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Sessió 6 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda i 
vuit minuts. Presideix, en funcions, el vicepresident, Joan Ramon Casals i Mata, acompanyat 
del secretari en funcions, Rafel Bruguera Batalla. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i 
Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Montserrat Candini i Puig, Antoni Castellà 
i Clavé, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Fabian Mohedano Morales, Jordi Orobitg i Solé, 
Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot i Maria Senserrich i Guitart, 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 Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Joan Cos-
cubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, María 
José García Cuevas i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Al-
bert Botran i Pahissa i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president de l’Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat, 
Víctor Cusí i Puig.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya - 

EolicCat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presentin l’associació i el do-
cument «Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació 
de l’energia eòlica en l’horitzó 2020» (tram. 356-00096/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup 
Parla mentari de Junts pel Sí, Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença. 

2. Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presentin les 
activitats de l’entitat i exposin les inquietuds del col·lectiu de professionals que represen-
ten (tram. 356-00099/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan 
García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Albert 
Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de la indústria del clor 
i l’afectació del sector químic (tram. 356-00101/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

4. Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les presumptes 
despeses irregulars d’alguns professors de la Universitat de Barcelona (tram. 356-00126/11). 
Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

5. Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les empreses (tram. 
250-00067/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 37, 19; esmenes: BOPC 69, 9).

6. Proposta de resolució sobre la política industrial (tram. 250-00068/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 37, 20; esmenes: BOPC 69, 9).

7. Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Matar  i 
Sabadell (tram. 250-00190/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
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i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 72, 
65; esmenes: BOPC 115, 7).

8. Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora (tram. 250-00209/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 77, 46; esmenes: BOPC 115, 7).

9. Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització 
d’empreses (tram. 250-00217/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 54; esmenes: 
BOPC 115, 8).

El vicepresident

Si us sembla bé, començaríem la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Eòlica 
de Catalunya - EolicCat perquè presentin l’associació i el document 
«Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima 
implantació de l’energia eòlica en l’horitzó 2020»

356-00096/11 

Amb una prèvia que és molt important, que és que avui l’Hortènsia no hi pot ser, i, 
per tant, no presidirà la comissió, perquè ha sigut àvia –una bona notícia– i ha anat a 
visitar el seu fill, i com que és una mica lluny, doncs, no podrà estar aquí. En tot cas, li 
traslladem, en nom de tots i totes, les felicitacions. I, en tot cas, a mi em tocarà avui pre-
sidir la sessió, i esperem fer-ho el millor possible.

Començaríem amb el punt número 1, que és la sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de l’Associació Eòlica de... (Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.) 
Perdó?

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. No, només perquè consti que, pel Grup Catalunya Sí que 
es Pot, substitueixo el company Marc Vidal. La companya Hortènsia no la substituirà 
ningú, perquè és insubstituïble. (Rialles.)

El vicepresident

Molt bona apreciació.
(El vicepresident dóna la paraula a Jordi Orobitg i Solé.)

Jordi Orobitg i Solé

Sí, als efectes de comunicar a la presidència que també tenim una substitució; en 
aquest cas, el Carles Prats substitueix en Jordi Munell.

El vicepresident

Molt bé.
(El vicepresident dóna la paraula a María José García Cuevas.)

María José García Cuevas

Y, por el Grupo Popular, yo sustituyo a Alejandro Fernández.

El vicepresident

Perfecte. Alguna altra...? (Pausa.) No? Doncs, continuem, per tant, amb l’ordre del 
dia, que és un que ja havíem comentat: seria una sol·licitud de compareixença, que si 
l’aprovem, eh?, ja la faríem ara mateix, tal com es va quedar a l’última reunió, quan es 
va acabar l’última comissió. Seria la sol·licitud de compareixença dels representants de 
l’Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat davant de la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, i que han presentat tots els grups.

La voleu aprovar per assentiment o algú vol...? (Pausa.) No? L’aprovem per assenti-
ment, i, per tant, la fem ara mateix. Si em disculpeu, vaig un moment a buscar-los i comen-
çaríem.

(Pausa llarga.)
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Compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya - 
EolicCat per a presentar l’associació i el document «Oportunitats per a 
Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació de l’energia 
eòlica en l’horitzó 2020»

357-00093/11

Molt bé. Doncs, com a president de l’Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat, el 
Victor Cusí ens farà aquesta exposició. Li he explicat que té trenta minuts. També ens 
acompanyen membres de l’associació que estan allà al darrere, als quals també donem 
la benvinguda. I ja som tots teus, eh?

Victor Cusí i Puig (president de l’Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat)

Molt bé, doncs. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a fer aquesta presen-
tació aquí, davant de la comissió. I, bé, començaré presentant l’associació. Som l’Asso-
ciació Eòlica de Catalunya, som els representants del sector eòlic aquí a Catalunya. Es-
tem constituïts per empreses de diversos àmbits, des de promotors de parcs eòlics fins a 
fabricants d’aerogeneradors, enginyeries que es dediquen al ram de l’assessorament en 
temes d’energia eòlica, bancs, etcètera, tot el sector que està al voltant de l’eòlica.

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

I, bé, començo directament amb una mala notícia, que tampoc ens agafa de sor-
presa perquè la coneixem –ja sabíem que passaria–, però és que el passat dilluns varen 
començar les negociacions entre els comitès d’empresa d’Alstom Wind i Alstom Hydro 
amb la direcció general de General Electric, propietària de les dues plantes, per nego-
ciar les condicions d’acomiadament de 178 treballadors. Era una cosa que ja sabíem. De 
fet, no és el primer ERO que fa Alstom; de fet, l’anterior president va estar aquí fa uns 
anys, i ja va parlar d’aquest tema. I aquest és un segon ERO, que, bé, reflecteix una mica 
la situació del sector aquí i a la resta del país.

El pla de reestructuració de General Electric anunciat el mes passat i que preveu 
l’acomiadament de 6.500 treballadors a tot Europa suposarà el tancament de la planta 
hidroelèctrica que la companyia té a Cornellà de Llobregat, que compta amb 68 treba-
lladors, per traslladar la producció a Bilbao, i l’acomiadament de 110 treballadors de 
la seu central de la seva divisió eòlica, que està aquí al 22@, després que va comprar 
el seu negoci energètic a Alstom, que prèviament havia comprat el negoci a Ecotecnia, 
una empresa cooperativa catalana, pionera en el sector eòlic i que, bé, ja no en queden 
gaires, eh?

Bé, deixeu-me explicar una mica en què consisteix l’eòlica. Crec que ja ho coneixeu, 
però l’energia eòlica és una font gratuïta i inesgotable d’energia renovable –a diferència 
dels combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, que són recursos finits i su-
posen un gran cost mediambiental–, ja que des de la seva extracció els aerogeneradors 
aprofiten un subministrament il·limitat d’energia cinètica en forma de vent.

Aquesta energia eòlica s’incorpora al mix energètic i diversifica el subministrament 
d’energia, redueix la dependència dels combustibles importats, estabilitza el preu de 
l’electricitat –això és molt important– reduint-ne la vulnerabilitat dels pics de preus i 
les interrupcions de subministrament, i reforça la seguretat del nostre subministrament 
energètic. L’eòlica és un important generador d’ocupació local, des de la construcció 
dels parcs fins a la seva operació, el manteniment i la conservació.

I per això el món hi ha fet una aposta clara, eh?, i no només en l’eòlica, en totes les re-
novables. Aquí veieu una gràfica de les inversions realitzades en energies renovables des 
del 2004 fins al 2015. Com veieu, ha anat ascendint a mesura que les tecnologies han 
anat evolucionant, i des de l’any 2011, doncs, pràcticament hi ha una instal·lació sostin-
guda d’energies renovables al món, i fins i tot aquest 2015 vam batre el rècord. Això te-
nint en compte que, a més, les energies renovables han baixat de preu –això és un gràfic 
d’inversions–; per tant, vol dir que se n’han instal·lat moltes més cada any.

Però, bé, aquí, a Espanya i a Catalunya, ens trobem en una situació diferent, contrà-
ria una mica al que hem vist. Això són gràfics acumulats d’energia instal·lada –l’altre 
era energia que s’anava instal·lant cada any, això són acumulats i per comunitat autò-
noma, eh?–: veieu que totes les comunitats autònomes han fet una mica el mateix, que 
és començar, doncs, molt forts, instal·lant molta energia, fins a l’any 2013, aproximada-
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ment, 2012, en què es va començar a parar la construcció de parcs eòlics, i des de fa tres 
anys pràcticament no s’instal·la cap megawatt a Espanya.

A Catalunya, igual: a Catalunya l’últim parc eòlic que es va instal·lar..., va ser el 
2013; és un parc eòlic petit d’Acciona, de nou megawatts –tres màquines de tres mega-
watts. I, per tant, això demostra la frenada, diguem-ne, del sector, que ha afectat a tot-
hom. Però hi ha una particularitat que m’agrada veure en aquest gràfic, i és que tard que 
va començar Catalunya. Catalunya és la ratlla vermella, i, per exemple, si ho contrastem 
amb una altra comunitat autònoma, que podria ser, per exemple, Navarra, que és aques-
ta d’aquí, veieu que d’hora que van començar –aquí, tota aquesta corba d’aquí–, que 
aviat que van començar a instal·lar energia eòlica.

I això ha fet, doncs, que en altres comunitats autònomes hi hagi hagut un desenvo-
lupament de la indústria bastant més important, com per exemple a Navarra, on tenen 
aquest parc a la Ciudad de la Innovación, a Sarriguren, al costat de Pamplona, que agru-
pa empreses com Acciona –Acciona són tots aquests edificis, perquè hi ha Acciona Ener-
gía, Acciona Solar i Acciona Windpower–..., hi ha Gamesa –en aquest edifici d’aquí–; 
Ingeteam, que és una empresa molt especialitzada en tot el que són inversors per a pla-
ques solars i tots els sistemes de control dels aerogeneradors; Cener, que és el Centro 
Nacional de Energías Renovables, etcètera. Per tant, l’eòlica pot ser, si es fa bé i en el 
moment que toca, un generador no només d’electricitat, sinó també de fonts de treball.

Tot i això, a Catalunya l’any 2015 els parcs eòlics en servei van aportar a la hisenda 
estatal 17,5 milions d’euros en concepte d’impost sobre el valor de l’energia elèctrica. 
I també el 2015, a Catalunya, a les hisendes municipals s’estima, l’aportació, en 11,3 
milions d’euros, que suposa el 4,86 per cent de la facturació neta. I en transferència de 
renda al territori per lloguer de terrenys, s’estima en 4,5 milions d’euros, que és l’1,91 
per cent de la facturació neta. En conjunt, el 2015 els parcs eòlics en servei a Catalunya 
van aportar 15,8 milions d’euros a ajuntaments i territori en forma de..., bé, als propieta-
ris dels terrenys, que suposa el 6,78 per cent de la facturació neta dels parcs eòlics. Són 
xifres importants i que volem destacar, perquè l’eòlica les aporta i podrien ser molt més 
si no tinguéssim aquesta aturada que tenim ara, eh?

