persones de fora aquí. I aquestes persones que vénen a fer un postdoc 
aquí o a fer la tesi aquí no són immigrats econòmics: vénen aquí perquè és un pas intel·li-
gent a les seves carreres traslladar-se a Catalunya a fer un doctorat, a fer un postdoctorat 
o a ocupar una plaça.

El programa Serra Húnter també ha internacionalitzat força, tot i que en tenim una 
convocatòria feta i una en marxa, fixin-se en el percentatge –aquesta vegada amb una de-
finició correcta d’«internacionalització»– de personal docent investigador amb la tesi lle-
gida en una universitat estrangera, independentment de si són catalans o si són noruecs.

I, quant a estudiants, ja ho he dit abans: el grau d’accés és altíssim, publicacions... 
Deixi’m acabar, si us plau, amb el meu propi grup de recerca, a qui enyoro molt. (L’ora-
dor mostra una fotografia.) Són el meu grup de recerca el gener passat. La fotogra-
fia..., aquest sóc jo, observaran que vaig vestit de científic. Aquí notaran de seguida que 
aquest senyor és un estudiant que ve de l’Índia; no ho notaran tant, però aquest estu-
diant és portuguès, aquest estudiant és italià, aquest estudiant és americà... Tinc un me-
xicà, tinc un escocès..., tenia, tenia –perdó–, haig de parlar en passat. I voldria acabar 
amb un exemple específic que m’agrada molt, que és aquesta senyora d’aquí; aquesta se-
nyora va fer... Recorden que he parlat de tres països que eren els millors...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, secretari.

El secretari d’Universitats i Recerca

...en captació de fons? Aquesta senyora va fer la tesi a Dinamarca, va fer un postdoc 
a Suïssa i ara n’ha fet un altre a casa nostra. Tenim un sistema plenament internaciona-
litzat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara començarem... Si algú –perdoneu–, si algun diputat dels grups 
parlamentaris vol, breument, fer alguna intervenció... (Veus de fons.) No? (Pausa.) Per 
tant, donem per acabada la compareixença, i, bé, acomiadaríem el secretari i l’equip 
abans de començar ja a reprendre la sessió amb el debat de les propostes de resolució.

Suspenem la sessió per un moment. Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i nou minuts i es reprèn a un quart de sis 
i tretze minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el punt número 2.

Joan Giner Miguélez

Senyora presidenta...
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La presidenta

Digui, senyor Giner.

Joan Giner Miguélez

Jo voldria demanar una modificació de l’ordre del dia, més que re perquè han vingut 
companys de fora per un punt i s’està fent molt tard. 

Llavors, voldria demanar si es podria passar el punt que ve ara, el punt 2, al punt 4, i 
avançar el punt 3 i el 4 al 2 i al 3. M’entén?

La presidenta

Sí. (Rialles.) Crec que sí, senyor Giner. Vostè està dient que ara es tractin el punt nú-
mero 3 i número 4...

Joan Giner Miguélez

I després el punt 2.

La presidenta

En tot cas, hi ha d’haver l’acord de la comissió...

Joan Giner Miguélez

Són dos punts de temàtica...

La presidenta

...i concretament dels propietaris de la proposta de resolució, que és el punt número 
2. Si hi estan d’acord el senyor Bruguera, el senyor Terrades (veus de fons) i la CUP... 
Sí? (Pausa.) I la resta de la comissió, estaria d’acord amb aquest canvi de l’ordre del 
dia? (Veus de fons.) No cal..., bé. (Veus de fons.) Hi estan d’acord?, ningú hi té res a dir? 
(Pausa.)

Per tant, ho aprovem per assentiment, i es fa el canvi.

Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, 
participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres  
de recerca i els parcs científics

250-00143/11

Per tant, passaríem a tractar el punt número 3, que és la Proposta de resolució de Ca-
talunya Sí que es Pot. Suposo que la defensa el senyor, el diputat Giner? (Pausa.) Gràcies.

Joan Giner Miguélez

Gràcies, presidenta. La proposta de resolució que presentem Catalunya Sí que es Pot 
no és una proposta de resolució que hàgim fet Catalunya Sí que es Pot, no?, llavors... Per 
què?, per què dic això i per què començo així? Perquè avui ens acompanyen els com-
panys dels comitès d’empresa dels centres de recerca de Catalunya, i és una reivindica-
ció que ja vam portar la legislatura passada i que no va poder ser aprovada o substan-
ciada perquè va decaure la legislatura, i aquest cop l’hem tornada a portar aquí, en seu 
parlamentària, amb dos grans objectius: els dos grans objectius que portem o que hi ha 
en aquest sector són la participació i la transparència en el que és el sistema de recerca 
de Catalunya i el garantiment d’una sèrie de drets o d’una ordenació racional del nostre 
sector de recerca.

Parlo, primer, del tema del conveni col·lectiu que es vol fer per a l’àmbit, que és una 
cosa..., quelcom important, en el sentit..., i vull parlar primer en el sentit econòmic. Deia 
abans el company Arcadi Navarro, que ha estat compareixent, que el sistema de recerca 
de Catalunya és de lo más guay que hi ha al nostre país. I realment estem d’acord que 
cal crear un model d’economia que deixi ja la paella i el turisme de la pandereta i co-
menci a crear indústria, coneixement i valor afegit en el nostre país. I el que no pot ser 
és que, alhora que estem dient això –i abans ho he dit, en la intervenció–, tinguem la 
precarietat latent dintre dels nostres investigadors. I quan dic «precarietat», ningú no 
em podrà dir ni que sí ni que no, perquè realment hi ha un descontrol pel fet que no hi 
ha marc que reguli això.

Així com en molts sectors i moltes empreses tradicionalment es regulen els drets la-
borals i els drets del treball en un marc racional com són els convenis col·lectius, el que 
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s’està demanant aquí avui és un impuls polític, no definir el conveni col·lectiu –això ho 
farà una mesa sindical–, però que el Parlament es posicioni i insti la Generalitat a crear 
aquest conveni col·lectiu que pugui ordenar el que seria l’àmbit de recerca de Catalunya.

Hem tingut certes discussions sobre quin és l’àmbit en el qual s’ha d’aplicar aquest 
conveni col·lectiu. Nosaltres creiem, i crec que és important remarcar-ho aquí –no està 
especificat a la proposta–, que tant els centres que depenen del Cerca com les fundaci-
ons, que depenen de les universitats, tant les infraestructures com les grans infraestruc-
tures, com el sincrotró, haurien de participar d’aquest conveni. És la voluntat que volem 
expressar aquí. I jo crec que és la manera que hi hagi també unes carreres acadèmiques, 
unes carreres professionals en l’àmbit de la investigació, que permetin que entre aquests 
centres de recerca, entre tot l’àmbit, hi hagi també una mobilitat positiva que al final el 
que provocarà és un dinamisme que provocarà una millora d’aquest sector i la conse-
güent transferència a la societat.

I quan parlem de transparència, tenim aquí un cert problema, perquè crec que no 
s’ha entès. I és una cosa que ens ha passat: que no hem sabut explicar –i des dels comi-
tès tampoc han sabut explicar als grups parlamentaris– què estàvem dient quan parlà-
vem de participació i transparència en els centres de recerca. No s’estava parlant –no 
s’estava parlant– que els representants dels treballadors esdevinguessin patrons o con-
sells assessors d’aquests centres de recerca, sinó que s’estava parlant del fet que pogues-
sin ser presents amb veu i –potser falta especificar-ho bé– no amb vot als màxims òr-
gans de decisió dels centres de recerca i dels patronats d’aquests centres.

Un exemple clar n’és l’IRTA, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 
on ja hi ha aprovat, en els seus articles, aquest model, on hi ha representants dels treba-
lladors en els seus òrgans màxims de decisió, on –ara sí– tenim un model de governan-
ça més flexible, on –allà sí– tenim un model de governança més transparent. Realment 
hem dit «transparència», «flexibilitat» i «governança» molts cops durant la intervenció 
d’abans; doncs, això és concretar-ho en polítiques reals, el fet que els representants dels 
treballadors, aquesta veu dels treballadors, estigui allà. I no ens ho inventem nosaltres: 
inclús a Alemanya, en els senats d’alguns dels centres de recerca, també hi estan parti-
cipant aquests treballadors.

I, al final, aquests òrgans de gestió, aquests màxims òrgans de presa de decisions, 
fan polítiques de personal, fan polítiques de contractació que haurien d’estar aconsella-
des o assessorades o haurien d’estar en un primer moment a la mà o a l’abast dels tre-
balladors i treballadores dels centres de recerca. I és que, venint cap aquí, em deien que 
havia sigut molt més fàcil parlar amb els sis o set grups parlamentaris que som que amb 
els seus patrons. I això m’ho deien els mateixos treballadors. M’ha semblat un exemple 
molt gràfic. (Veus de fons.) I ara em diuen que vagi acabant... Ostres, doncs, després ens 
posicionem.

La presidenta

Diputat, acabi. A veure, jo els aviso, però no cal que deixin la frase a mitges, eh?, 
poden acabar el que estan explicant. El que passa és que tothom...

Joan Giner Miguélez

Bàsicament agrair, llavors, la transacció a què hem..., acceptarem l’esmena del punt 
4 dels companys de Junts pel Sí. Agrair-los la transacció que han fet al punt 5 sobre el 
tema del conveni. Crec que han sigut molt comprensius.

I no tinguin dubte que tornarem a insistir en el tema de la transparència, els punts 2 
i 3, en un futur. Tot i que avui no reïxi endavant, tornarem a venir i ho tornarem a expli-
car, perquè creiem que és una cosa de sentit comú i és una cosa que entre totes podem 
tirar endavant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha presentat es-
menes, té la paraula el diputat Santi Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Antoni, Antoni..., de moment, em dic... (Fortes rialles.) Però, escolti’m... (L’orador 
riu.) El Santi el tinc aquí al darrere...
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La presidenta

No, no... El Santi Castellà és també d’Universitats, de Tarragona –perdoni–, i he fet 
un salt semàntic... (Veus de fons.)

Antoni Castellà i Clavé

És de jurídiques? (Veus de fons.) Bé, em queda una mica lluny, també. Disculpi. No 
em compta, aquest temps, oi? (L’orador riu.)

La presidenta

No, no, no...