Per què tenim aquest aturada? Bé, en primer lloc, el Real decret llei 1/2012 va supri-
mir la retribució a les noves instal·lacions d’energies renovables i ha paralitzat el desen-
volupament del sector de generació d’electricitat amb energia eòlica a l’Estat espanyol, 
i, per tant, també a Catalunya. La paralització de la indústria eòlica i de les altres reno-
vables posa en qüestió l’acompliment dels objectius climàtics i energètics compromesos 
amb la Unió Europea per a l’any 2020, amb la possibilitat d’una multa per part de la Co-
missió; el famós escenari 20-20-20, que anàvem molt bé per intentar complir-lo, no el 
complirem, és pràcticament impossible que es pugui complir.

Però l’eòlica ha de jugar un paper fonamental en la transició cap a un model ener-
gètic fonamentat en les energies renovables, que a Catalunya es vehicularà a través del 
Pacte nacional per a la transició energètica. Sense energia eòlica no hi haurà transició 
energètica, això ho hem de tenir clar. I per reactivar el sector a Catalunya i fer possible 
la implantació dels necessaris nous parcs eòlics, EolicCat us proposa, doncs, diverses 
accions, que per això estem aquí, eh?

Bé, la primera és que cal modificar la legislació catalana per desenvolupar nous pro-
jectes eòlics de més de deu megawatts. En aquests moments no es poden fer nous me-
gawatts a Catalunya, perquè aquesta legislació no ho permet –després m’hi estendré una 
mica.

El segon punt és que també creiem que cal revisar el mapa d’implantació ambiental 
de l’energia eòlica a Catalunya per habilitar zones de més de 3.200 hores equivalents. 
Després també explicaré una mica què vol dir això, però actualment tenim un mapa, 
que ve de l’any 2002, que limita a quines zones es poden fer parcs eòlics. I en aquests 
moments, amb la limitació que tenim, no podem ser competitius, i, per tant, això no 
permet..., encara que tinguéssim una legislació que permetés tramitar parcs, doncs, difí-
cilment es podrien fer els parcs eòlics que s’han de fer aquí, no?

I el tercer punt és que tot això s’ha de coordinar amb Red Eléctrica, perquè les pla-
nificacions de Red Eléctrica són a llarg termini, i, per tant, tot això s’ha de coordinar 
amb ells per habilitar les connexions necessàries per poder connectar tots aquests parcs 
eòlics.
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Per fer-ho, creiem que s’ha de crear una comissió de treball amb els departaments de 
la Generalitat implicats en la tramitació i EolicCat; crear una figura amb capacitat per 
desencallar esculls que es presentin durant la tramitació. Ens trobem amb molts proble-
mes de tramitació. Som conscients que la tramitació d’un parc eòlic no és una cosa que 
es fa en dos dies, és llarga, per molts motius, però moltes vegades hi ha una falta de co-
ordinació entre departaments que, si tinguéssim una figura amb capacitat per desenca-
llar aquests temes, creiem que podria ser..., es podria optimitzar.

També, crear protocols d’actuació per resoldre les traves administratives i imposar 
«tempos» en les diverses fases del període de tramitació per tal que fossin més àgils i 
es poguessin tramitar els projectes amb una celeritat més important que no la que tenim 
aquí. Que, històricament..., i, en part, el gràfic aquell, doncs, que els parcs eòlics s’han 
començat a construir molt tard a Catalunya, és, en part, a causa d’aquesta manca d’agi-
litat del sistema de tramitació.

Per tant, venim a fer un oferiment i una petició. Com a oferiment, ens oferim a tota 
col·laboració: podem mantenir entrevistes en privat o el que vulgueu, podem ampliar 
tota aquesta informació. Estem a la vostra disposició per ampliar tot això i creiem que 
seria bo que ho féssiu, que poguéssim parlar i que ens poguéssim explicar amb més de-
tall les nostres propostes i per què ho hem de fer. I, per altra banda, us demanem, doncs, 
per la via d’una moció que desitjaríem que fos impulsada per tots els grups parlamenta-
ris que formen part de la comissió..., que instin el Govern de la Generalitat de Catalunya 
que adopti aquestes accions i mesures abans d’un període determinat, que després ex-
plicaré una mica més amb detall.

Bé, això són les dues coses que hem vingut a explicar, però m’estendré una mica 
més en la presentació dels arguments. Aquest és el mix de generació a Catalunya l’any 
2015, eh? Com veieu, és un mix molt centrat en les energies convencionals, amb una 
part molt important de la nuclear, amb una part molt important de combustibles fòssils.

Aquest és l’escenari que preveia el Pecac, el Pla de l’energia de Catalunya, per a l’es-
cenari 2012-2020, i aquest és l’escenari 2020. Com veieu, és un canvi important, en què 
les energies renovables, i, en especial, l’eòlica, doncs, hi tenen una importància clau, eh?

I això què significa? Perquè això era generació, però això què significa en termes 
d’instal·lació de potència nova? Què vol dir, això? Bé, vol dir –i això és el que preveia 
el Pecac– que s’haurien de tancar algunes centrals: la central de carbó aquesta d’aquí, 
que és, en concret, Cercs, ja s’ha tancat; una altra central, que és la de Foix, de Cubelles, 
també s’ha tancat. Però, per poder canviar el mix energètic, cal instal·lar nova generació, 
i veieu que la part més important se l’enduu l’eòlica, en un percentatge molt important, 
per poder assolir aquella part de generació que comentàvem abans.

Per tant, l’assoliment d’objectius del Pecac, pel que fa a la generació d’electricitat 
en l’horitzó de l’any 2020, suposaria una transformació rellevant del parc de genera-
ció elèctrica a Catalunya. La capacitat de generació elèctrica centralitzada disminuiria 
en un 6,9 per cent, i la generació, en un 8. I la capacitat de generació distribuïda aug-
mentaria en un 168,4 per cent, i la generació, en un 201,9 per cent. La capacitat de ge-
neració d’origen renovable hauria d’augmentar un 124 per cent, i la generació d’origen 
renovable, en un 185 per cent. L’energia eòlica és la tecnologia que hauria de créixer 
més –o que hauria d’haver crescut més–, ja que passaria dels 1.272 megawatts que te-
níem el 2015 i que seguim tenint ara a 5.154 megawatts el 2020, i de generar 2.640 gi-
gawatts/hora el 2015 a 12.496 gigawatts/hora el 2020.

Malauradament, els objectius del Pecac són lluny de poder-se materialitzar; queden 
quatre anys, o menys de quatre anys, i això és inassumible. Hem de tenir en compte que 
tenim 1.270 megawatts instal·lats i estem dient que n’hauríem d’instal·lar més de 3.800 
–per tant, són tres vegades, no? Per tant, és impossible arribar a aquest escenari. I, a 
més a més, tenint en compte el marc econòmic actual, perquè la supressió dels incentius 
econòmics a les noves instal·lacions de generació d’electricitat renovable, cogeneració i 
residus, del gener del 2012, ha provocat la paralització de la construcció i posada en ser-
vei de noves instal·lacions a Espanya i també a Catalunya.

La reactivació de la indústria eòlica a Catalunya requereix poder disposar d’empla-
çaments amb un recurs que permeti fer rendibles els projectes només amb els ingressos 
procedents de la venda d’electricitat al preu de mercat, sense incentius. I això és un punt 
molt clau, perquè aquesta és la situació de mercat que tenim i difícilment canviarà. Pot 
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ser que surti alguna subhasta, pot ser que hi hagi algun sistema perquè puguem garan-
tir uns preus a llarg termini, però els preus de mercat mai tornaran a ser els que teníem 
fa uns anys i que permetien fer projectes en zones de menys vent. Per tant, bé, això és el 
que hi ha i ens hi hem d’adaptar, perquè les altres comunitats autònomes ho estan fent, 
i si nosaltres no ens posem les piles no tindrem projectes llestos per poder construir quan 
les coses estiguin millor.

En concret, creiem que necessitem emplaçaments amb un recurs de l’ordre de 3.200 
hores equivalents anuals a potència nominal. Això és un gràfic que hem fet per ense-
nyar una mica la distribució del compte de resultats per cent unitats d’ingrés al llarg 
de la vida útil d’un parc eòlic. Aquí s’ha tingut en compte que l’electricitat es vendria 
a preu de mercat, i per preu de mercat hem entès la previsió per al 2016, que estava a 
46,2 euros megawatt/hora, amb un increment d’un 1 per cent anual. Hem agafat dades, 
doncs, de la major part dels parcs eòlics que existeixen, amb preus actuals, i hem fet 
aquest exercici.

Com veieu, aquest gràfic diu moltes coses, eh? Aquest gràfic mostra, per exemple, 
que la part important del compte de resultats d’un parc eòlic és l’amortització. Per què? 
Perquè som energies que estem basades en capital, i això és molt característic de les 
energies renovables: no tenim costos variables, o molt pocs, perquè no gastem com-
bustible, el combustible és gratuït, és el vent. Aquest gràfic seria molt diferent en una 
central de carbó o una central de cicle combinat. Per tant, la part important se l’empor-
ta el capital, aquest capital és la part d’amortització. També veiem que hi ha la partida 
aquesta de l’impost sobre l’electricitat, que és un 7 per cent; això afecta directament les 
vendes, i, per tant, va aquí, fix. I hi ha unes despeses de manteniment que representen 
el 24 per cent.

Això seria un escenari amb un parc eòlic funcionant en un emplaçament que, di-
guem-ne, és de 3.200 hores, i és un factor que depèn del vent que hi ha en l’empla-
çament, eh? I, en aquest escenari, doncs, trobem un compte de resultats que, bé, en 
aquests moments, alguns inversors hi podrien entrar.

Però si n’abaixem les hores –i aquest és l’escenari per a tres mil hores equivalents–, 
veiem com s’escurça la banda de resultats, molt. Per què? Doncs, perquè tenim menys 
vent, i, en tenir menys vent, el parc produeix més. Per tant, amb la mateixa inversió, 
produïm menys energia, generem menys ingressos, o, vist tal com ho tenim aquí, per 
generar els mateixos ingressos hem de fer un parc eòlic més gran, i, per tant, té més 
cost; i, per tant, com que té més cost, vol dir que tens més amortització. Aquestes par-
tides d’aquí pràcticament queden iguals, perquè tant l’impost sobre l’electricitat com els 
lloguers dels terrenys, els impostos i aportacions al territori normalment van molt lli-
gats a la facturació, són percentatges sobre vendes, per tant..., i l’operació i el manteni-
ment també –aquestes d’aquí queden molt fixes–, l’amortització puja, i, al final, el que 
passa és que el resultat baixa.

Si anem a un escenari de 2.800 hores, ens trobem que tenim pèrdues; aquí aquest 
projecte no es podria fer, no hi hauria ningú que el volgués fer. I en un escenari de 2.072 
hores, doncs, encara menys. I posem aquest escenari perquè els parcs eòlics actuals a 
Catalunya, els que s’han construït fins ara, tenen de mitjana 2.072 hores equivalents. 
Això no vol dir que els parcs eòlics estiguin ara perdent diners, no és això, perquè els 
parcs eòlics que s’han fet fins ara han gaudit de primes durant uns anys –i per això s’han 
fet en emplaçaments que tenen menys vent–, i, per tant, aquesta part d’amortització ja la 
tenen o en tindrien una part més amortitzada, i, per tant, aquests ingressos serien més 
alts. O sigui que això no és un escenari dels parcs eòlics actuals, és un escenari d’un parc 
eòlic que es volgués fer nou en un emplaçament on hi ha actualment els parcs eòlics.

Per tant, què volem ensenyar, amb això? Doncs, que no podem continuar amb la 
mateixa política d’instal·lació de parcs eòlics; necessitem accedir a zones de més vent 
per poder anar a figures com les que hem vist anteriorment. I això, com ho podem fer? 
Doncs, com comentàvem abans, les propostes són molt clares. Estem aquí, en una fase 
terminal: si no fem res d’aquí a un any, segurament ja no tornarem, perquè no quedarà 
molt més a fer, amb la qual cosa no podrem fer cap pla de transició energètica, perquè 
l’eòlica n’ha de formar part sí o sí, i, per tant, necessitem unes mesures d’urgència, eh?

La primera mesura és que hauríem de derogar el títol II del Decret 147/2009, que era 
el que regulava el concurs que es va fer fa uns anys. Un concurs que, en aquell moment, 
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doncs..., bé, no ha tingut els resultats que se n’esperaven. Dels projectes que s’hi van 
presentar, només n’hi ha un que pot seguir endavant, perquè pel mig ha agafat aquest 
canvi regulador, aquest canvi tarifari, i, per tant, els projectes que es plantejaven en 
aquell moment ja no són viables.

Però la derogació d’aquest títol el que permetria és que es poguessin fer projectes 
nous, perquè ara mateix aquest decret no ho permet: només es poden fer projectes si es 
convoca un altre concurs. Per tant, el que s’ha de fer és derogar aquest títol, que perme-
tria desenvolupar nous parcs en zones de desenvolupament prioritàries, que són les ZDP 
aquestes, que són les que sortien en el concurs i que van quedar bloquejades per culpa 
del concurs. Bé, si hi ha alguna zona que tingui 3.200 hores, doncs, hi haurà promotors 
que es puguin plantejar desenvolupar projectes en aquestes zones.

I, també, implantar o desenvolupar projectes en zones que estiguin fora d’aquestes 
ZDP i que estiguin en zones autoritzades pel mapa eòlic vigent, que creiem que s’ha de 
canviar, però..., si deroguem aquest article, aquest títol, creiem que podem començar a 
tramitar com a mínim uns quants megawatts. Creiem que la nova potència que es po-
dria tramitar i instal·lar només derogant aquest títol II estaria situada entre els 250 i els 
300 megawatts, que està molt per sota del que volem fer, però com a mínim és donar una 
mica d’ales al sector i no deixar que agonitzi com ho està fent ara. Per tant, aquesta part, 
que crec que és senzilla, que l’hem comentat amb el Govern ja i no la veu malament, cre-
iem que és una cosa que s’hauria de fer, però s’hauria de fer de forma immediata.

També convindria facilitar la repotenciació d’alguns parcs eòlics. Aquest és el parc 
eòlic del Baix Ebre, del Trucafort; és un parc eòlic que està en funcionament des de 
l’any 99, i són trenta megawatts amb noranta-un aerogeneradors. Perquè us en feu una 
idea, actualment, si es canviessin aquestes màquines i es posessin màquines noves..., 
les màquines noves són de tres megawatts, o sigui que amb deu màquines podríem fer 
més energia que la que està fent aquest parc, perquè a més les màquines són més efi-
cients.

Per tant, la repotenciació és una cosa que és molt interessant, però desafortunada-
ment aquí, a Catalunya, com que tenim molt pocs parcs vells, en podrem fer poca. Però 
sí que se’n pot fer alguna, i aquesta és una d’elles, no? Crec que s’ha de facilitar, això. 
I per facilitar això a vegades passa, doncs, que hi ha projectes que tenen zones en zones 
qualificades pel mapa com a «zones vermelles», no?, o zones que no s’hi poden fer... Per 
això, i perquè creiem que s’ha de poder accedir a zones de més vent, creiem que s’ha de 
fer una modificació d’aquest mapa aprovat l’any 2002.

En quinze anys de tramitació i de realització d’estudis d’impacte mediambiental per 
a la implantació de parcs eòlics per tot el territori, de monitorar els impactes que gene-
ren els parcs, creiem que n’hem après molt –des del 2002. Aquest mapa eòlic es va fer 
bàsicament per parar un moment de boom de les energies renovables que hi va haver en 
aquella època, però que no és el cas, ara mateix no estem en aquesta situació. I, a més a 
més, en aquell moment no es coneixien bé els impactes que podien tenir els aerogenera-
dors sobre l’avifauna i sobre el medi ambient en general, i, per tant, doncs, es va fer un 
mapa que és molt restrictiu. Creiem que és innecessàriament restrictiu.

En tots aquests anys, hem conviscut amb la natura i hem estat presents en totes 
aquestes zones, i a més ens estimem els ocells igual que l’altra gent, eh?, i aquí n’hi 
ha un exemple: aquest pit-roig, que va entrar a una torre d’un molí de vent a Ontario. 
Doncs, bé, l’operari el va recollir i el va treure per la porta baixant-lo vuitanta metres 
per la torre, i el va treure i el va fer fora, no?, vull dir, el va salvar, diguem-ne. A veure, 
estem acostumats a fer aquest tipus d’actuacions.

Estem acostumats a fer aquest tipus d’actuacions, també, que és col·locar un GPS 
al damunt d’una àguila cuabarrada. Això és el cas d’un estudi que s’ha fet, com molts; 
pràcticament tots els parcs eòlics de Catalunya tenen aquest tipus d’estudis. Hi ha mol-
tíssima informació que han aportat els estudis d’impacte ambiental dels parcs eòlics 
durant tots aquests anys, i no només els estudis, sinó el monitoratge de les àguiles, per-
què aquests GPS han estat temps per entendre el comportament de les àguiles i veure si 
afecten o no afecten els seus hàbits, els parcs eòlics. I, per tant, tenim molta més infor-
mació i es pot fer un estudi molt acurat d’aquest mapa eòlic.

I, bé, per últim (veus de fons) –sí, ja vaig acabant, eh?–, la part de Red Eléctrica. In-
sistir que un volum de potència eòlica important s’ha de connectar a algun lloc, i això 
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vol dir que s’ha de parlar amb Red Eléctrica, s’ha de fer planificació, veure quines línies 
es construiran, on connectarem els parcs, etcètera; si no, no es poden fer. Vull dir, s’han 
de poder coordinar les coses amb Red Eléctrica, i creiem que és un altre punt, doncs, 
que s’hauria de treballar.

Per tant, ja resumint, el que demanem a la Comissió d’Empresa i Coneixement del 
Parlament de Catalunya és que promogui una moció impulsada per tots els grups parla-
mentaris, si és possible, que insti el Govern de la Generalitat que en un termini de dos 
mesos –i sé que és un termini curt, però és que creiem que és urgent– realitzi les mo-
dificacions necessàries de la legislació catalana que permetin desenvolupar nous pro-
jectes de parcs eòlics de més de deu megawatts, és a dir, derogar el títol II del Decret 
147/2009; que creï una comissió de treball per tal de revisar el mapa d’implantació am-
biental de l’energia eòlica a Catalunya per tal d’habilitar zones de més de 3.200 hores 
anuals equivalents; que millori el sistema de tramitació actual, en què s’incloguin proto-
cols d’actuació per resoldre traves administratives i s’imposin «tempos» en les diverses 
fases de tramitació; coordinar amb Red Eléctrica la planificació de connexió dels ob-
jectius de potència eòlica que determini el Govern de la Generalitat per als anys 2020 a 
2030; i que nomeni una figura de coordinador amb capacitat per desencallar els esculls 
en la tramitació dels parcs eòlics.

I, bé, aquesta és una mica la presentació i la petició que fem, no? A partir d’aquí, si 
hi ha qualsevol pregunta...

El vicepresident

Sí; ara, justament... Bé, jo, primer, agrair-te l’explicació i també el fet d’ajustar-te 
molt al temps. Jo crec que, en nom d’EolicCat, heu estat molt pedagògics. A partir d’ara 
tenim cinc minuts per a cada grup parlamentari, que faran això, dubtes o preguntes, i 
després tu tindràs el temps que necessitis per poder-los respondre.

Víctor Cusí i Puig

D’acord, perfecte.

El vicepresident

Començaríem, com sempre, pel portaveu de Ciutadans. Doncs, tens la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Bona tarda. Gràcies, senyor president. Començaré, com és lògic, agraint la presèn-
cia del senyor Víctor Cusí, president de l’Associació Eòlica de Catalunya –agrair, com 
deia, la seva compareixença. Ens ha posat de manifest el que diferents estudis també 
ens diuen, no?, i és la necessitat, i, a més a més..., no només la necessitat, sinó la ten-
dència que hi ha que la potència eòlica instal·lada anirà creixent els pròxims anys, i 
concretament es fixa, al voltant del 2030, en una potència de 330 gigawatts de potència 
instal·lada.

Bé, això per nosaltres té molts avantatges, que aniré desgranant. Evidentment, el 
primer és la creació d’ocupació. Comenten els informes –també de la mateixa associa-
ció– que al voltant de 270.000 persones podran estar ocupades en el sector de l’energia 
eòlica, i això, doncs, té molta importància. I té molta importància també la quantitat de 
tones, de milions de tones, que ens estalviarem en CO2; concretament al voltant de 600 
milions de tones, ens podrem estalviar. Són dades, sense cap mena de dubte, que gene-
ren expectatives esperançadores, no?

A més, la contribució de l’energia eòlica al mix energètic, doncs, suposa diversifica-
ció; suposa disminució de la dependència dels combustibles; suposa abaixar-ne el preu o 
com a mínim estabilitzar-lo, com també ens ha dit el senyor Víctor Cusí; suposa –i això 
també és molt important– una garantia en el subministrament. Totes aquestes raons 
ens impel·leixen a pensar que nosaltres, com a partit..., i jo crec que aquest Parlament, 
doncs, ha de recolzar les energies renovables, i especialment l’energia eòlica.

Encara que això es així, el que sí que s’ha exposat pel mateix senyor Víctor Cusí és 
que a Catalunya es genera només el 5,7 per cent del total de l’electricitat d’origen eòlic 
a Espanya. I això suposa que els últims anys el desenvolupament ha sigut molt més lent 
del que ha sigut a la resta de comunitats autònomes. I ells ens diuen que hi han tres as-
pectes fonamentals que s’han de canviar: una regulació autonòmica ineficient; ens ha 
parlat avui també i ens ha insistit en la lentitud en la tramitació dels projectes eòlics, i 
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la manca d’infraestructures associades. Bé, aquests són tres problemes en què efectiva-
ment coincidim –coincidim– que s’han fet, jo crec, de manera..., o sigui, no prou efi-
cientment.