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, presidenta. Respecte a la iniciativa, i intentant ser breu, és veritat que hi han 
dos blocs o dos temes rellevants. Respecte al conveni col·lectiu, com el diputat Giner ha 
anunciat, arribem a una transacció. Jo li he apuntat, abans d’arribar a la transacció... De 
fet, el rellevant és que els òrgans de govern, diguem-ne, dels centres de recerca comen-
cin el procés. De fet, just no fa gaire ja es va fer la primera signatura de reconeixement 
de parts en el procés de negociació, i el fet, doncs, que un conveni..., que no ens corres-
pon, a l’àmbit parlamentari, per tant, avui al Parlament estem dient a les parts: «Escol-
tin, posin-se d’acord.» I crec que aquesta és la virtualitat de l’acord.

Pel que fa al tema del punt 2 i el punt 3, home, al diputat Giner li diria que, si no era 
l’esperit de la redacció..., però és que la redacció és la redacció, llavors, li diria que ens 
accepti l’esmena que hem presentat, perquè l’esmena va en la línia de la participació. Ho 
dic perquè jo crec que ara no és el moment, però podem tindre un debat que... Si hem 
vist abans dades d’èxit és perquè tenim un model de governança diferent i d’èxit molt 
diferent, precisament, de la referència que s’agafa de l’IRTA. L’IRTA ens ve com un ele-
ment transferit de l’Estat, i jo li asseguro que l’IRTA al que aspiraria –i moltes vegades 
ho ha proposat– és al model de governança dels centres Cerca, però que es van crear 
posteriorment a l’IRTA.

Vol dir que en els patronats –i vostès ho saben– no es prenen les decisions; mala-
ment el dia que es prenguin les decisions en els patronats d’una fundació sobre quina és 
la carrera investigadora o els processos d’avaluació. I vostès saben que es prenen entre 
la direcció i els scientific advisory boards, que és on toca fer aquest tipus de processos 
d’avaluacions.

Per tant, jo crec que, des del Grup de Junts pel Sí, d’acord completament amb la 
transparència, d’acord amb la informació i la participació informativa de tots els treba-
lladors en els processos d’avaluació, especialment, però deixi’m dir-li que, en tot cas, si 
votem negativament és perquè estem desencaixant l’objectiu amb l’instrument: no són 
els patronats. I malament aniria el dia que en un patronat, al final, encetéssim uns pro-
cessos de discussió d’aquests tipus. Referents internacionals? No es participa en els òr-
gans de govern del Max Planck; suposo que es referia al Max Planck, que és el que s’as-
sembla o és el que és idèntic als nostres centres Cerca.

Els senats són el que entendríem nosaltres en el nostre sistema com els consells 
socials de les universitats. I tenim el risc de..., quan barregem centres de recerca amb 
parcs científics o fundacions d’universitats..., són institucions que no tenen res a veure: 
uns fan recerca i els altres gestionen patrimoni, com qui parla d’un polígon industrial. 
Per tant, jo crec que, en el fons –per això li dic que malgrat la votació en contra del punt 
2 i el punt 3–, en la reflexió de fons hi estem d’acord. Per tant, en un futur parlem-ne, de 
quin ha de ser l’instrument, eh? I aquesta és la posició.

Per tant, senyora presidenta, nosaltres..., seria el vot negatiu al 2 i al punt 3, el positiu 
al punt 1, i hem arribat a acords en el punt 4 i el punt 5.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Antoni Castellà. I ara, per part del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bé, nosaltres, en aquesta propos-
ta de resolució, hi estem d’acord també en el fons, especialment a assegurar que la veu 
dels treballadors, doncs, arribi a tots aquells òrgans de decisió i de centres de recerca, 
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però creiem que caldria trobar una altra manera, eh?, de procurar aquesta veu. Crec que 
és cert, que el redactat, doncs, és obvi – vostè mateix ens ho ha explicat– que no estava 
ben redactat en aquest sentit, no?, i, per tant, ha donat errors de comprensió.

La solució considerem que no ha de passar, doncs, per la presència en aquests mà-
xims òrgans de govern, justament, per múltiples raons, entre les quals hi ha aquestes: 
els estatuts, els mateixos estatuts de les fundacions i dels consorcis que preveuen això, 
no?, que els patrons no poden cobrar de la institució on fan aquesta funció, i, per tant, 
un treballador de la mateixa institució no en podria formar part. I així mateix, els cen-
tres aquests de recerca –ells mateixos, no?– estan interessats, a més, a ser examinats, a 
ser avaluats, i que tot això tingui, a més, conseqüències en benefici positiu del mateix 
centre, no? I això és el que aconsegueix, doncs, que tinguem i que puguem tenir elit a 
la recerca.

Per tot això, veiem –clar– una confusió: centres de recerca com a parcs científics, 
que clarament són institucions instrumentals, no?, que gestionen espais, i, per tant, no 
fan recerca sinó que la faciliten; i així mateix l’IRTA, com a centre de recerca en fór-
mula d’empresa pública. És difícil, doncs, parlar de fórmules de diàleg i de participació 
de treballadors en fórmules tan diverses com l’empresa pública, els consorcis, les funda-
cions, etcètera, no? Hi ha una barreja que ho fa difícil.

Patronat i treballadors, doncs, queda clar, com s’ha comentat anteriorment, que són 
incompatibles: on marquen la línia estratègica, i, per tant, no treballen temes laborals, 
de nomenaments directes i altres coses.

En resum, Ciutadans aposta i apostarà sempre per augmentar la participació dels 
treballadors i perquè es pugui parlar en aquestes taules de taules salarials, de contrac-
tes, de condicions laborals. Deixi’m dir i reiterar que creiem que cal fer una aposta fer-
ma per millorar les condicions laborals de tots els investigadors, i, per tant, que no n’hi 
hagi cap mena de dubte.

Especialment d’acord amb els centres aquests de reconeixement estratègic euro-
peu, el Human Resources Strategy, on hi ha centres pioners. I cal donar recolzament a 
aquests punts.

Sí, evidentment, als comitès externs d’avaluació externa. Això..., són garantistes, i, 
per al tema de la recerca i –evidentment, ho podem inferir– per a la docència universi-
tària, doncs, són importantíssims.

I deixi’m acabar comentant «sí» a blindar la fuga de talents. Nosaltres creiem, no?, 
que una mica de fuga de talent hi ha al sistema, i que també hi hem de buscar estratègies.

En resum, el nostre posicionament seria: al punt 1, hi donarem recolzament; als 
punts 2 i 3, ho reitero, eh?, per la forma del redactat, doncs, no el donarem; al punt 4, 
si finalment entenc que s’ha acceptat l’esmena, doncs... Ha estat així? (Veus de fons.) 
Doncs, si han acceptat l’esmena, sí que hi donarem recolzament. (Veus de fons.) Sí? (Re-
mor de veus.) No, al punt... (Remor de veus.) No, no; al 4, esmena.

La presidenta

El 4 és l’esmena –perdó.

Jorge Soler González

És això, eh?, el que votarem? I, per tant, si finalment al punt 5 s’accepta la transac-
ció, doncs, aquesta transacció també la votarem a favor.

Al que insinuava el diputat..., bé, que si la negativa..., votar «no» per part de molts 
de nosaltres no era perquè no recolzem els treballadors, que, hi insisteixo, els recolzem, 
a més, plenament, i en això sí que vull hi emfasitzar: crec que és especialment impor-
tant que donem resposta a les necessitats que tenen des de la recerca. Si a això, amb 
una esmena com la que estava presentada o una transacció que es podia fer entremig, hi 
donessin recolzament, també els donaríem recolzament a això, eh? I, per tant, votarem 
«no» a aquest redactat, si no és que vostès hagin fet algun posicionament diferent, com 
el senyor Castellà, doncs, argumentava.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor 
Jordi Terrades.
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Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Tampoc no reiterarem arguments que ja s’han donat, però en 
aquesta proposta de resolució jo crec que hi han dos blocs, clarament diferenciats, eh? 
La posició del Grup Parlamentari Socialista anirà en la línia de demanar votació sepa-
rada dels punts 1, 4 i 5, i del 2 i el 3.

Nosaltres creiem que les relacions i les condicions laborals dels investigadors, tre-
balladors, és a dir, dels drets i l’organització del sector, doncs, dels centres de recerca, 
s’ha de fer a través de l’establiment d’un conveni sectorial de l’àmbit que acabi regulant 
el que avui és molt dispers; i, per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres hi donarem 
suport. Pensàvem donar-hi suport amb transacció o sense transacció, perquè ens sembla 
que és lògica, la posició plantejada. Aprofito per saludar els representants dels comitès 
d’empresa dels centres de recerca de Catalunya.

I, després, es fa un reconeixement, a la moció, d’un model que..., és un model que..., 
podem acabar de graduar l’adjectiu, eh? –si és molt excel·lent...–, però és un bon model. 
Nosaltres no som partidaris..., el model de recerca que tenim no el veiem com un model 
que acabi consolidant estructures funcionarials. Creiem que aquest no és el model que 
hem anat construint al llarg d’aquests anys.

També ens preocupa que a vegades es confongui precarietat amb disminució de re-
cursos; de vegades aquests dos conceptes s’acaben relligant, i jo crec que són coses di-
ferents. I segurament el redactat dels punts 2 i 3..., nosaltres no hi podem donar suport, 
perquè han creat una certa confusió, eh? En el model nostre –i ho expressava el diputat 
Castellà en la seva intervenció– no són els patronats els que acaben assignant els recur-
sos als projectes, i malament aniríem si fos així, no? 

Altra cosa és que hàgim de millorar en els aspectes de transparència, que en els pro-
cessos d’avaluació, doncs, hi hagi una participació, una informació de la veu dels inves-
tigadors/treballadors que arribi amb molta més claredat als òrgans de decisió, eh?, però 
no és el que diu la proposta de resolució. La proposta de resolució diu altres coses, que 
nosaltres no compartim, i per això no hi podem donar suport.

Aquest, de totes maneres, és un debat obert. I, per tant, com a tal, jo crec que el que 
cal és emplaçar-nos a trobar la millor solució a les propostes plantejades i a la situació 
d’un model que jo crec que és un model que dóna els seus resultats i que, com qualsevol 
model, es pot millorar i perfeccionar.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se, té la paraula, en nom del Partit Popular, el senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí; gràcies, presidenta. I salutacions, també, a les persones que ens acompanyen, que 
jo crec que agraeixen la sinceritat de la gent, i no excuses de mal pagador. És a dir, si 
una persona, un partit, vol votar en contra, doncs, que digui que vol votar en contra per-
què està d’acord amb el model actual o perquè..., però no començar: «Que sí, clar, que 
depèn d’això com es digui...» Bé, escolti’m, al final cadascú ha d’assumir les seves res-
ponsabilitats i el que fa, no?

I, en aquest sentit, nosaltres en aquests moments estem d’acord amb el model actual, 
que ens sembla que ha donat bons resultats. Ha vingut ara el secretari d’Universitats i 
Recerca, ens ha presentat unes dades amb tota mena d’adjectius superlatius i triomfalis-
tes, però la veritat és que les dades són bones, ens sembla que el model és capdavanter, 
és competitiu, és flexible, atreu talent. I aquest talent pot ser una mica fràgil, i si des-
equilibrem el model, doncs, podria produir-se una certa fuga de talent. Això no signi-
fica que sigui un model que per sempre estigui tancat, i es pot estudiar més. Ara, a dia 
d’avui, pensem que segueix essent el millor.

I, per tant, nosaltres votarem a favor del punt 1, en contra del 2 i el 3, i ens abstin-
drem en el 4 i en el 5. De tota manera, restem oberts a tenir un diàleg per estudiar alter-
natives.

La presidenta

Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, el diputat Albert Botran.
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Albert Botran i Pahissa

Bé, seré molt breu, precisament per no reiterar arguments. Els representants dels 
comitès que avui ens acompanyen ja van venir a presentar-nos la seva intenció de..., les 
seves reivindicacions, que ara han transformat en proposta de resolució. Nosaltres en 
aquell moment ja vam veure que eren reivindicacions, doncs, molt bàsiques i molt rao-
nables, i que, en tot cas, si es creia que el patronat no és el lloc on han d’estar presents, 
ells mateixos serien qui s’adonarien de la inutilitat d’estar en aquest patronat, però no 
sabem per què se’ls ha de tancar la porta d’entrada a la presència en els patronats.

Així que nosaltres donarem suport a la literalitat del text.

La presidenta

Moltes gràcies. Si ara vol aclarir el... (veus de fons), ai, perdó. No? (Pausa.) Ja està, ja 
s’ha posicionat. Si vol aclarir-se... (La presidenta riu.) Si vol manifestar, posicionar-se, 
el diputat Giner, o aclarir...

Joan Giner Miguélez

Aclarir...

La presidenta

...el sentit de vot?

Joan Giner Miguélez

Aclarir quatre coses. Jo crec que l’argument que ha esmentat la CUP ara mateix és 
demolidor: si realment el patronat no és el lloc on es prenen les decisions i no és el lloc 
on han d’estar, doncs, ja se n’haurien adonat. Jo, pel que rebo... –i jo no sóc investigador 
ni estic a centres de recerca–, jo m’escolto els treballadors de la majoria dels centres de 
recerca i em diuen que als patronats sí es prenen decisions.

Bé, doncs, aquí hi ha una lucha de titanes entre unos y otros para ver quién tiene la 
verdad; no ho sé, juicio por combate, si voleu, i ho solucionem. 

Jo crec que l’argument definitiu és que si realment els patronats no són el lloc o són 
un lloc inútil on no haurien d’estar, doncs, els treballadors i les treballadores dels cen-
tres de recerca, que, ho recordo, són el futur d’aquest país, se n’haurien adonat. Res 
més, doncs.

Procedim a la votació.

La presidenta

Sí, diputat, però no era per continuar el debat; era perquè es posicionés o aclarís si 
havia d’aclarir algun sentit sobre la transacció o el vot. (Veus de fons.) D’acord.

Per tant, passem ara a la votació. Si els sembla, votarem per separat el punt 1, els 
punts 2 i 3, i el punts 4 i 5, que són les votacions que sembla que han... (Veus de fons.) 
Tots, un a un? (Veus de fons.) Molt bé, comencem. Bé, jo feia els tres..., em semblava, 
pel que vostès havien dit, eh?, però bé, cap problema.

A veure, votem el punt 1.
Vots a favor?
Bé, s’aprova per unanimitat.
Entenc que volen votar el punt 2 i el punt 3 per separat. (Veus de fons.) Sí, és el que 

havia dit. D’acord. Ara votem els punts 2 i 3.
Vots a favor?
Tres vots a favor, del grup proposant –Catalunya Sí que es Pot– i del Grup Candida-

tura d’Unitat Popular.
Vots en contra?
Divuit vots en contra, del Grup de Junts pel Sí, Grup de Ciutadans, Grup Socialista 

i del Grup Popular.
Abstencions?
Ningú.
D’acord. Per tant, aquest queda rebutjat per 18 vots en contra.
Passaríem a votar els punts 4 i 5, si hi estan d’acord. El 5 és el text transaccionat, 

d’acord? (Pausa.)
Vots a favor?
(Veus de fons.) Sí, el punt 4 és l’esmena, el punt 5 és el text transaccionat.
Per tant, 19 vots.
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Vots en contra?
Abstencions?
Dues abstencions, del Grup Popular.
Per tant, queden aprovats per 19 vots a favor, els punts 4 i 5.

Proposta de resolució sobre la rebaixa de les taxes universitàries

250-00151/11

I passaríem al següent punt, que seria el punt número 4, que és la Proposta de reso-
lució sobre la rebaixa de les taxes universitàries, del Partit Popular. Té la paraula el se-
nyor Fernando? Sí? (Veus de fons.) El senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Molt breument. Presidenta i companys, com diria el diputat Giner..., perquè..., ja és 
un pas, que ens digui «companys», perquè el senyor Mena no ho feia, només deia «com-
panys» a un grup de la cambra, però... (Veus de fons.) Bé, és un tema, aquest, que hem 
discutit molt, que s’ha votat diverses vegades. Tenim que a Catalunya els preus de grau 
han pujat un 67 per cent i un 137 per cent aquests darrers anys; això és molt més del  
que han pujat a altres zones d’Espanya. Ha estat una decisió de la Generalitat de Cata-
lunya, i, per tant, una decisió libèrrima, i nosaltres pensem que en aquests moments es 
pot retrotreure.

Ara que els ingressos fiscals de la Generalitat comencen a ser millors, que hi ha un 
millor clima econòmic, i, per tant, augmenten les bases imposables, pensem que poden 
abaixar-se les taxes universitàries. No només poden abaixar-se, sinó que és que és un 
mandat parlamentari; és a dir, ho hem votat ja dues vegades, en aquest Parlament.

De fet, aquesta proposta... (Veus de fons.) Sí, senyor Castellà, les hem votades dues 
vegades: una, en una moció de Catalunya Sí que es Pot en la qual es va acceptar una es-
mena del Partit Popular, que vam arribar a una transacció que deia això, i una altra en 
una moció de la CUP que es va votar a favor. (Veus de fons.) Que no?, no es va aprovar? 
(Veus de fons.) Bé, en qualsevol cas... (L’orador riu.) Doncs, avui tenim una gran ocasió 
per aprovar-ho. (Remor de veus.)

Si no es va aprovar en el seu moment –que jo pensava que sí–, avui tenim una gran 
ocasió per aprovar aquesta mesura, que serà en favor dels estudiants catalans, que po-
den veure com els preus universitaris passen a ser iguals que són a València, que és una 
comunitat en una situació financera similar a la catalana: també té problemes econò-
mics, també hi ha una situació complicada des d’un punt de vista fiscal, però tanmateix 
el Govern de la Generalitat Valenciana ha aprofitat i ha apostat per unes taxes més bai-
xes, un terç més baixes que a Catalunya. I això és el que proposem: abaixar un terç les 
taxes a Catalunya.

I penso, per tant, que aquí no està només en joc aquesta mesura, que beneficiaria els 
universitaris catalans, sinó també la credibilitat d’aquest Parlament i si el Parlament es 
pren seriosament les decisions que ja ha pres en altres mocions, com la de Catalunya Sí 
que es Pot.

La presidenta

Gràcies, senyor Sánchez. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Antoni Castellà. (Veus de fons.) No? (Veus de fons.) 
Gerard.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. Per posicionar-nos per l’esmena, però més aviat per posicio-
nar-nos en el sentit del vot, perquè aquesta esmena, diguéssim, no ha estat acceptada, 
no?, i, per tant, el text en principi, doncs, seguirà sent el que es proposava.

I, per tant, jo, manllevant-li les paraules al diputat, al company, ja que li agrada a 
Fernando Sánchez, li diria: vostè va «en sèrio»? (Rialles.) Vostè va «en sèrio»? No, ho 
dic perquè, clar, resulta que fa un parell de setmanes el senyor Montoro va enviar una 
carta a la Generalitat de Catalunya que deia que havíem de retallar entre 1.000 i 2.000 
milions el pressupost de l’any 2016 –el ministre Montoro.
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Vostè va «en sèrio»? Ho dic perquè, al FLA, vostès estan cobrant un interès, l’any 
2016, del 0,834 per cent, quan els diners, al Banc Central Europeu, a vostès els els co-
bren al 0,05; és a dir, setze vegades més per a les finances de la Generalitat. O també 
m’ho pregunto quan a la liquidació del pressupost de l’any 2014..., on, per cert, ens ha de 
pagar, l’Estat espanyol, 1.400 milions d’euros, i de moment només ens n’ha pagat 350, 
any 2014, per tant, amb tot el dèficit que acumulem, que per cert el 2015 seguirà, i su-
poso que intentaran pagar alguna cosa l’any 2017; per tant, amb tots aquests diners que 
ens deuen.

Clar, també el nou model de finançament, caducat el 31 de desembre de l’any 2013 
–2013–, i que el Govern del Partit Popular no ha volgut renovar. Per no parlar del dèficit 
fiscal –per no parlar del dèficit fiscal–, que són 15.000 milions aproximadament d’eu-
ros de què cada any aquest Govern no pot disposar, i que, per cert, representen les despeses 
de la Generalitat en sanitat, educació o benestar –la mateixa xifra. Per no parlar de la 
disposició addicional tercera, que l’Estat espanyol mai ha volgut complir, i que ens deu 
2.456 milions d’euros dels 3.967 que ens ha de pagar en compliment del total.

Per no parlar del dèficit i del llindar del dèficit que l’Estat espanyol imposa a la Gene-
ralitat quedant-se un 80 per..., més d’un 80 per cent, de fet, a dia d’avui –un cent per cent, 
com diu el senyor Rodríguez, l’any 2017, com tenien previst vostès: quedar-se un cent per 
cent del dèficit l’any 2017–, mentre que a l’Estat espanyol poc més d’un 50 per cent de la 
despesa general té... –un 57 per cent, en concret–, i es queden més d’un 80 per cent.