Des de Ciutadans volem que Catalunya es situï novament al capdavant de les comu-
nitats autònomes en generació d’electricitat d’origen eòlic. I per això pensem que s’ha 
d’aprofitar, en coordinació amb la normativa del Govern d’Espanya, que pretén –això no 
s’ha comentat, però jo crec que és prou interessant– establir una subhasta i un règim re-
tributiu perquè durant els pròxims anys la generació d’electricitat a partir d’energia eòli-
ca suposi cinc-cents megawatts més.

Estem, per tant, davant d’una oportunitat per desenvolupar l’energia eòlica a Catalu-
nya, i EolicCat ens ha portat un full de ruta a seguir. Nosaltres hem començat a estudiar-lo; 
nosaltres pensem que es pot recolzar.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara tindria la paraula el portaveu del Grup Socialista, el senyor Ter-
rades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. També donar les gràcies al senyor Víctor Cusí per la seva expli-
cació, i també saludar la gent que l’acompanya. Algunes preguntes respecte a la inter-
venció que ha fet; alguna opinió també li demanaré sobre alguns altres aspectes del mix 
energètic, que vostè hi ha entrat, però..., en tot cas, no hi ha entrat, ens ha ensenyat aquí 
uns «formatges», eh?, que n’explicaven algunes coses.

Primer de tot, li voldria preguntar... Bé, li faig aquestes preguntes directes perquè 
vostès ja saben que el nostre grup parlamentari sempre ha defensat la necessitat que Ca-
talunya tingui un percentatge més alt, en el mix energètic, de les energies renovables, i, 
dintre de les energies renovables, del sector eòlic. I, per tant, tota aquesta fase me l’es-
talviaré i aniré directament a les qüestions que jo li volia plantejar.

Vostè sap que en aquests moments hi ha en tràmit parlamentari una llei que ha pre-
sentat el Govern de Catalunya, la Llei de canvi climàtic, que va ser, com a mínim a l’ini-
ci del tràmit, recolzada per tots els grups parlamentaris; ara estarem a la fase de compa-
reixences, i, després, de presentació d’esmenes. Com que jo no sé si en aquesta fase de 
compareixences EolicCat tornarà a comparèixer o no, li faig la següent pregunta: vostè 
creu que la Llei de canvi climàtic, que s’està tramitant com a llei paraigua, hauria de 
preveure objectius quinquennals o decennals de reducció d’emissions? Si és així, mal-
grat que, en paral·lel, hauríem d’establir un pacte nacional per a la transició energètica, 
vostè creu que aquesta llei, que és una llei que jo crec que ha d’aixoplugar moltes de les 
polítiques en aquest sentit, hauria de fixar objectius de creixement de les renovables que 
orientessin justament aquest pla de transició energètica?

Hi han treballs, estudis, opinions, documents que..., fins i tot la cimera que fa pocs 
mesos es va tancar a París també fixa objectius, la mateixa Comissió Europea també 
n’ha fixat. I dintre d’aquests objectius s’està plantejant que el 2050, doncs, el cent per 
cent de la generació del sector elèctric pugui fer-se a través d’energies renovables; com 
a mínim això és el que plantegen alguns dels agents. Quins escenaris, en opinió de 
l’EolicCat, serien escenaris reals per poder anar assolint aquests objectius? I no em ser-
veix..., o com a mínim al meu grup parlamentari no li serveix dir: «No, el 2050 arriba-
rem al cent per cent», eh?; 2030, 2040, 2050: quina seria la cronologia lògica per anar 
assolint aquests objectius de manera gradual, que puguin ser avaluables.

També dins d’aquests escenaris possibles –escenaris possibles on el pes de les ener-
gies renovables sigui més important que l’actual– i també dins del combat, de la lluita 
contra les emissions de gasos d’efecte hivernacle, hi ha aquest debat sobre que es neces-
sitaran centrals de generació de suport. Hi ha un corrent, a Espanya, també a Catalu-
nya –el corrent de fons és el mateix, després els arguments instrumentals són diferents, 
no?... Per exemple, aquí hi han diversos think tanks que el que estan dient és: «Com que 
necessitem la independència energètica...», quan el concepte d’independència energètica 
és un tema diferent del que alguns d’aquests think tanks estan plantejant. Ara, el corrent 
de fons és dir: «Hauríem de renovar les llicències a les centrals nuclears fins a seixanta 
anys de vida útil.» Quina opinió té vostè respecte a si aquest és el mix necessari, atès 
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que el 54,8 l’any 2015 –segons ens han explicat, en aquest quadre que ha exposat–..., el 
54,8 per cent de la generació elèctrica en aquests moments a Catalunya estava submi-
nistrat per les centrals nuclears? És a dir, aquest corrent de fons, vostè el comparteix o 
no –dels seixanta anys?

Ens ha parlat de la repotenciació d’alguns dels parcs, canviar-ne les actuals mà-
quines per noves amb més capacitats de megawatts. Alguns dels seus col·laboradors ja 
saben que nosaltres hi estem d’acord. Ara, aquí hi han dificultats, eh? Si històricament 
Catalunya ha tingut dificultats per implantar parcs eòlics –és el famós debat amb el ter-
ritori–, com pensa vostè que s’hauria de substanciar, aquest debat? Perquè repotenciar 
algun parc a ningú se li escapa que pot acabar obrint alguns dels conflictes territorials 
que hi ha hagut en el passat. Què creuen vostès que s’hauria de fer?

També m’agradaria saber la seva opinió –i vaig acabant, president– sobre quins se-
rien els percentatges idonis, per vostès, per garantir un subministrament fiable i de qua-
litat entre generació centralitzada, generació distribuïda i xarxes tancades intel·ligents, 
que en alguns districtes industrials es podrien començar a implantar, i fins i tot en grans 
equipaments, com poden ser els ports de Barcelona o de Tarragona.

Durant tot aquest temps hi ha hagut una maduració tecnològica del sector. Quines 
creu vostè que haurien de ser les noves condicions de mercat/incentius, que abans co-
neixíem com a «primes»? Si s’han de variar, si podem competir en condicions normals 
de mercat...

I última pregunta –acabo, president–, vostè creu que per implementar de manera 
definitiva un mix energètic on el pes de les renovables sigui fonamental a Catalunya i a 
Espanya és necessari que el nou govern que surti d’aquest procés electoral que tindrem 
aviat canviï la llei que regula el sector elèctric?

El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. He sigut una mica generós amb el temps, eh? Ara tindrà la 
paraula, en aquest cas, fent de portaveu de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Coscubie-
la. (Veus de fons.) Cinc minuts; cinc minuts, serien, sí.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, agrair-li que hagi començat la seva in-
tervenció recordant l’episodi de General Electric, que és el paradigma del que ens està 
passant a Catalunya: 178 llocs de treball perduts, 300 a Espanya, 6.500 a Europa, com 
a conseqüència d’un menyspreu claríssim a l’empresa innovadora i especialment a l’em-
presa eòlica; a les energies renovables, per ser més adequat, per les seves dues vessants. 
La història d’Ecotecnia, Alstom i ara General Electric ens hauria de fer avergonyir a 
tots com a país, i especialment aquesta comissió, perquè recordo que ens han demanat 
ajuda, els treballadors, diverses vegades, i el més calent està a l’aigüera.

Entrant en matèria, agrair-li moltíssim sobretot que ens hagi... No he tingut oportu-
nitat de veure l’informe que van presentar vostès al setembre del 2015, que algunes de 
les coses no les ha pogut explicar, lògicament, per temps, per aprofundir-hi més, però 
està clar que tenim un problema greu no només a Catalunya, sinó a Espanya, d’insegu-
retat jurídica –no fa falta que m’esplaï– que afecta el sector eòlic, afecta l’autoconsum, 
no?, amb l’impost del sol, afecta... El cost que ens acabarà costant la inseguretat jurídica 
amb relació a les fotovoltaiques, quan comencin a arribar sentències i especialment lau-
des arbitrals al voltant d’aquesta qüestió.

Estem pagant les conseqüències de decisions estratègiques que s’han pres no en base 
als interessos de la societat, sinó en base a interessos econòmics, alguns dels quals afec-
ten el debat que tenim ara amb vostè: per exemple, la pròrroga de la vida útil de les nu-
clears fora de qualsevol lògica, excepte la de rendibilitzar encara més la inversió de les 
nuclears, o el tema de les inversions passives en centrals de cicle combinat basades en 
un suposat creixement del consum que mai es va produir, i en aquests moments hem 
comprat gas per gasejar mig món, i així estem, no? I condiciona, perquè el mix és teò-
ric, però a la pràctica s’expressa amb aquestes contradiccions.

En el seu informe parteixen d’una premissa..., avui no ho ha dit, o no m’ho ha sem-
blat, però, pel que he llegit en l’informe del setembre del 2015, parteixen d’una premis-
sa, i és que es produirà un canvi en la política del Govern espanyol que obrirà la pos-
sibilitat de nou, amb altres regles del joc, a incentivar l’energia eòlica. Continua sent, a 
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hores d’ara, tan optimista com al setembre del 2015? Hi han garanties que aquest canvi 
de les polítiques a nivell estatal es mantindrà?

Segona qüestió, suposo que estan d’acord tots amb vostè que el tema de l’energia 
eòlica l’hem d’abordar, claríssimament. S’han fet les coses francament malament; si 
no, no tindríem un problema d’una sobreimplantació sobre utilització d’aquest model 
d’energia, amb molta diferència –no té cap lògica–, però suposo que estem tots d’acord 
que les decisions no es poden prendre a trossos, perquè una de les coses que ens ha pas-
sat en aquest país és anar prenent decisions..., ara energia eòlica, ara... Llavors, què li 
semblaria a vostè si fos possible combinar temporalment el tema d’adoptar decisions rà-
pides amb el tema d’activar una cosa imprescindible, que és un pacte nacional per a la 
transició energètica, per garantir la sobirania energètica –que no és autarquia, com és 
evident, en molts casos vol dir «connexió»–, i també per trobar equilibris entre els inte-
ressos en joc?

La tercera cosa que li volia plantejar: no ho sé, no en sóc un expert, però tinc la im-
pressió que les seves previsions de l’evolució del consum del futur, les han fet en termes 
molt continuistes, com si vostès descartessin un element clau de la política energètica, 
que és el tema de la racionalització i reducció del consum energètic. És així o és desco-
neixement per part meva? És evident que això afecta el que passi en algunes coses, com 
són les centrals de cicle combinat o la mateixa energia nuclear.