O quan vostè recorre els nous impostos, ja que ens ofeguen els ingressos, i la Ge-
neralitat crea nous impostos, com per exemple l’impost als dipòsits bancaris, com per 
exemple l’impost a l’energia nuclear, i vostès els tomben. Tomben els nous ingressos de 
la Generalitat: tots els nous ingressos que pot aconseguir la Generalitat, vostès els tom-
ben. I per no parlar d’altres lleis, com la de dependència, que incompleixen totalment.

Per tant, reitero la pregunta: senyor Sánchez, vostè va «en sèrio»? Vostès, que estan 
ofegant la Generalitat de Catalunya dia a dia; vostès, que estan ofegant econòmicament 
el Govern de Catalunya, però també la gent de Catalunya, dia a dia. Vostès a Madrid 
ens ofeguen, i aquí vénen a dir que gastem més, quan ens estan demanant constantment 
que retallem?

Jo no sé si vostè va «en sèrio», però sí que volia aprofitar aquest torn per denunciar 
el cinisme permanent del Partit Popular al qual sotmet aquest Parlament, però sobretot 
la ciutadania de Catalunya.

La presidenta

Gràcies, diputat. Seguint l’ordre, per posicionar-se té la paraula el senyor Joan Gar-
cía, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Joan García González

Bé. Jo seré breu, després d’aquest míting. (Rialles.) La veritat és que (l’orador riu) 
no sé si hi podria entrar o hi hauria d’entrar. Jo crec que estem parlant de coses molt 
concretes: estem parlant del finançament de la universitat, i, en aquest cas, estem par-
lant també de les taxes. És molt cert que l’augment i l’increment de les taxes, sobretot 
els últims deu anys, ha superat increïblement la capacitat d’assumir-ho per a moltíssims 
estudiants. És molt cert que ha sigut un increment exponencial, i que, de fet, actualment 
el preu, doncs, posa en risc la capacitat d’ascensor social que ha de tenir la universitat, 
també.

És cert també, per un altre costat, que nosaltres –ja ho hem dit–, que som molt res-
ponsables i volem tenir molt clar que el model, com és un model que funciona i que 
funciona precisament... –i aquí sí que voldria respondre..., un petit míting, res, quatre 
coses–, però funciona per què? Perquè és un sistema global, obert, que participa i troba 
sinergies amb la resta d’Espanya i amb la resta d’Europa, i que volem continuar, que vo-
lem que sigui així perquè, clar, l’aïllacionisme universitari, doncs, no és el nostre model.

Doncs, sent responsables –tot i que, a vegades, escoltant aquestes, diguéssim, afir-
macions que he escoltat ara, fa un moment, doncs, fa ganes de no ser responsable i fer 
altres tipus de votacions–, nosaltres, en aquest cas, ens abstindrem.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor 
Jordi Terrades.
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Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Escoltant el diputat Gómez del Moral, he estat a punt de can-
viar el sentit de vot del Grup Parlamentari Socialista, eh?, que ja li he dit que no era 
favorable a donar suport a la proposta del Partit Popular, però és que, quan parlem de 
propostes de resolució, el que no podem fer és barrejar tots els conceptes i intentar em-
bolicar-ho tot.

És cert que les taxes universitàries han crescut a Catalunya; de mitjana, les més ca-
res de l’Estat, malgrat que abans només ens han passat la filmina d’un grau, eh?, però si 
fem el conjunt de la mitjana, és dels territoris de l’Estat on les taxes són més cares, on 
els estudiants participen més en l’aportació de recursos als costos universitaris. Però tan 
cert com això és que qui ha aprovat la LOMCE és qui l’ha aprovada, que és el Govern 
central, el Govern de l’Estat; que, per tant, el 3+2 l’han aprovat amb la Llei del ministre 
Wert; que no ens passen, a la Generalitat de Catalunya, la competència en beques, i que 
no fan més que rebaixar-les. I, per tant, home, ens sorprèn que la proposta de rebaixar 
les taxes ens vingui precisament del Grup Parlamentari Popular, eh?

I com que notem una certa contradicció entre el que es diu i es fa, la posició del nos-
tre grup és d’abstenció, en aquesta proposta de resolució. I que consti que, per la barreja 
que s’ha fet, he estat a punt de canviar el sentit del vot; no ho faré perquè els arguments 
nosaltres els teníem clars.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Nosaltres és veritat que vam proposar i vam transaccionar amb el PP la proposta de 
reduir les matrícules un 30 per cent, l’altre dia al Ple. El que és important és entendre 
que nosaltres no defensem el model del PP a l’Estat espanyol, de reduir matrícules i as-
fixiar la universitat, ans al contrari: el que defensem és que tota reducció de matrícules 
ha d’anar compensada per un augment de la transferència pública de diners a les uni-
versitats.

Nosaltres creiem que la universitat, com hem dit abans, és un servei públic i univer-
sal, i ha de ser pagat per tots els ciutadans, no només per aquells que usen la universi-
tat. I, per tant, el fet de reduir les matrícules ha de ser un apropament cap aquest model, 
que, com hem vist, ja és present en alguns dels països de la Unió Europea.

Sense estendre’m més, ens abstindrem en aquesta votació. Entenem que tota baixada 
de matrícules apropa la gratuïtat, però òbviament ens faltava –i així ho hem demanat, 
i al final no ha pogut ser– una transacció amb l’esmena presentada per Junts pel Sí que 
alhora fes un esment de l’augment de la transferència pública de diners.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el 
senyor Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, doncs, a mi sí que m’ha agradat bastant, el que ha dit el diputat Gómez del Mo-
ral; en tot cas, la posició nostra ja l’hem fet extensiva al portaveu del Partit Popular.

Estàvem d’acord en la reducció de taxes –i així ho havíem votat en ple parlamenta-
ri–, però reclamàvem també que incorporés part del sentit de l’esmena de Junts pel Sí, 
en el sentit que una reducció de taxes tampoc es pot no compensar amb el pressupost 
públic de les universitats. No es pot traslladar el problema al pressupost de les univer-
sitats, en el sentit, doncs, que deixen de tenir aquest ingrés i ja es buscaran la vida per 
una altra banda, no? El que és coherent és que, si s’abaixen les taxes, es compensi amb 
pressupost públic.

Havíem anunciat que, si no es feia aquesta transacció, el nostre posicionament no 
podia ser favorable, i, en aquest cas, doncs, ens absteníem.

Perdoni, presidenta, aprofito per excusar-me, perquè jo hauré d’absentar-me de la 
comissió.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre l’esmena presentada, té la paraula el senyor 
Fernando Sánchez, del Grup Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Li haig de reconèixer, doncs, habilitat retòrica, al senyor Gómez 
del Moral, que em sembla que el que ha volgut fer aquí és contraprogramar el senyor 
Junqueras, és a dir... Perquè, clar, el senyor Junqueras avui ha anat amb pell d’anyell a 
Madrid, i el senyor Gómez del Moral treu l’urpa de les JERC, doncs, perquè quedi clar 
que Esquerra segueix on sempre, és a dir que... No sé si Esquerra comença a jugar a la 
punta i a la Ramoneta (fortes rialles) i vostè li està movent la cadira al senyor Junque-
ras... En qualsevol cas, el que ha quedat molt clar és que aquells que fa uns anys es ma-
nifestaven per la baixada de les tasques estan sostenint les taxes més altes de tot Espa-
nya, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya.

La presidenta

Gràcies. Per tant, senyor Fernando, he d’entendre que no accepta l’esmena. (L’oradora 
riu. Veus de fons i rialles.) Molt bé, gràcies. 

Bé, doncs, passem a votar tota la proposta de resolució.
Vots a favor?
Dos vots a favor, del Grup del Partit Popular.
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup de Junts pel Sí.
Abstencions?
Nou abstencions, del Grup Parlamentari Socialista, el Grup de Ciutadans, el Grup 

de Catalunya Sí que es Pot i Grup de Candidatura Unitat Popular - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de 
telecomunicacions del coll de Bucs

250-00135/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia; ara sí, passaríem, per fi, eh? –el senyor 
Bruguera ha tingut molta paciència–, al punt 2. El deixem que s’assegui. (Pausa.) Ja?

Rafel Bruguera Batalla

Sí.

La presidenta

Molt bé. Senyor Bruguera, quan vulgui pot començar.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, presidenta. Portem novament a debat al Parlament de Catalunya un tema 
recurrent. Per fer una mica de presentació –breu–, el pla «Catalunya connecta» contem-
pla la construcció d’una torre de comunicacions al coll de Bucs, municipi de Montagut 
i Oix, comarques gironines, per donar servei de TDT, telefonia i banda ampla a uns 
nuclis urbans com Rocabruna, Beget, Salarsa, Bolòs, Font-rubí, que, en el seu conjunt, 
constitueixen la meitat, el 50 per cent, del terme municipal de Camprodon. Estem par-
lant de nuclis poblats, estem parlant de nuclis importants de segona residència, amb im-
portant activitat econòmica: explotacions ramaderes, turisme rural, hotels, restauració, 
etcètera.

Com he dit abans, aquest tema, per part del Grup Socialista... –algun altre grup tam-
bé, en els mateixos termes, l’ha plantejat, a l’anterior legislatura–, nosaltres ja vàrem 
presentar aquest tema l’any 2011, i, posteriorment, el 2013. I, si m’ho permeten, i trobo 
el paper... –i, si no, és igual–, l’informe de compliment del Govern de l’any 2013 el que 
venia a dir era que, efectivament, això, diguem-ne, tirava endavant ja, eh?, sense més 
demora. Doncs, bé, han passat dos anys més, gairebé tres –estem a l’any 2016–, i conti-
nuem pendents que es resolgui definitivament el projecte, i, per tant, sense que es pugui 
tirar endavant aquesta important infraestructura.
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Estem parlant, per tant, d’un cas concret, el cas del municipi de Camprodon, però 
podríem fer-ho extensiu. Ho podríem fer extensiu, amb una reflexió final –i ja acabo –: 
la TDT, la telefonia mòbil i la banda ampla no són un luxe; són recursos bàsics d’una 
societat, de la societat actual, i encara més en zones aïllades, com és el cas. Amb l’ob-
jectiu de què? Doncs, d’intentar prevenir desigualtats territorials, per prevenir possible 
fractura digital; en definitiva, per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els ciuta-
dans, visquin on visquin.