I, per últim, clar, per mi, el fàcil és dir-los a vostès: «Sí, tot el que demanen», i quan 
vinguin entitats que demanen respecte al territori, dir-los: «Sí, tot el que demanen», i 
quan vinguin entitats que vénen...: «Sí, tot el que demanen.» Jo crec que nosaltres, els 
que estem aquí, sincerament, tenim l’obligació de saber que, com que s’han fet les coses 
molt malament... Jo crec que no hi ha cap tipus de dubte que el nostre grup fa una aposta 
clara pel tema de les energies renovables. I, concretament per l’energia eòlica, crec que 
necessitem afrontar un debat, i és com som capaços de trobar l’equilibri entre els quatre 
factors, almenys quatre, que a mi em vénen al cap que hem de tenir presents: el cost del 
mercat de l’energia i com això afecta una altra cosa que discutirem d’aquí a dos minuts, 
que és el tema de què passa amb les polítiques de reindustrialització i amb els consumi-
dors intensius d’energia, un sector industrial important a Catalunya; com fem combinar 
això amb tot el tema de les polítiques de suport a les energies renovables, que ha d’exis-
tir perquè res al món ha començat de nou en termes d’innovació sense un suport públic, 
per molt que es digui el contrari –ha de ser així, però ha de tenir un equilibri–; el tercer, 
els impactes «territorioambientals», que ja sé que vostès de cap de les maneres..., diuen 
que no cal tenir en compte, al contrari; i, després, la necessària rendibilitat de les inver-
sions –perquè si no hi ha rendibilitat ningú hi invertirà– per acabar amb aquesta situa-
ció que vostè ens descriu molt bé al final de l’informe –ens ho ha dit avui– del setembre 
del 2015, que diu: «Nosaltres ens n’hem hagut d’anar a fer d’empresaris a fora perquè 
aquí ens heu asfixiat.» No ho diuen així, però jo ho he interpretat així. Diu: «Si volen 
que continuem, si volen que tinguem una oportunitat de ser empresaris innovadors a 
Catalunya, han de modificar vostès les coses.»

El nostre grup està disposat a treballar, sens dubte, i a recolzar aquests planteja-
ments. Només li dic que intentarem no dir «sí» a tot i a tothom perquè al final ningú 
sàpiga exactament què és el que diem, no?, perquè això és una cosa molt típica. Perquè, 
clar, no ho sé, no tinc memòria, però el 2002 penso que..., no va ser al voltant, també, 
dels debats importants sobre transvasaments i coses d’aquestes...? Tenen vostès molt 
mala sort, eh? Sempre el debat sobre l’energia eòlica va acompanyat de debat sobre 
transvasaments. Ho sento per vostès.

El vicepresident

Gràcies, senyor Coscubiela. I ara tindrà la paraula, en nom del Partit Popular, la se-
nyora María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, en primer lugar, agradecerle su comparecencia, y, como 
primera declaración de principios, desde el Partido Popular estamos cien por cien a fa-
vor de las energías renovables, por una razón sencilla: son indispensables para garan-
tizar la sostenibilidad medioambiental del modelo energético. Usted ya sabe las tres 
características que tiene que cumplir un modelo energético: ser suficiente, o sea, sumi-
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nistrar la energía y la potencia que se demanda en el momento en que se demanda; ser 
seguro, es decir, fiable, no tener cortes, y también ser sostenible equilibrando la sosteni-
bilidad económica y la medioambiental. Y aquí, por este punto, las renovables no es que 
sean necesarias, es que son indispensables.

Por eso tenemos que reconocer todos que hay que esforzarse para desarrollar las 
renovables, y, digamos –permítame que lo diga así–, exprimiendo al máximo el poten-
cial de cada una, porque usted sabe que las renovables no son todas iguales y presentan, 
pues, características muy diferentes.

Nosotros no solo es que no estamos en contra, es que el Partido Popular fue pionero 
en España, con el Gobierno de Aznar –usted lo hablaba, el 2002–, de la implantación de 
potencia renovable en España, con un sistema de primas que en aquel momento se plan-
teó de una manera muy diferente a como luego lo desarrolló el siguiente gobierno socia-
lista. Porque quizá la cuestión, con todas las actividades subvencionadas en la vida, es 
doble, ¿no?: por una parte, las ayudas tienen que incentivar la eficiencia, pero también 
hay otra cuestión, y es que podamos pagarlas.

La eficiencia es muy importante, porque en las renovables, como pasa con cualquier 
tecnología novedosa –y es lo que sucedió en aquellos años que se instaló tanta–, pues, 
hay que pasar la curva de aprendizaje. El error es que la curva de aprendizaje con las 
renovables la pagamos los españoles; no la pagaron los franceses ni los alemanes, la pa-
gamos en España. Con lo cual nosotros lo que pensamos es que es más sensato instalar 
tecnologías eficientes en lugar de pagar la curva de aprendizaje. Usted lo ha dicho: hoy 
en día sería mucho más eficiente y más barato instalar parques de la potencia del que 
usted nos ha puesto, porque, en definitiva, instalar hoy la potencia renovable que se ins-
taló en la época socialista sería mucho más barato y mucho más eficiente. Por eso noso-
tros pensamos que fue enormemente perjudicial, la política socialista de desarrollo de 
las renovables, incentivando tecnologías nuevas, poco eficientes, e incentivando sobre 
todo la producción sin tener en cuenta la eficiencia.

Por tanto, cien por cien a favor de las renovables, y totalmente en contra del sistema 
de primas socialistas, que fueron primas indiscriminadas a la producción, que favore-
ció la instalación masiva y prioritaria de las tecnologías que eran más atractivas para el 
capital, no para el consumidor ni para el sistema, favoreciendo a inversores –en algunos 
casos, fondos de inversión extranjera– que se han enriquecido a costa de generarnos un 
problema, el conocido como «déficit de tarifa», el agujero como déficit de tarifa, que 
ahora, pues, estamos pagando todos. Lo que no puede ser es prometer y garantizar por 
ley rentabilidades inauditas, excepcionales, a veinte años vista, si de lo que se trataba 
era de poner en marcha un sector que, de alguna manera, tenía que aprender a ser efi-
ciente.

Por tanto –también hay que dejarlo claro, y por eso he hecho toda esta explicación–, 
las renovables no son en absoluto responsables del desastre que se generó durante los 
años de gobierno socialista: han sido víctimas de esa desastrosa política, porque la mala 
prensa de las renovables viene precisamente de aquí, de este sistema de primas indiscri-
minado y, desde nuestro punto de vista, pues, poco sensato.

Usted lo ha dicho: el Gobierno de Mariano Rajoy acabó con este sistema de primas 
como una medida urgente y extraordinaria, no porque no se quisieran incentivar las re-
novables. Como a cualquier ministro le gusta cortar las líneas, las bandas para inaugu-
rar cosas, pues, a todos los gobiernos les gusta incentivar y subvencionar las cosas en 
las que cree, pero la situación era verdaderamente insostenible en términos económi-
cos, y usted, que conoce bien el tema, lo sabe.

Aquel famoso decreto no tocaba la rentabilidad de las instalaciones ya en funcio-
namiento, porque en términos de seguridad jurídica no se podía aplicar con carácter 
retroactivo, y hay que tener en cuenta que las primas que hay que seguir pagando has-
ta el 2020 por aquellas instalaciones que se montaron en los años de Zapatero suponen 
10.000 millones de euros de gasto al sistema. Y, efectivamente, se restringieron las con-
diciones para instalar nueva potencia renovable por cuestiones de capacidad, en las que 
también luego entraremos.

En definitiva, vuelvo a insistir, las renovables son indispensables para garantizar la 
sostenibilidad del suministro energético no solo en España, sino en toda Europa, que 
es muy frágil. En España tenemos que importar el 80 por ciento de los recursos ener-
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géticos que consumimos, y encima provienen de países con alta inestabilidad política 
–estoy pensando fundamentalmente en el gas, como usted puede suponer. Y, en esto 
de las renovables, España tiene una posición privilegiada en el mundo para fomentar 
las energías renovables. Y especialmente, dentro de las renovables, la eólica, porque 
–me ha llamado la atención que no lo haya dicho–, dentro de las renovables, la eólica, 
incluso teniendo en cuenta el entorno de primas, es la más eficiente de todas las reno-
vables, porque es la que más energía aporta al sistema por el coste que representa al 
sistema.

Sin embargo –esto usted también lo sabe–, la fuerte variabilidad en la producción, 
el no tener una disponibilidad de potencia siempre en el momento en que se demanda, 
obliga a instalar lo que se llama «potencia de reserva»: por cada megavatio de renova-
ble instalado, el sistema tiene que tener disponible –para garantizar ese segundo criterio 
de la fiabilidad del sistema, la fiabilidad del suministro– un megavatio de potencia firme, 
lo que nos lleva a instalaciones infrautilizadas. Hay que asumir este coste, hay que asu-
mirlo, porque, si no, no tendríamos la sostenibilidad medioambiental de que hablábamos 
antes, pero lo planteo para que veamos que el tema no es tan sencillo y que hay que equi-
librar distintas cuestiones.

Hay que tener en cuenta, también –esto también nos parece correcto–, que la eólica 
se inyecta en el sistema de manera preferente según se genera, porque no hay, hoy en 
día, una manera eficaz de almacenar la energía eléctrica, sobre todo en grandes cantida-
des; por eso entra de manera prioritaria. Y esto obliga a una cuestión que usted también 
ha señalado, y que a mí me parece fundamental...

El vicepresident

Hauria d’anar acabant, eh?, senyora García...

María José García Cuevas

¿Perdone?

El vicepresident

Que hauria d’anar acabant, eh?

María José García Cuevas

Sí, si me deja, por favor..., es la cuestión de la red, de la red evacuadora. La red eva-
cuadora usted sabe que es necesaria porque tenemos que evacuar una gran cantidad de 
energía, y además de manera no permanente. Dicen que, cuando entra una borrasca por 
Galicia, es como si fuera una central nuclear que se fuera desplazando por toda la pe-
nínsula y tuviéramos una central nuclear puntualmente en todos los puntos, con lo cual 
se necesita la red de transporte para evacuar esa energía y que el sistema no pete.

Ya no tengo tiempo para hacerles las preguntas que quería hacerle, con lo cual, lo 
que sí le voy a pedir... En principio tienen nuestra posición favorable a lo que usted ha 
presentado, aunque tenemos que verlo en detalle, con lo cual yo lo que le pediría es una 
copia de su documento y una reunión para poderlo tratar más en detalle, donde ya po-
damos discutir estas cuestiones.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies. I ara tindria la paraula, en nom de la CUP, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Moltes gràcies, president en funcions. Gràcies al senyor Cusí per fer aquesta expo-
sició. Una exposició que, bé, nosaltres l’emmarquem dins de..., com qualsevol dels lob-
bys que vénen a defensar els seus interessos de forma legítima. I, en tot cas, jo crec que 
compartim..., ja no només entre EolicCat, la CUP, el conjunt de partits polítics aquí pre-
sents, potser excepte la visió del Partit Popular, no?, el fet d’estar a favor de les energies 
renovables, de posar-los els mínims tràmits possibles.