I, per tant, convençuts que val més transaccionar per veure si realment el Govern 
definitivament compleix, doncs, ja anuncio que hem acceptat..., bé, hem signat una 
transaccional, més ben dit, amb Junts pel Sí, que espero que mereixi el vot favorable del 
conjunt de grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el se-
nyor Jordi Munell.

Gràcies.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, com diu el senyor Bruguera, doncs, hem trans-
accionat, en el sentit que compartim plenament, doncs, l’exposició de motius.

De fet, en aquest Parlament en anteriors legislatures ja havia passat, aquest tema; 
fins i tot el Govern s’hi havia compromès. En qualsevol cas, també tots som coneixe-
dors de la situació econòmica que s’ha passat, i que, tal com en feia esment abans el se-
nyor Gómez del Moral, doncs, no cal tornar a repetir, no? I, per tant, el Govern, amb el 
criteri que fos, en anteriors mandats va haver de prioritzar inversions, i algunes d’aques-
tes, com aquesta, tot i que el Parlament la va aprovar i que el Govern l’acceptava, doncs, 
no va poder-se dur a terme. En tot cas, nosaltres compartim això.

Per tant, també ens sumem a demanar al Govern que, quan hi hagi pressupost 2016, 
en la mesura que sigui possible, doncs, es prioritzi també aquesta instal·lació, perquè en-
tenem això, que els territoris, per lluny que siguin, necessiten tenir els mateixos serveis 
que les àrees metropolitanes. De fet, això els que som del Ripollès ho patim cada dia; 
els de Beget, Rocabruna i de Font-rubí, encara més, però a Ripoll, per exemple, tampoc 
no tenim, senzillament, ni fibra òptica, no? Per tant, en qualsevol tema d’aquests, ens hi 
sumem perfectament.

En tot cas, també esmentar que l’Ajuntament de Camprodon fa poques setmanes 
va anunciar una millora en el projecte en què oferia un emplaçament diferent amb un 
projecte diferent, més econòmic. I, per tant, el que faríem és fer arribar el nou projecte 
també al Departament d’Empresa perquè tingui en compte aquest nou projecte, perquè 
si econòmicament és millor que el que existia, doncs, possiblement sigui més fàcil que 
això que estem proposant es pugui incorporar al pressupost 2016. Per tant, si els sembla 
bé als companys, de seguida que hi hagi el projecte fet el faríem arribar al departament 
en aquest sentit.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la 
diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, malauradament, tornem a debatre en aquesta cam-
bra una proposta de resolució que ja es va debatre i que es va aprovar, en aquest cas, per 
unanimitat, el 2011 i el 2013.

Llavors –com ara– es demanava celeritat en la construcció d’una torre de comuni-
cacions al coll de Bucs, la qual estava prevista al pla «Catalunya connecta», presentat 
el 2008, i per a la qual l’ajuntament el 2009 ja va preveure la dotació pressupostària, els 
terrenys i les llicències.

Per tot això, trobem que el 2016 és inconcebible que aquests municipis afectats no 
tinguin accés als serveis bàsics de TDT, banda ampla o telefonia mòbil, fet que agreuja, 
a més, la desigualtat territorial, sobretot en les zones més aïllades, i que dificulta l’acti-
vitat econòmica i el desenvolupament d’aquestes poblacions.
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Trobem, per això, que és l’ajuntament, que és qui millor coneix les prioritats del ter-
ritori i que el passat desembre al Ple va aprovar la desviació de la subvenció que tenia 
concedida per a aquesta construcció d’aquesta torre per arranjar uns carrers al mateix 
municipi..., nosaltres hauríem sigut més ambiciosos, però si el grup proponent accepta 
aquesta transacció, que tornem enrere i que es torni a analitzar la inclusió als propers 
pressupostos d’aquesta construcció, nosaltres ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Breument, sincerament, quan vaig veure l’ordre del dia, vaig 
pensar: «El senyor Bruguera està de guasa i vol fer una brometa.» (Rialles.) Perquè, 
clar, jo vaig veure una pel·lícula quan era jove que es deia El dia de la marmota, en la 
qual hi havia un personatge que es llevava i cada dia anava passant el mateix. I, sincera-
ment, tinc la sensació que estem parlant d’això.

Ho sento, però és una vergonya per al Parlament de Catalunya. Jo crec que si els ha-
bitants de Camprodon i les rodalies produeixen una enorme abstenció a l’hora de votar 
al Parlament de Catalunya és perquè han arribat a la conclusió que el Parlament de Ca-
talunya no serveix per a res, i això és greu. És greu que tinguem un govern que senzi-
llament es passi per la barretina qualsevol cosa que s’aprovi aquí quan no pot o no vol. 
Estem parlant que el 2009 l’ajuntament posa a disposició uns terrenys, estem parlant 
que hi ha una resolució del 2011, estem parlant que hi ha una resolució del 2013; doncs, què 
caram els he d’explicar? Ja els ho vaig explicar el 2013.

Ara farem una altra resolució que dirà el mateix que vam dir el 2011 i el 2013. Bé, 
doncs, només queda clara la bona voluntat del Govern, d’un govern que fa una mica el 
que li sembla i no allò que hauria de fer, que és: els acords polítics que surten d’aquest 
Parlament, comprometre’s a executar-los.

Per tant, sí, nosaltres hi votarem a favor sabent, doncs, que el dia de la marmota arri-
ba algun dia que s’acaba, i esperem que sigui aviat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució diria que és un clàssic d’aques-
ta comissió: ja ha passat per aquesta comissió en multitud d’ocasions, s’ha aprovat tam-
bé en multitud d’ocasions. I corregiré el senyor Vidal: jo crec que la vergonya, en tot 
cas, no és per al Parlament de Catalunya, que fa la seva feina, sinó que és per al Govern, 
que no fa cas dels manaments que se li donen des del Parlament de Catalunya, no? Per 
tant, des d’aquest punt de vista, jo crec que al Parlament fem el que ens toca fer, que és 
expressar el nostre posicionament polític respecte a les propostes que se’ns presenten.

La primera excusa per no fer aquest centre de telecomunicacions per part de la Ge-
neralitat va ser el fet que no hi havia subministrament elèctric en el punt on s’havia de 
fer aquesta instal·lació. I això va obligar al fet que l’Ajuntament de Camprodon fes una 
previsió pressupostària i demanés fins i tot una subvenció, si no ho recordo malament, 
al Pla únic d’obres i serveis, per tal de poder dur l’energia elèctrica i fer viable aquest 
centre de telecomunicacions. I l’ajuntament va complir amb la seva obligació.

I, per no perdre aquesta subvenció, en no haver-se executat l’obra per part de la Ge-
neralitat, per part del Govern, han hagut de desviar els recursos dedicats a això a una 
altra obra o equipament –per no perdre aquests recursos per al municipi. Però això, 
evidentment, no resol la situació, i és que una part important del terme de Camprodon 
continua amb moltes deficiències de recepció d’un servei públic universal com és la te-
levisió o com és la telefonia; no parlem ja del que seria la xarxa de dades, no? Per tant, 
la nostra voluntat és tornar a donar suport a aquesta proposta de resolució.
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Els he de dir que el primer que he pensat quan he vist la transacció a la qual han ar-
ribat amb el Grup de Junts pel Sí..., he recordat –no sé si per què és l’aniversari cervantí, 
aquests dies– allò: «Largo me lo fiáis, amigo Sancho», quan el que estem demanant al 
Govern és, en el proper exercici pressupostari, que ho contempli i tal, amb la qual cosa 
ens dóna la impressió que li estem donant la coartada perfecta al Govern perquè la pro-
pera legislatura hàgim de tornar a debatre –qui sigui–, en aquesta comissió del Parla-
ment, una altra proposta de resolució que vagi en el mateix sentit.

Nosaltres donarem suport, però amb molt d’escepticisme, en aquesta transacció a 
què han arribat el grup proposant i el Grup de Junts pel Sí.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Per tant, com que ja s’ha pronunciat abans, passem a la 
votació amb la transacció que... (Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.) Sí, sí..., si 
hi vol tornar, senyor Bruguera...

Rafel Bruguera Batalla

Sí, si m’ho permet, senyora presidenta. Molt breument. L’explicació que ha donat el 
portaveu del Grup Parlamentari Popular és perfecta respecte al Pla d’obres i serveis, per 
tant, no la repetiré.

I, en tot cas, el que voldria dir és que si hi hagués hagut una partida pressupostària 
en els pressupostos de la Generalitat d’enguany, evidentment no hauríem acceptat la 
proposta de resolució.

Quin és el problema? Doncs, que segons com s’hagués presentat, si s’hagués dit: 
«No, perquè encara no està..., perquè no hi ha previsió pressupostària, i, per tant, quan 
n’hi hagi»... I, en tot cas, atès que sembla que s’haurà de tornar a fer el projecte o que 
s’està tornant a fer el projecte, creiem que, com a mal menor, si hi ha una garantia que en 
els pressupostos següents, per al proper exercici, hi ha una partida suficient per empren-
dre aquesta obra, doncs, creiem que seria un pas important.

En tot cas, amb escepticisme també, hem acceptat la transaccional; però esperem 
que aquesta vegada sigui la definitiva.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Bruguera. Per tant, passem a la votació del text amb l’esmena trans-
accionada.

Vots a favor?
Catorze vots a favor, dels grups de... (Veus de fons.) No, no..., dels..., tot..., perdó,, 

dels grups de Junts pel Sí, el Partit Socialista, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular 
i..., i ja està.

I ara, vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Quatre abstencions, del Grup de Ciutadans.
I queda aprovada per 14 vots a favor.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya

250-00192/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt... (Veus de fons.) No, el punt 
6... (Veus de fons.) Catorze, perquè falta... (remor de veus), falta el diputat de la CUP - 
Crida... I en falten més, sí..., bé, en representació..., i falten més diputats. (Veus de fons.) 
Sí.

Bé, passem al següent punt, el punt número 5. Ah!, perdonin–, vull aprofitar –que 
abans se’ns ha passat, i, a més, ja que han aguantat aquí estoicament tota la sessió– per 
saludar el senyor Josep Lluís Escué, de la FCAC, cap de subministraments de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries, i també el senyor Francisco Expósito, de la sectorial d’In-
dústria de Comissions, ja que han estat aquí tota la sessió.
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I, per tant, ara iniciaríem el debat del punt 5, que és la Proposta de resolució sobre la 
modificació de llei, per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Mirin, aquest és un tema que fa referència a la proliferació 
d’allò que en direm, en aquesta proposta de resolució, «estacions de servei de combusti-
bles desateses»; «desateses» en el sentit que no hi ha ningú que les atengui per la qüestió 
de la seva, diguem-ne, automatització.