És evident que les energies renovables han rebut un munt d’ajuts, però també n’han 
rebut les centrals nuclears i les grans empreses oligopòliques del sistema quan se’ls han 
pagat més de 5.000 milions en el que és la moratòria nuclear, que ho hem pagat a través 
de tots los ciutadans, o més de 10.000 milions d’euros en costos de transició a la compe-
tència. Per tant, si ens hem de posar a fer una avaluació de què costa cada tipus d’ener-
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gia al sistema públic, doncs, segurament estarien bastant empatats, i el nostre grup és 
molt més partidari de finançar o afavorir, des del públic, totes les energies renovables en 
contra de les anomenades fins ara «convencionals» –per tant, centrals nuclears, centrals 
tèrmiques.

En tot cas, és una exposició que l’ha centrat molt en lo greuge, diguéssim, o ficant 
molt èmfasi –suposo que és per l’entorn on estem, estem al Parlament– en les traves ad-
ministratives i legals que segons vostè té l’energia eòlica actualment, que impedixen, 
no?, aquest desplegament de forma continuada. I textualment ha arribat a dir..., no sé 
si ben bé fil per randa, però diu: «No es poden fer més megawatts a Catalunya perquè 
la legislació no ho permet.» Clar, això..., tots los grups parlamentaris hauríem de tin-
dre clar que no és certa, aquesta afirmació, bàsicament perquè el sector eòlic té més de 
cinc-cents megawatts en zones de desenvolupament prioritari aprovats; per tant, són 
projectes que es podrien iniciar, si no de manera immediata –i si no han començat és 
perquè les empreses no ho han volgut fer–, en un breu termini de temps. I tenen més 
de cinc-cents megawatts també autoritzats, és a dir, amb tots los tràmits administratius 
fets. I les empreses no els heu tirat endavant, aquests projectes. Per tant, això de dir: «És 
que per culpa vostra...» –metafòricament, eh?–, «per culpa de l’Administració nosaltres 
no podem continuar fent centrals eòliques», doncs, no és cert, perquè hi ha un munt de 
projectes que ja estan autoritzats i no s’han executat. Per tant, aquí hi ha una responsa-
bilitat del sector, de no tirar endavant aquests projectes.

Per tant, des del nostre punt de vista, primer, s’haurien de tirar endavant aquests 
projectes, si és que així ho volen continuar fent, i en tot cas, després –com deia el Grup 
de Catalunya Sí que es Pot–, revisem una implantació de forma integral de les energies 
renovables en la qual l’energia eòlica pot tindre el pes que li correspongui, però fem-
ho bé. Fem-ho bé, perquè l’aposta que s’ha fet a Catalunya els últims anys..., los últims, 
concretament, no, eh?, però els últims quinze anys de desplegament de l’energia eòlica 
han sigut una forma estratègica, diguéssim, molt densa, molt pesada, molt carregada de 
conflictes a tots los nivells i que n’ha impossibilitat, segurament –n’estem convençuts–, 
un major desplegament que si s’hagués apostat per un altre tipus d’estratègia d’implan-
tació de l’energia eòlica.

Sense anar més lluny, los casos alemany o danès: en el cas alemany, per exemple, 
iniciat en època de l’SPD i dels Verds, doncs, una política de desplegament entusiasta de 
les energies renovables, perquè van decidir tancar les centrals nuclears..., han aconse-
guit –i ho ha continuat fent l’esquerra radical alemanya de la Merkel, eh?– una política 
de descentralització de les energies renovables. Actualment a Alemanya el 50 per cent 
de l’energia eòlica està en mans de la ciutadania, és a dir, de petits pagesos, de coope-
ratives, de pobles, de particulars, i és un model molt més àgil, molt menys conflictiu, 
amb moltes menys traves, i, evidentment, on hi ha una aposta i un impuls de l’Estat –en 
aquest cas, l’alemany.

Però és una estratègia molt més intel·ligent que la que hem utilitzat aquí, perquè allà 
lo que han fet és treballar amb les tecnològiques; aquí, ho sabeu, la primera cosa que 
heu fet és explicar un problema d’una empresa tecnològica, no? Allí han sigut molt més 
intel·ligents, perquè han treballat amb les empreses tecnològiques –Siemens al capda-
vant– i amb la ciutadania. I s’han estalviat tots aquests intermediaris, que al final lo que 
fan és encarir els projectes, dificultar els projectes, que si bé inicialment..., i aquí hi ha 
molt diner provinent d’altres activitats, com empreses constructores, d’obra civil, d’obra 
pública, que van acabar en lo negoci de les energies renovables simplement perquè hi 
havia negoci, i han dificultat, des del nostre punt de vista, una major implantació de les 
energies renovables a Catalunya. 

I, a més a més, amb la tendència que estem veient los últims anys, que en lo cas, per 
exemple, de l’Estat espanyol, lo 65 per cent de l’energia eòlica està en mans de sis em-
preses: les cinc de la patronal Unesa –Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa Gas Natural, 
Viesgo i EDP, els portuguesos– més Acciona –que no és una ONG, és de l’Ibex 35– 
controlen un 65 per cent de totes les centrals eòliques. Per tant, són les mateixes que ja 
tenen les nuclears, que tenen les tèrmiques... Què hem canviat, al final, amb això? És a 
dir, en comptes d’utilitzar les energies renovables per apoderar la ciutadania, per ficar 
molta més energia renovable i especialment eòlica allà on se pugui ficar, aquí hem uti-
litzat un model absolutament centralitzat que, a més a més, ha concentrat tots aquests 
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projectes als llocs, diguéssim, que ja tenien centrals nuclears, que ja tenien centrals tèr-
miques, com és lo cas de les Terres de l’Ebre, també a Tarragona, que tenen lo 70 per 
cent dels projectes eòlics instal·lats.

I l’altra pregunta seria, sense entrar en un tema de greuge comparatiu, no?, però és 
casualitat que a les comarques gironines, que, segons lo vostre model de règim total 
anual d’hores –de 3.200 hores equivalents / any–, també hi fa molt vent, doncs, no hi 
hagi cap central eòlica? És a dir, pequem del mateix model anterior: de concentració 
territorial, de concentració empresarial; d’espoli territorial, en podríem dir.

Hi ha una qüestió que m’ha cridat l’atenció, perquè ha esmentat un mateix benefici 
sobre els municipis però n’ha donat dos dades diferents: en una diapositiva, al comen-
çament, parlava del 4,86 per cent, i a la diapositiva número 18 parlava del 6,5 per cent, 
en forma d’impostos i de convenis. Per tant, vull dir, com que tampoc ha citat d’on ha 
tret aquestes dades, doncs, no sabem quina és la certa. (Veus de fons.) Sí? Jo vaig fer un 
estudi des de la universitat en què parlàvem d’un 3,4 per cent de la facturació als muni-
cipis, i li’n cito la font, i si vol li’n puc fer arribar un exemplar, eh?

A més a més, part d’aquests convenis, quan s’han implantat sobre el territori –anem 
a mirar l’escala local, en aquest minut que em queda–..., són uns convenis que en alguns 
casos han estat declarats il·legals per diverses administracions o fins i tot pels tribunals, 
en alguns casos, i hi ha casos en què no es complixen aquests convenis per part de les 
empreses eòliques.

A més a més, ha dit que això revertix en llocs de treball però d’una forma retòrica, 
sense tampoc precisar cap dada concreta ni cap estudi que ho referixi; en aquest que 
vam fer nosaltres, en què estan més del 50 per cent dels municipis eòlics de Catalunya, 
sortia 0,03 llocs de treball per cada megawatt, i això és equivalent al 0,30 per cent dels 
llocs de treball dels municipis eòlics, només. Per tant, tanta reversió als municipis on 
estan implantats, no en té; en tot cas, allà on se fabriquen aquests molins potser sí, però 
no es fabriquen en aquests municipis que acullen les centrals.

A més a més, genera una sèrie de pertorbacions i d’impactes al territori. En podríem 
anomenar diversos de paisatgístics, però n’hi ha d’altres, diguéssim, de molt pràctics, 
que tothom entén i tothom se’n queixa, per exemple, que són interferències amb la TDT, 
com passa a pobles de les Garrigues Altes, que no veuen la tele, o no la veuen prou bé, 
des que hi ha les centrals eòliques, i tot i que reclamen a l’empresa, l’empresa no els fa 
cas.

En qualsevol cas, és un model que nosaltres pensem que no és el més interessant ni 
el més intel·ligent per a Catalunya, perquè tenim altres exemples, com lo model alemany 
o el model danès, que són molt més àgils, molt més permeables als territoris, que be-
neficien molt més les poblacions i els territoris, que no van en detriment de les empre-
ses tecnològiques –ans al contrari, les empreses tecnològiques han de ser unes de les 
tractores de tot aquest nou model–, però que han de conviure amb les necessitats reals 
d’aquest territori a partir del que anomenem «generació distribuïda», «autosuficiència 
connectada», que no té res a veure amb l’autarquia –que alguns mos diuen que nosaltres 
som molt autàrquics–, sinó que és...

El vicepresident

Senyor Saladié, hauria d’anar acabant, eh?

Sergi Saladié Gil

...intentar –amb això ja acabo– generar-mos la màxima energia que nosaltres po-
dem, i, per a aquests petits excedents que puguem tindre, o aquests petits dèficits, que 
puguem tindre una xarxa per intercanviar-los.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I tindrà la paraula, per acabar el torn dels grups, en nom de Junts pel Sí, el 
senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Probablement seré molt més breu que els meus companys, i ho 
faré..., la meva intervenció es fonamentarà en el pragmatisme. En primer lloc, agrair-li 
la seva assistència, i, per tant, que hagi comparegut i ens hagi exposat, com bé s’ha dit, 
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aquelles preocupacions que té el seu sector. Dir que, des del nostre punt de vista, aquest 
és un sector estratègic, perquè de tant en tant som un país dependent energèticament. 
Tot allò que contribueixi a arranjar aquesta situació entenem que és important, i també 
entenem que és important, des del punt de vista de la contribució a la reducció de les 
emissions, no?, un text en què aquesta seria la línia de treball desitjable.

El que ens ha plantejat tampoc no és quelcom senzill, eh?, perquè les seves deman-
des no només rauen en modificacions legislatives –en aquest cas, per possibilitar la im-
plantació de parcs de més deu megawatts– i una revisió d’un tema tan sensible com és el 
del mapa –ara n’acabem de tenir un exemple. S’ha expressat un greuge territorial pel fet 
que en unes contrades del nostre territori existeixen aquestes instal·lacions i en d’altres, 
no; en aquest cas, com a gironí, doncs, estic satisfet que a la Costa Brava no comptem 
amb aquestes instal·lacions –ho dic a títol personal–, i, des d’aquest punt de vista, jo crec 
que és lògic que existeixi una sensibilitat per part de tot el territori quan es donen aques-
tes situacions. Quan posem sobre la balança el pes de no dependre energèticament..., 
quan posem sobre la balança el fet de reduir les emissions, evidentment, jo crec que tots 
hi podem estar d’acord; quan existeix un impacte evident en el territori, que comporta 
la revisió del mapa de la implantació d’aquestes instal·lacions, és lògic que sorgeixin de 
manera natural, en el territori, discursos contradictoris.