La proposta de resolució va en el sentit que estem parlant d’un negoci perfectament 
lícit, absolutament, que abarateix de manera important un producte de consum, i, per 
tant, en surt beneficiat un grup de consumidors. I aquí és on ens hem de preguntar, en 
primer lloc, si tots i totes les consumidores en surten beneficiades, i la resposta és: «No. 
Hi ha un sector de consumidors que, per les seves circumstàncies personals, no poden 
sortir-ne beneficiats, perquè a causa de la seva minusvàlua de tipus motriu, per exemple, 
no tindrien capacitat de beneficiar-se d’aquesta qüestió.» Per tant, estableixen una dis-
criminació en negatiu cap a un sector de la població, que, per tant, veu que la igualtat de 
drets aquí queda disminuïda.

Ens hauríem de preguntar també, però, com es garanteix, aquesta disminució del 
preu, amb qui es competeix, a qui perjudica i a qui beneficia. En qualsevol cas, si mi-
rem a qui més ha estat perjudicant, són precisament les petites instal·lacions familiars, 
que no són capaces de competir amb altres nivells i que són les que estan tancant cada 
vegada més. Perquè alguns diuen: «No, és que aquí el que s’està perjudicant són les 
grans distribuïdores, que són les que estan intentant que no proliferi aquest negoci.» No, 
miri, les grans distribuïdores no estan abaratint preus a causa d’això, perquè el que ve-
nen és un producte diferent, amb unes característiques diferents, que poden vendre més 
car. I el que sí que fan les grans distribuïdores en les seves gasolineres, en les seves es-
tacions de servei, és ajustar els costos a partir de perjudicar el propi personal o a partir 
de fer fora personal.

Per tant, ens trobem que tenim un problema de drets ciutadans, ens trobem que te-
nim un problema de competència i ens trobem que tenim un tercer problema, que jo 
situaria en el tema de la seguretat. Amb un producte d’aquestes característiques, i, per 
tant, perillós, com és un producte inflamable d’aquestes característiques, no hi ha ningú 
que, davant de qualsevol petita circumstància, pugui atendre d’immediat aquella cir-
cumstància, i, per tant, pugui resoldre el problema –de seguretat industrial, parlo. I, per 
tant, caldria garantir-ho.

M’atreviria a parlar també de seguretat ciutadana, i més en els moments en els quals ens 
trobem: no hi ha cap garantia que ningú, doncs, amb una targeta robada, ompli el que faci 
falta i incineri el que faci falta. No donaré idees perquè no toca, però és evident que no exis-
teix cap nivell de seguretat ciutadana en aquest sentit. I direu: «Home, això és alarmisme, 
no ha passat res.» Home, doncs, miri, sí, ja han passat dos casos, i dos casos greus: l’últim, 
el del 2014, a Rubí, al polígon Cova Solera, en què es va cremar absolutament tota la gaso-
linera. Per sort, estava en un polígon industrial en hores que no hi havia ningú; n’hi ha que 
estan al costat d’escoles. Per tant, el problema de la seguretat no és inventat, el problema de 
la seguretat és real.

Aleshores, el que sí que ens semblava que quedava clar és que això s’havia de regu-
lar necessàriament. Nosaltres apuntem cap a la regulació perquè siguin, com a mínim, 
ateses per una persona, en el marc de la instal·lació que presta servei durant les hores que 
presti servei. Evidentment, aquesta és una aposta que pot ser diversa i és l’aposta que pro-
posem en aquesta proposta de resolució, en la qual demanem clarament que es garanteixi 
l’existència d’aquesta persona, i que, per tant, es modifiqui un article de la Llei del Codi 
de consum de Catalunya en aquest sentit.

No som extraterrestres. Ho dic perquè això s’ha aprovat a Madrid, a Aragó, a Va-
lència, a Navarra, a Andalusia; ho anirem fent com un degoteig. Fa un any i mig que se 
n’està parlant amb el Govern. El Govern no ha volgut fer, de moment, cap pas. Creiem 
que és necessari, abans que passi res greu, que es faci aquesta regulació. Per això tam-
bé hem presentat una proposició de llei, perquè ho puguem debatre i amb tranquil·litat.

Ja els dic que nosaltres vàrem presentar la proposta de resolució perquè fos el Go-
vern el que entomés el tema, el que veiés la necessitat de la situació, que comença a ser 
greu, i que, per tant, fos el que, de motu propiu... –ho he dit malament, això, oi?...–, a 
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modus propi –ara–, fes la modificació de la llei, i, per tant, no calgués que fos un grup 
parlamentari el que presentés aquesta proposició de llei. Això és el que planteja el punt 
que anem a votar. En les negociacions prèvies hem tingut la certesa que el Govern no 
ho faria. I, per tant, per no tornar al dia de la marmota que dèiem abans i que acabéssim 
aprovant una cosa que no es faria, ens hem avesat a fer una transacció que tenen vos-
tès, en la qual diem que hem d’estudiar, en el marc de la proposició de llei que nosaltres 
hem presentat i que debatrem, com i de quina manera podem garantir el dret dels con-
sumidors, aquest petit atemptat a la competència i la seguretat, tant la industrial com la 
seguretat ciutadana

Aquesta és la transacció que tenim. I, per tant, ens remetem a aquest debat de la pro-
posició de llei que presentarem quan tinguem la possibilitat de fer-ho per poder arribar 
a un acord ràpid, urgent i amb què ens puguem més o menys equiparar amb les altres 
comunitats de l’Estat que ja ho han fet, d’altra banda, i que, per tant, tenen aquesta re-
gulació.

Tenen vostès el text de la transacció; per tant, no sé si aquesta... Després, quan ens 
parli de l’esmena que ha fet el Grup de Junts pel Sí, si és així, no caldrà que digui res 
més, i si no, doncs, sí que demanaré la paraula.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el por-
taveu, el diputat Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Sí; gràcies, presidenta. Bé, aquest cas, com el senyor Vidal ha exposat, és un tema 
que no afecta només un sector o que només té un punt de mira; té diferents punts de 
mira: hi ha temes de seguretat, hi ha temes de competència, hi ha temes de consu-
midors, d’accessibilitat. I, per tant, com que paral·lelament a la proposta, doncs, hi 
ha aquesta proposició de llei, nosaltres el que proposem és: discutim això en el marc 
d’aquesta proposició de llei, perquè tindrem tots els elements sobre la taula, eh?, i, per 
tant, que sigui des d’aquí, des del Parlament, que puguem intentar buscar aquella mi-
llor solució que pugui correspondre a les inquietuds i a les problemàtiques diferents que 
planteja aquesta situació.

Per tant, en aquest sentit assumim la situació i ens emplacem, doncs, a això, a defen-
sar-ho i a negociar-ho en el marc d’aquesta modificació de la llei. I, tenint en compte el 
que deia el senyor Vidal, també fer esment que en aquests moments ens consta que hi 
havia un reial decret del Ministerio d’Indústria que ha estat..., bé, de fet està parat. I, per 
tant, potser estaria bé, ja independentment del que pugui fer el Ministerio... –ho faci o 
no ho faci–, possiblement, doncs, incorporar algunes d’aquestes mesures podria ser bo, 
en aquest marc de la modificació de la llei, o fins i tot també l’experiència d’altres co-
munitats –que el senyor Vidal també n’ha fet esment. Però també som coneixedors que 
en algun lloc han hagut de fer marxa enrere en alguns d’aquests aspectes que han legis-
lat, o fins i tot en alguna altra comunitat també ens consta que algunes de les coses que 
han legislat no s’acaben complint del tot i les han hagut de relativitzar. I, per tant, en 
aquest sentit, aquestes experiències que hi han també ens poden ser favorables i positi-
ves a l’hora d’emprendre aquesta modificació de la Llei de consum.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres amb aquesta transacció ens emplacem a, això, 
debatre-ho en el marc d’aquesta proposició de llei.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el se-
nyor Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, presidenta. Miri, a Ciutadans, a diferència del que sosté la proposta de reso-
lució presentada per Catalunya Sí que es Pot, no veiem cap incompatibilitat en el fet que 
hi hagin estacions de servei sense personal i que es garanteixin els drets dels consumi-
dors, de les persones amb diversitat funcional, i, per descomptat, tampoc veiem incom-
patibilitat en el fet que les instal·lacions siguin segures.
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A més a més, per nosaltres estem davant d’un model de negoci, d’un model de servei 
que introdueix competència i permet preus més barats dels carburants. Estem conven-
çuts que, igual que passa a països com Àustria, Suècia o Alemanya, poden conviure un 
model d’estacions de servei assistides amb personal i el servei sense personal, no és in-
compatible. I jo crec que, en realitat, conviuran tots dos models.

Respecte al tema dels consumidors, i concretament dels clients que siguin persones 
amb algun tipus de discapacitat funcional i mobilitat reduïda, pensem que es poden exi-
gir mesures per als sortidors que impedeixin qualsevol tipus de discriminació. Per tant, 
jo crec que –tornem-hi– és un tema de regulació, però no que necessàriament aquesta re-
gulació passi, com es diu a la mateixa PR, a la proposta de resolució, perquè hi hagi d’ha-
ver una persona. Hi han solucions tècniques, a dia d’avui, per evitar tot això. Per tant, en 
el tema del consumidor, doncs, exigim mesures que impedeixin la discriminació.

En el tema de seguretat, que és un tema molt important, no?, doncs, jo crec que avui 
en dia hi han circuits de televisió amb gravació i transmissió d’imatges a un centre de 
control remot, i hi ha la possibilitat d’establir a cada punt de subministrament equipa-
ments automàtics de detecció i extinció d’incendis. Si ara no el tenen, si ara no està re-
gulat així, doncs, regulem-ho perquè així sigui, però no tornem a la situació que neces-
sàriament hi hagi d’haver una persona a la benzinera.

Des del centre de control remot, precisament, es poden supervisar els diferents 
equips de la instal·lació, i, per exemple, controlar mitjançant un interruptor una parada 
d’emergència en el cas, doncs, que així fos necessari. I, per descomptat, pensem que en 
el tema de visites d’inspecció i control, doncs..., jo crec que cal, inclús, una inspecció 
més gran de la normal, si és necessari. I lògicament a la PR es parla del mesurament del 
carburant, d’aquest mesurament dels carburants, i, per tant, forma part de la necessària 
inspecció i control que hauran de tenir, han de tenir aquestes instal·lacions, no?

En definitiva, Ciutadans estem a favor de regular adequadament les estacions de 
servei sense personal, i no ja només des de la vessant de consum, sinó des de la vessant 
industrial, de seguretat industrial, que també s’ha dit, no?; deixar –per nosaltres és im-
portant– que els titulars de les estacions siguin els que triïn el model, amb persones o 
sense personal. I els clients, els consumidors, assabentats i amb coneixement, que triïn 
el tipus d’estació on van a omplir els seus dipòsits.

Per tant, nosaltres entenem que el fons no és tractar de mirar o «estudiar», com s’ha 
transaccionat: «estudiar» si és viable que hi hagi una persona a les instal·lacions; el fons 
–el fons– és tractar de regular perquè els drets dels consumidors i la seguretat estiguin 
garantits. Això és el que hem de regular, no si hi ha una possibilitat que hi hagi una per-
sona a les instal·lacions o no, sinó que la instal·lació sigui clarament segura i no discri-
minatòria per a ningú.

Per això, el Grup de Ciutadans tampoc podem votar a favor de l’esmena transacci-
onal, perquè és veritat que millora la PR inicial, però per nosaltres és insuficient, i per 
això ens abstindrem. I aprofitarem precisament la proposició de llei presentada per de-
batre i espero que per consensuar una millor regulació.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Nosaltres li havíem transmès al diputat Marc Vidal, que és el 
que defensava aquesta proposta, que tal com estava redactada nosaltres no li podríem 
donar suport. Per algunes raons, eh?; entre altres coses, perquè el mateix grup parla-
mentari havia presentat una proposició de llei per modificar el Codi de consum, i nosal-
tres enteníem que és en aquest procés, del debat d’aquesta modificació de la Llei del 
Codi de consum, que s’havien d’abordar diverses qüestions i diversos debats.

Vista la transacció a què han arribat el Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el grup 
proposant, i que justament porta aquesta discussió al debat de la modificació de la Llei 
del Codi de consum, nosaltres li donarem suport, sense que això prejutgi la posició final del 
Grup Parlamentari Socialista en el debat d’aquesta modificació, eh?
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Perquè jo crec que en aquest debat que abordarem les properes setmanes, quan es 
porti a debat en el Ple, haurem d’analitzar diverses qüestions: una és la preocupació per 
la creació d’ocupació que manifesta aquesta proposta, que no dubto que hi sigui; una 
altra, la protecció dels drets dels usuaris, que tampoc dubto que hi sigui; però a ningú 
se li escapa que també s’hauran d’analitzar interessos de grups de pressió del mateix 
sector de la distribució minorista de carburants, i, per tant, dels models de negoci que 
poden participar en aquest model d’estacions: grans estacions, estacions més de model 
familiar, estacions sense personal.

I, per tant, n’haurem d’abordar la regulació, tenint en compte que aquelles comu-
nitats o algunes de les comunitats que han regulat aquesta qüestió després, quan han 
desenvolupat els seus reglaments –tindrem temps d’analitzar-ho–, doncs, han limitat 
justament el que els parlaments autonòmics havien legislat, eh? I, per tant, aquestes ex-
periències que ja s’han produït, doncs, haurem d’analitzar-les també amb cura.

Pel que fa referència als temes de seguretat, que aquí s’hi han posat i s’han emfasit-
zat molt..., home, tots els sectors industrials tenen riscos marginals, des del punt de vista 
de la seguretat. Tenen riscos, aquestes estacions, que no tenen personal, però també hi 
han estacions que no són de vint-i-quatre hores i que quan tanquen, eh?, tanquen; vull 
dir que tanquen sense personal, eh? I, per tant, alguns dels riscos de què el diputat Vidal 
ens alertava també es produeixen, en aquest tipus d’estacions de servei.

I haurem de tenir present un tema que no afecta només aquest sector que estem par-
lant, que afecta altres sectors, és a dir que afecta l’economia. Estem en una economia on 
la societat de la informació, dels avenços tecnològics, digitals, ens aboca a la transfor-
mació de sectors i al sorgiment de noves ocupabilitats –no dic de negocis, que també, 
però també de noves ocupabilitats. Per tant, aquest debat estarà present aquí i en altres 
qüestions.

I, per cert, també serà un bon moment per plantejar un altre debat: la línia que ha fet 
la cancellera alemanya, que els que creiem que hem d’electrificar el sector de la mobili-
tat i també del transport privat, doncs, diem als nostres governs, als d’aquí –el de Cata-
lunya i el d’Espanya–, doncs, que prenguin exemple d’alguns altres governs que fan una 
aposta decidida pel cotxe elèctric, i probablement alguns d’aquests..., i, per tant, ens tro-
barem amb una disminució de proliferació d’estacions de servei de combustibles fòssils.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per posicionar-nos amb relació a aquesta proposta de resolució, 
crec que hi han diferents punts de vista, hi han diferents elements que influeixen en la 
determinació sobre el posicionament d’allò que se’ns proposa en aquesta proposta de 
resolució.

Nosaltres, d’un costat –primera, si m’ho permet el senyor Vidal–, creiem que és una 
proposta molt conservadora, per venir de qui ve, en el sentit que intentem que no canvi-
ïn massa les coses, que quan hi han innovacions que introdueixen canvis en la forma de 
vida de les persones, això ens provoca una mica de daltabaix, no? (Rialles.) Bé, no passa 
re. Jo crec que són canvis que són positius perquè beneficien el conjunt dels consumi-
dors en general, no? Per tant, des d’aquest punt de vista, no hi hauria cap objecció que 
aquest model, doncs, s’estengués.

Diu també el senyor Vidal que això és perillós i que hi poden haver accidents, i ens 
ha citat que hi havien accidents. Home, estadísticament podríem dir que hi han hagut 
més accidents en gasolineres que tenen personal que no pas en gasolineres que no tenen 
personal. Igual que diu: «Hi poden haver problemes de seguretat ciutadana.» També 
m’atreviria a dir que estadísticament hi han més problemes de seguretat ciutadana en 
benzineres que tenen personal que no pas en benzineres que no tenen personal. De totes 
maneres, ja li reconec que estadísticament aquestes dades no són significatives. Però el 
que sí que vull explicar-li és que, aquesta problemàtica, jo crec que és bastant similar hi 
hagi o no hi hagi personal. 
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Però allò que sí que és determinant per nosaltres i allò que sí que creiem que val la 
pena abordar des del Codi de consum, com es proposa en aquesta proposta de resolu-
ció, és el fet de la no-discriminació a persones amb diversitat funcional. I aquest sí que 
entenem que és un element important, el fet que qualsevol consumidor –qualsevol con-
sumidor– tingui la possibilitat de ser atès en una estació de servei, i jo li diria hi hagi o 
no hi hagi personal, eh?

I, per tant, hi ha d’haver els mecanismes necessaris, els mecanismes oportuns, per-
què qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició, pugui ser atesa amb absoluta 
normalitat, igual que ho ha de poder ser en estacions de servei que tenen personal però 
en règim d’autoservei, és a dir que el personal hi és però és com si no hi fos, perquè està 
tancat en una gàbia i es limita a cobrar i a engegar els sortidors, no? I també en aquests 
establiments hi ha d’haver la possibilitat d’atendre qualsevol persona, sigui quina sigui 
la seva diversitat funcional.

Per tant, i vista la transacció també, en la qual... –si m’ho permeten, eh?–, una mica 
allò..., «estudiar la viabilitat» d’un debat que hi haurà després, doncs, no tenim absolu-
tament cap mena de problema que el Govern n’estudiï la viabilitat, i que, si de cas, ho 
comparteixi amb el Parlament, que serem els que haurem de debatre aquesta modifica-
ció legislativa que ha presentat el Grup de Catalunya Sí que es Pot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Passem a la votació, amb el text transaccionat.
Per tant, vots a favor?
Catorze vots a favor, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari 

Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i Grup Popular.
Cap vot en contra i... (Veus de fons.) Perdó, perdó... (L’oradora riu.)
Vots en contra?
Volia anar ràpid... Cap vot en contra.
Abstencions?
Quatre abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada la proposta per 14 vots a favor.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa 
Delphi a Sant Cugat del Vallès

250-00229/11

I passem al darrer punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la planta de l’empresa Delphi, presentada conjuntament per tots els grups. 

Aleshores, quin tràmit fem? (Pausa.) Ho dic perquè..., ho fem rapidet perquè no ens 
repetim, eh? (Pausa.) Donem paraula a cada u i...? (Veus de fons.) Potser menys temps, 
ja que és conjunta? 

Joan García González

Podríem fer una..., bé, una lectura compartida o des de la Mesa, i ja està. (Remor de 
veus.)

La presidenta

No, no... (Remor de veus.) No, no, no, perquè..., poc temps, però cada u, cada grup, 
que tingui... Bé, començarem en l’ordre... (Veus de fons.) L’habitual, eh? Per tant, co-
mencem amb el portaveu de Ciutadans, el senyor Joan García.

Joan García González

Bé, doncs. Volia fer una lectura compartida, perquè crec que és la intenció i la vo-
luntat, no?, de tots. Aquesta proposta de resolució és una més de les que vénen o de les 
que..., una més de les iniciatives que desgraciadament hem de prendre a la Comissió, en 
aquest cas, d’Empresa, però també es porten moltes vegades..., i, de fet, ho hem tractat 
en altres comissions, com la Comissió de Treball. Desgraciadament, aquesta ja està en 
una fase molt avançada, perquè ja hi ha hagut un anunci de deslocalització.

El procés de reindustrialització que s’havia de fer està tenint diverses dificultats, i 
creiem que era molt necessari, doncs, que conjuntament tots els grups féssim aques-
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ta proposta de resolució que pogués servir com a mínim per fer pressió a l’empresa, i, 
d’alguna manera, també, per convidar el Govern perquè faci moviments una mica més 
efectius que els que ha fet fins ara, perquè el que vam veure l’altre dia, reunits amb els 
treballadors, és que només s’hi havia reunit el conseller Baiget, i crec que el conseller 
anterior –perquè aquest problema ve de més lluny–, una vegada.

Per tant, convidem, amb aquesta proposta de resolució, a intentar caminar cap 
aquest procés com a mínim de reindustrialització, i parar, si pot ser, també la desloca-
lització cap a Romania.