Per tant, no és quelcom tan fàcil com modificar la legislació. Evidentment, doncs..., 
amb predisposició a poder-ne parlar, com no podia ser d’una altra manera, de la mateixa 
manera que a parlar sobre la revisió del mapa sobre una sèrie de criteris que crec que han 
de donar resposta a totes aquestes inquietuds, és a dir, no n’han de primar unes sobre les 
altres, sinó que ha d’existir el màxim equilibri perquè existeixi un consens generalitzat.

I ens ha parlat d’altres actuacions que probablement ja escapen de l’esfera de la nos-
tra capacitat, com són la coordinació amb Red Eléctrica de España i el que és més la 
coordinació i els protocols d’actuació, i entenc que de quelcom que els preocupa espe-
cialment, que és el temps de tramitació, en aquest cas, de tots els projectes, les autorit-
zacions, i en definitiva, tota la burocràcia administrativa, que entenc que és aquella amb 
què moltes vegades s’han d’enfrontar, no?

Des del nostre punt de vista, l’únic que li podem dir és que, com ja he dit, tenim tota 
la predisposició per parlar-ne i en tant que hi existeixi un consens, perquè aquests en-
tenc que són temes de país en què ha d’existir el màxim consens. La nostra predisposi-
ció màxima per mirar de trobar un punt en què tots ens sentim còmodes que permeti el 
desenvolupament d’energies, en aquest cas l’eòlica, i probablement donar resposta a un 
model que satisfaci més la generalitat dels interessos del país que els dels grans mono-
polis, com també s’ha expressat, no?

Li han fet moltes preguntes i dubto que tingui temps de contestar-les totes, però en-
tendrà que, si més no, a títol personal, m’interessi saber quin és l’impacte que va pro-
duir, en aquest cas, en el sector, i més en l’àmbit territorial català, el Reial decret llei 
1/2012, i com el desenvolupament ha condicionat, entenc, per l’afectació que això hagi 
pogut produir, la inversió estrangera que es feia en aquest sector.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Orobitg. Jo crec que –ja ho ha dit també ell mateix– t’han 
fet moltes preguntes, Víctor; tens una estona àmplia, teòricament quinze minuts, per 
respondre. El que sí que està clar és que, veient tant la teva exposició com la de tots els 
grups, segurament no serà suficient, aquesta compareixença, i segur que haurem de se-
guir parlant d’aquesta temàtica més endavant. Però, en tot cas, ara tens la paraula per 
intentar respondre i donar resposta a part de les inquietuds dels grups.

Víctor Cusí i Puig

Molt bé. Doncs, moltes gràcies per totes les preguntes i aportacions. Bé, en primer 
lloc, també gràcies, perquè en principi veiem que hi ha un suport unànime a tot el que 
són les energies renovables, i, en específic, l’eòlica. Per tant, vull pensar que aquesta 
moció, d’alguna manera, tirarà endavant. Ho repeteixo, si calen reunions individuals, 
doncs, ens posem a la vostra disposició, i facilitarem tota la informació que necessiteu, 
però sí que insisteixo en la urgència, donades la situació del sector i la necessitat que te-
nim, doncs, de poder fer algun canvi que ens permeti reactivar el sector.
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En contestaré algunes, no sé si totes, perquè no sé si me les he apuntat totes. En el 
tema de fixar objectius en la Llei de canvi climàtic i buscar escenaris amb objectius 
concrets, evidentment ho recolzem al cent per cent. Tant de bo tinguéssim uns objec-
tius fixats, però, bé, el que no ens agradaria és fixar objectius sense que hi hagi un pla al 
darrere, perquè, si no, tornarem a fer un altre Pecac o un altre pla de l’energia que servi-
rà per posar-nos un objectiu que després no assolim, no? Per això, en aquesta exposició 
que hem vingut a presentar aquí, són coses molt concretes, el que els demanem, perquè 
pensem que fer plans a llarg termini és senzill, no té cap problema. Jo estic encantat de 
fer plans a llarg termini, però el que hem de fer són objectius a curt. Per al 2030 nosal-
tres ens fixàvem, doncs, un objectiu de col·locar uns sis mil megawatts a Catalunya, que 
és un objectiu molt ambiciós, sincerament, però creiem que l’hauríem de tenir, eh? Però, 
clar, fixar un objectiu així, ho repeteixo, no serveix de res si no ens hi posem ja.

Els escenaris que plantegen alguns països com Alemanya, doncs, amb objectius 
molt, molt ambiciosos, amb l’Energiewende, per exemple, del 2050 –era pràcticament 
un cent per cent renovable en alguns països–, bé, també els recolzem al cent per cent. 
Compraríem el model alemany avui mateix, si volguéssiu, eh? No hi ha cap problema. 
El tema és que no podem fer-ho només amb petits parcs, perquè per fer vuit mil me-
gawatts o sis mil megawatts es necessita molta potència. Cal instal·lar-los i començar ja, 
perquè, si no, no ho farem, eh?

I, a més, els parcs eòlics s’han de distribuir al territori. I això és un tema que en som 
molt conscients, i crec que hi hem treballat moltíssim, amb el territori. Per tant, no ens 
fa cap por, parlar amb el territori. Pot aixecar polèmica fer un canvi? Jo crec que no. Es-
tem molt acostumats a tractar amb el territori, hi hem treballat, hi negociem, i hem can-
viat posicions d’aerogeneradors perquè no agradaven en un lloc determinat a un altre. 
Hem sigut molt flexibles, crec jo, en tota la instal·lació de parcs eòlics, i s’han fet amb 
molta cura. Per tant, bé, no hi tenim problema; al contrari, volem començar aquest de-
bat com més aviat millor, perquè, si no, no farem res.

Per tant, sí, molt interessats a marcar objectius; sí als escenaris ambiciosos, de cent 
per cent renovables. I això requereix molts canvis; per això cal fer rutes en què es tin-
gui tot en compte. I, per tant, s’ha de ser innovador, i si algunes tecnologies són cares 
en aquests moments i poden ser no competitives, com podria ser l’emmagatzematge 
d’energia, doncs, si les prohibim, com aquí, que en aquests moments està prohibit a Es-
panya, per exemple, fer una instal·lació encara que sigui pilot, diguem-ne –Acciona fa 
uns anys va muntar un parc pilot, que va haver de desmuntar, de bateries en un parc so-
lar–..., doncs, bé, hem d’intentar incorporar aquest tipus de tecnologies per fer com està 
fent Alemanya, que està apostant per aquestes tecnologies de cara a buscar sistemes efi-
cients en el futur per integrar el màxim d’energies renovables, eh? Per tant, també total-
ment d’acord a intentar aquestes vies.

Repotenciacions? Obrir conflictes? Jo crec que no. De fet, quan es repotencia un 
parc eòlic, en general el que es fa és disminuir-ne l’impacte perquè es redueix el nombre 
de màquines, i, per tant, és una millora, vaja, així ho veig. El parc eòlic que us he ense-
nyat crec que té un impacte més important que el que tindrien deu màquines instal·lades 
allà, que són màquines noves i que, a més a més, generarien més –per tant, serien més 
productives. Crec que el tema de la repotenciació..., desgraciadament no tenim massa 
parcs eòlics per repotenciar, perquè fa poc que s’han instal·lat.

Apostem cent per cent per la generació més distribuïda. Quin ha de ser el percen-
tatge de distribuïda respecte al de centralitzada i en quines condicions de mercat, in-
centius i tal? Són temes molt complexos que no podem abordar només aquí, però crec 
que..., bé, per això volem crear una comissió que en parli. Això aniria més enllà del que 
estem proposant en aquests moments, perquè seria més a llarg termini, però crec que sí, 
que cal replantejar el Pecac, el Pla de l’energia de Catalunya, perquè és veritat, una de 
les coses que s’han dit, que és que la previsió de consum del Pecac estava prevista en un 
escenari de molt més creixement del que hi ha hagut, i, per tant, s’ha de revisar –s’ha de 
revisar. Però en cap moment crec que la revisió del Pecac hagi d’influir en la quantitat 
d’energia eòlica que s’hauria d’instal·lar, primer perquè ja no complim aquests objec-
tius –ja no els busquem, aquests objectius, perquè ja sabem que no hi arribarem. I, per 
tant, el que volem és..., sí, revisem-lo, i hi posem números més realistes, si voleu, però 
les nostres previsions quedaran curtes respecte al que el Pecac dirà, perquè realment 
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n’hauríem d’instal·lar més dels que podrem fer, eh? Per tant, oberts també a això, i amb 
moltes ganes.

Respecte a si som optimistes o no en el tema de les subhastes i aquest canvi d’esce-
nari a nivell estatal, sí, seguim sent optimistes. La subhasta no ha sigut el que volíem. 
Aquests cinc-cents megawatts, doncs, han sigut una subhasta una mica peculiar, no?, 
perquè s’ha adjudicat sense prima, la qual cosa és sorprenent, perquè a la resta d’Es-
panya si es vol es pot fer un parc eòlic sense prima, no hi ha necessitat d’anar a un 
concurs, però, bé, crec que també és fruit del primer concurs, d’una mica de poc co-
neixement, i, a més, perquè feia molts anys que no es feia cap parc eòlic. Per tant, bé, 
és així.

Creiem que hi haurà més subhastes, o, si no, que, bé, doncs, es faran altres sistemes 
d’incentius que impliquin la reactivació del sector. Pot ser via subhasta de preu, pot ser via 
subhasta –com s’ha fet– de potència, o sigui, per incentiu a la instal·lació, o pot ser amb 
altres vies. El que cal és un escenari que permeti una retribució més o menys fixada a 
llarg termini que els inversors se la creguin, perquè això és un altre problema afegit, i 
que permeti, doncs, d’alguna manera, invertir en aquest tipus d’energies, que, com he 
dit abans, són molt diferents de les energies convencionals, on tens molts costos varia-
bles que depenen d’un factor que és el combustible, i aquest combustible varia de preu, 
i, per tant, tu, doncs, pots..., la inversió, diguem-ne, és relativament barata, i en canvi el 
que tens són uns costos marginals importants, i, per tant, pots anar a un mercat varia ble. 
En el cas d’una energia eòlica, on els costos són costos de capital, el que necessites és un 
escenari de preus una mica més a llarg termini, que té avantatges, com per exemple que 
fixes els preus a llarg termini, la qual cosa és bona per a algunes indústries, no?

Per tant, aquest és el nostre escenari. Som optimistes. Creiem que es poden fer parcs 
eòlics en condicions..., pràcticament sense prima o amb unes garanties, diguem-ne, que 
aquests preus es mantindran. I per això us demanem el que us hem demanat, perquè 
hem d’estar preparats quan aquestes condicions es donin.