Res més.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé. Aquesta és una proposta de resolució conjunta que jo crec que s’explica per si 
mateixa. No és la primera vegada que hem parlat d’aquest conflicte laboral en el Parla-
ment. Crec que tots els grups parlamentaris ens hem reunit amb el comitè d’empresa de 
Delphi a Sant Cugat.

Per tant, és una iniciativa parlamentària més de suport als treballadors i treballado-
res, i també una invitació al Govern de la Generalitat de Catalunya que sigui més pro-
actiu a l’hora de cercar, de buscar una solució més potent per al manteniment del procés 
industrial o de la reindustrialització que s’ha de produir en aquesta factoria per garantir 
el màxim nombre de llocs de treball.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, el diputat 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies. Atès que és una proposta de resolució conjunta, poca cosa més a dir, més 
enllà que allò que probablement aprovarem, perquè és conjunta, arriba tard, eh?, bàsi-
cament perquè suposo que la dinàmica parlamentària –de fer que tots els grups signin, 
etcètera– fa que es presenti bastant més tard de quan va arribar la demanda, el 15 de 
març.

I, per tant, fa que allò que es demana..., el punt 1, evidentment, donar suport al man-
teniment, està clar, però el punt 2, que és fer les gestions per part del Govern per evitar 
l’inici de l’expedient de regulació, és clar, avui es tanca; per tant, arribem una mica tard. 
I, és més, això, lamentablement, que es va demanar de paraula al Govern, no ha passat, 
eh? És a dir, no sé exactament què va fer el Govern a nivell de negociació per intentar 
evitar-ho, però no ha passat: l’expedient de regulació es va obrir i ha tirat endavant.

El tercer punt, el punt 2.b, fer les gestions necessàries per a la recerca d’alternatives? 
Diguem-ne que ha passat a mitges, que està a punt de passar, sembla que hi ha una cer-
ta possibilitat de viabilitat que alguns llocs de treball es conservin per part d’algun al-
tre grup empresarial. No està tancat, però sembla que podem arribar a aquest bon port.

Ara bé, els altres dos punts, que parlen de la indústria en general, jo crec que hau-
rien de tenir..., el Govern hi hauria de fer una certa reflexió: reunions formals? S’hi ha 
reunit una vegada, segons manifesten els treballadors de Delphi; probablement d’in-
formals n’ha fet més. Home, estem parlant de sectors potser no estratègics, però molt 
importants; amb els estratègics ja sabem que tampoc ho fa, o, com a mínim, que ningú 
li fa cas. Qualsevol de les dues coses, jo penso que s’ho hauria de fer mirar, aquest Go-
vern: o no ho fa o ningú li fa cas. Bé, doncs, correm el risc que les empreses que volen 
marxar se’n vagin, i ahí te quedas.

Atenció, eh?, perquè abans parlàvem de la qualitat d’aquest Parlament, però és que 
potser haurem de començar a parlar de la qualitat del Govern, també. I ho dic perquè, 
suposant que, en la més feliç de les situacions, acabin arribant a un acord perquè es 
conservin una sèrie de llocs de treball –amb la qual cosa ens felicitarem tots plegats, 
per aquest acord–, després hi ha una part que al Govern li tocarà fer –i que no ho diu 
aquesta proposta de resolució, perquè no estàvem en aquest punt–, que és vetllar perquè 
es compleixi: si és que hi ha subrogacions, perquè no siguin subrogacions trampa com 
les que vam veure l’altre dia en el tema d’Indra i el tema de joc –subrogacions trampa, 
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en què es subroga i l’endemà s’acomiada–, i, per tant, que es vetlli realment pel man-
teniment de l’activitat industrial per a aquests grups que es faran càrrec de la part de 
l’empresa.

Per tant, és una crida al Govern perquè faci una mica la feina que el Grup de Con-
vergència i Unió en el seu moment, al Congrés dels Diputats, va fer servir d’autolesió 
recolzant una reforma laboral presentada pel Partit Popular que ajuda a fer que les em-
preses que volen marxar marxin tranquil·lament i que els governs, d’autoritat laboral, no 
en tinguin gairebé gens.

Per tant, hi votarem a favor; però, amb sinceritat, convindria que el Govern s’ho fes 
mirar, perquè d’aquests casos ens en trobarem un seguit, un darrere l’altre.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Popular, té la paraula el senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies. En l’última reunió amb el comitè d’empresa que vam tenir aquí al 
Parlament els grups parlamentaris, el senyor Coscubiela els va preguntar: «I quants 
cops s’ha reunit el Govern amb l’empresa?» I ells van dir: «Una vegada.» Pot ser que..., 
bé, ells..., és el que ens van dir, no? I jo ho vull recordar, perquè els representants de 
Junts pel Sí es van comprometre a insistir al Govern perquè fes les gestions i perquè ac-
celerés els contactes i perquè intentés asseure per última vegada o un cop més els repre-
sentants empresarials, per veure si podia trobar-s’hi alguna sortida.

I jo avui, doncs, els vull comminar que ho facin, no per nosaltres ni per aquesta re-
solució, sinó perquè potser a vegades per una petita gestió i per un gest es poden salvar 
llocs de treball.

La presidenta

Gràcies, senyor Sánchez. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la parau-
la el senyor Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. En qualsevol cas, com també ja s’ha dit, aquest és un pro-
blema que neix no ara, quan s’anuncia i es formalitza l’ERO, i que, per tant, passa un 
mes i s’acaba; aquest problema, doncs, el Govern el té detectat des de l’any 2012, quan 
es notifica –de fet, ja s’ha dit, no?– que aquesta planta perd l’opció d’alguns dels projec-
tes de futur. I, per tant, des d’aquells mateixos moments, amb el Govern que hi havia en 
el seu moment, doncs, es comencen a fer gestions i accions en contacte amb l’empresa i 
en informació amb el comitè d’empresa.

Malauradament, des del 2012 cap aquí, l’empresa propietària avança aquesta deci-
sió; l’avança i l’accelera, eh?, fins al punt, doncs, com sabem..., el que està passant en 
aquests moments, no? En qualsevol cas..., per exemple, l’altre dia, que estàvem reunits 
amb el comitè, doncs, l’endemà mateix al dematí hi havia una reunió entre Govern i 
empresa. El que passa, que en aquestes reunions, doncs, al grup que donem suport al 
Govern també ens demanen, moltes vegades, molta discreció, fins i tot per als mateixos 
membres del Govern, perquè no és fàcil, com poden imaginar-se..., projectes de rein-
dustrialització o projectes de manteniment de plantes d’aquesta envergadura. Per tant, 
requereixen una certa discreció; requereixen, doncs, que els possibles candidats a rein-
vertir o adquirir la planta i garantir llocs de treball puguin fer els seus estudis concrets, 
i, per tant, això no es pot fer sota pressió.

De fet, això, aquesta mateixa informació, ens la van reconèixer el comitè d’em-
presa en la primera reunió que van venir. El que passa és que quan hi ha sobre la taula 
l’ERO obert i que s’acaba el termini, evidentment, som conscients que els nervis van 
aflorant, però, en qualsevol cas, aquests nervis no poden trair l’acció, doncs, d’això, 
d’intentar buscar un soci industrial que pugui donar continuïtat a aquesta planta.

En aquests moments ens consta que aquestes negociacions estan avançant, i tam-
bé ens consta que algun dels condicionants era justament que es pogués finalitzar 
l’ERO per poder donar, seguidament, doncs, la següent continuïtat, no? I, per tant, en 
aquest sentit, davant d’una situació en què en el moment que l’empresa prengui la deci-
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sió es torni irreversible, entenem que el que s’ha de fer és intentar, d’aquesta forma, mol-
tes vegades sense fer soroll però amb efectivitat, buscar-hi solucions alternatives.

En qualsevol cas, jo penso que el que podrem valorar..., és a dir, quan tot això pu-
guem veure com avança i realment quants llocs de treball es poden salvar, serà el mo-
ment de dir si ha set suficient o no ha set suficient, no? En qualsevol cas, que tanqui una 
planta amb la trajectòria històrica i amb la quantitat de professionals que té aquesta evi-
dentment no és cap bona notícia per al país; però, en tot cas, pel que hem de treballar és 
per tenir un país de vocació industrial, amb el convenciment que té el mateix Govern 
però també el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, eh?..., que, com deia un conegut eu-
rodiputat, «Catalunya serà industrial o no serà», no?, o «Catalunya» –també ho diuen– 
«serà logística o no serà», però nosaltres pensem que fonamentalment «serà industrial o 
no serà. Per tant, en aquest sentit, doncs, donem el màxim suport al Govern en tot el que 
està fent a través de la seva estratègia industrial de Catalunya i tot el que, de fet, ens va 
explicar també el conseller el dia que va comparèixer aquí, a la comissió aquesta.

En tot cas, jo el que sí que espero és que, en propers dies, algunes d’aquestes dades 
discretes, que sabem que hi són, podran transcendir. I el màxim suport, doncs, des de 
de Junts pel Sí també, al comitè i a tots els treballadors i famílies que estan afectats per 
aquesta situació a la planta de Delphi.

La presidenta

Gràcies, diputat. Abans de passar a la votació, sí que voldria fer un aclariment res-
pecte al que comentava el senyor Vidal, el diputat Vidal, que és que, per part dels ser-
veis de la cambra, o sigui, per part del que és el tràmit parlamentari, des que vostès van 
tenir la reunió amb el comitè fins que es va entrar..., o sigui, es va admetre a tràmit el 15 
de març, i, justament, nosaltres des d’aquí vam fer tots els esforços de denegar pròrro-
gues i escurçar el temps justament perquè es pogués veure al més aviat possible dins del 
que és la maquinària parlamentària.

I, bé, ho hem fet el màxim de ràpidament... (Marc Vidal i Pou demana per parlar) 
–ara la hi deixaré, senyor Vidal–, el màxim de ràpidament que hem pogut. Suposo que, 
atès que avui no han vingut els representants dels treballadors ni de l’empresa, vostès ja 
els faran arribar als que es van reunir aquí.

Digui, senyor Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. No, només és que, si s’ha interpretat que era una crítica a la 
Mesa, no ho era; era una autocrítica, en el sentit que aquestes propostes de resolució que 
fem conjuntes triguen molt més, des que ens les demanen, que allò que som capaços 
tots els grups de presentar. Ho deia en aquest sentit, senzillament.

La presidenta

D’acord, gràcies. Doncs, bé, passem a votació, si els sembla bé.
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat de tots els grups presents. 
Gràcies, i s’aixeca la sessió fins d’aquí a quinze dies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i catorze minuts.
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