Els parcs eòlics que hi han tramitats..., si només esperem que es facin aquests parcs 
eòlics, ho tenim malament, perquè si quan vols muntar un negoci et canvien les condi-
cions de retribució i no et surten els números, doncs, és molt difícil que es puguin fer, 
els parcs eòlics. Els parcs eòlics –com he ensenyat abans, en aquell gràfic– que s’han 
tramitat es van tramitar en les condicions econòmiques que hi havia fa uns anys. I, per 
tant, bé, quan els abaixes les hores de vent, doncs, tens l’escenari que hem marcat, i que 
fa inviables molts dels projectes.

Si fossin projectes viables, les empreses els estarien fent, no hi tindrien cap proble-
ma. Estan esperant per veure si hi ha un canvi en la legislació que permeti fer-los, però 
crec que no ens podem quedar aquí. El que hem de fer és habilitar zones noves que per-
metin la instal·lació de nous projectes, perquè, si no, no farem re. Perquè si el que prete-
nem és fer projectes que ens surtin a uns preus, doncs, que no són competitius respecte 
a les altres energies... Les energies renovables són competitives, en aquests moments, 
però en escenaris de 3.200 hores. Això és el que hi ha. Per tant, bé, per això us dema-
nem aquest canvi, eh?

I, bé, no ho sé, insisteixo una mica, doncs, en la... (Veus de fons.) Sí? Bé, no ho sé, a 
veure si hi ha alguna... Bé, jo crec que més o menys he anat responent una mica a tots els 
punts... Els parcs eòlics sí que generen llocs de treball: generen llocs de treball en el ter-
ritori, però també en els centres de fabricació, en els centres de tecnologia. Hi ha centres 
de tecnologia, aquí; desgraciadament, alguns s’estan tancant, perquè si tot s’ha d’expor-
tar, doncs, al final és molt difícil poder mantenir els centres de producció d’aquí, poder 
mantenir centres d’investigació aquí, poder mantenir les empreses que es dediquen a 
fer manteniment de parcs eòlics. Si no hi ha més inversió en parcs eòlics, tot això és molt 
complicat, i al final les empreses acaben anant als llocs on tenen producció. On muntarà 
una fàbrica d’aerogeneradors, un fabricant? Doncs, la muntarà a Sud-àfrica, o al Brasil, 
o als Estats Units, o a Alemanya, que és on estan apostant per les renovables. Per tant, 
sí, això és inevitable; vull dir, al final la gent se n’anirà d’aquí, i ja ho estem veient, eh? 
I aquests llocs de treball es podrien generar aquí si seguíssim una política que permetés 
la instal·lació de nous parcs eòlics.

Quan he dit que la instal·lació de parcs eòlics està prohibida aquí a Catalunya...: 
està prohibida la instal·lació de parcs eòlics de més de deu megawatts, perquè l’actual 
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legislació només permet instal·lar nous parcs eòlics en zones que estiguin promociona-
des pel concurs. I el concurs es va fer i ja s’ha acabat, i, per tant, no hi ha concurs, en 
aquests moments, i no es poden fer nous projectes, no es poden tramitar nous projectes. 
De projectes de menys de deu megawatts, se’n poden fer, però siguem realistes, si vo-
lem fer una aportació important en què l’eòlica hagi d’aportar energia al sistema, no po-
dem només fer parcs eòlics de deu megawatts. Estem encantats, amb els parcs eòlics de 
deu megawatts, i, de fet, n’hem promogut i hi ha gent que n’està promovent. També hi 
ha projectes promoguts per grups locals; per exemple, a l’Anoia hi ha un parc eòlic que 
està promogut per gent local. No hi ha cap problema, i a més són socis nostres, vull dir 
que recolzem totes aquestes iniciatives i hi estem cent per cent a favor, però hem de mi-
rar una mica la figura a nivell una mica més gran i veure que, si volem realment apostar 
per les renovables, no ens podem quedar només dient-ho i els hem de fer. I per fer-ho 
necessitem empreses i necessitem projectes també grans, que també es fan a Alemanya 
i a altres països, eh?

Per tant, bé, em quedo amb això. Espero que la moció, doncs, pugui prosperar d’al-
guna manera, que ens ajudeu en aquest sentit i que el Govern faci aquests canvis, que 
serien molt importants –sobretot, doncs, aquests primers, no? Seria un pas per poder co-
mençar a tirar endavant i aixecar la indústria un altre cop.

El vicepresident

Gràcies, Víctor. Ara, com sempre, si teniu alguna cosa que cregueu que s’hagi 
d’aclarir, trenta segons; si no, donaríem per acabada la... (Veus de fons.) No hi ha cap...? 
(Veus de fons.) Perfecte.

Donaríem per acabada la compareixença. Sí que és veritat, eh?, que ens heu posat 
sobre la taula, com a associació EolicCat, un tema molt, molt important al qual hem de 
fer front. Els que estem aquí tenim part d’obligació de poder-ho fer, i espero que esti-
guem a l’alçada de la responsabilitat que ens demaneu. I ara, en tot cas, us acompanya-
rem un moment fins a la sortida.

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

El vicepresident

Molt bé. Doncs, si us sembla bé, reprenem la sessió.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris perquè presentin les activitats de 
l’entitat i exposin les inquietuds del col·lectiu de professionals que 
representen

356-00099/11

Continuarem amb el punt número 2, que és la sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris. L’hem presentat 
tots els grups parlamentaris, i, si us sembla bé, l’aprovaríem per assentiment i no caldria 
cap intervenció. (Pausa.)

Doncs, si és així, queda aprovada.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
perquè informi sobre la situació de la indústria del clor i l’afectació 
del sector químic

356-00101/11

Passaríem al número 3, que és la sol·licitud de compareixença del secretari d’Em-
presa i Competitivitat davant de la comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la situació de la indústria del clor i l’afectació en el sector químic. També ha estat 
presentada per tots els grups i també demanaria aprovar-la per assentiment. Si algú vol 
dir alguna cosa... (Pausa.) Sí? El senyor Coscubiela, en nom de Catalunya Sí que es Pot, 
sí que voldria fer un comentari?
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Joan Coscubiela Conesa

Només una cosa: és de vida o mort que la compareixença es faci en temps útil. Te-
nim tres empreses importants, l’antiga Solvay –Inovyn–, l’antiga Bayer –Covestro– i, 
indirectament, Fry’s, que n’estan afectades. Llavors, o això es fa ja o, si no, quan vingui, 
serà per enterrar, i llavors millor que no vingui.

El vicepresident

En principi, jo, pel que sé..., és a dir, ho han d’acabar de tancar amb l’Hortènsia..., 
amb la presidenta –perdó–, està previst que sigui a la propera comissió –anava a dir-ho 
una vegada s’hagués aprovat. En principi, està previst que a la propera comissió ja hi 
hagi aquesta compareixença. Us n’avisarem i us ho confirmarem segur en la convoca-
tòria, però està previst; en tot cas, com que no hi ha la presidenta..., en tot cas, ella ho 
confirmarà al cent per cent. Jo sé que està previst per agenda: ho té previst el secretari 
i està previst per la Mesa que sigui d’aquesta manera. Ho confirmarem, eh? Seria el 26 
de maig. En principi, si no hi ha re que digui el contrari, serà així, però us confirmarem, 
en la convocatòria, que serà a la propera comissió, que hi haurà aquesta compareixença.

Algun altre comentari o qüestió? (Pausa.) No?
Doncs, l’aprovem per assentiment de tots els grups? Sí? (Pausa.)
Doncs, queda aprovada.

Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la 
Universitat de Barcelona, perquè expliqui les presumptes despeses 
irregulars d’alguns professors de la Universitat de Barcelona (retirada)

356-00126/11

I ara ja passaríem al punt número 4, que és la sol·licitud de compareixença del senyor 
Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona. Ha fet la proposta el Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Si vol la paraula per defensar-ho...

Joan Coscubiela Conesa

Com sembla que està acordada ja, la compareixença del rector, el senyor Ramírez, 
en termes generals, també per aviat, ens semblaria bé que el tema aquest fos substanciat 
amb aquesta compareixença de caràcter general. És a dir, se’ns ha confirmat que és així, 
i, per tant, ens sembla bé, eh?

El vicepresident

Sí, sí, és així; pel que coneixem, és així, eh? No sé si algú hi vol afegir alguna cosa... 
(Pausa.) Senyor Orobitg, en nom de...? Bé, algú altre vol...? (Pausa.) Senyor Orobitg, en 
nom de...

Jordi Orobitg i Solé

El diputat Antoni Castellà ens ha traslladat que així ha estat, que ho ha demanat de 
manera explícita, comparèixer davant de la Comissió d’Empresa. I, per tant, entenc que 
satisfà la sol·licitud de Catalunya Sí que es Pot.

El vicepresident

Per tant, aquesta sol·licitud es retiraria, perquè ens n’aniríem a la... (Veus de fons.) Sí, per 
tant, nosaltres entendríem que aquesta sol·licitud específica es retiraria, perquè s’entén que 
és en aquesta que fa el mateix rector i que han acordat amb la presidenta. (Veus de fons.) Sí.

Jordi Orobitg i Solé

La compartim, sí.

El vicepresident

(Veus de fons.) Sí, em diuen que o la retira o la votem, per dir-ho d’alguna manera.

Jordi Orobitg i Solé

És que el concepte «retirar» no va amb mi, però sí, d’acord.

El vicepresident

(El vicepresident riu.) Formalment és així, formalment és així. Per tant, queda reti-
rada, aquesta sol·licitud, que s’entén que queda amb la petició que s’ha fet, eh?
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Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats 
i les empreses

250-00067/11

Passaríem, per tant, al punt número 5, que és la Proposta de resolució sobre la col·la-
boració entre les universitats i les empreses, que ha presentat el Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Té la paraula el senyor Joan García.

Joan García González

Sí; gràcies, president. Avui portem una sèrie de propostes de resolució que, d’al-
guna forma, estan connectades entre elles. Creiem que és important que com a mínim 
es portin aquí per obrir un debat, i, evidentment, encara més important, que s’aprovin. 
Volíem, d’alguna forma, obrir un marc de debat on puguem defensar el que hem defen-
sat en altres ocasions, no?, quin és el nostre model productiu, que és el que defensem i 
defensarem en aquesta comissió, i com ho volem fonamentar. I, de fet, ho fonamentem, 
com sempre ho hem fet, en el que nosaltres denominem «sistema de coneixement», un 
sistema de coneixement ampli i connectat.

Creiem que aquesta Mesa és l’única alternativa real a l’actual realitat del sistema 
productiu basat essencialment en la competència de costos laborals, de despeses la-
borals, i, sobretot, en una precarietat que cada cop és més gran –encara més– en un 
món globalitzat i una economia globalitzada com aquesta en la qual estem. Considerem 
essencial portar al Parlament propostes que ens serveixin com a exercici com a mínim 
de pedagogia. Ja sabem que amb aquestes propostes possiblement no canviarem mol-
tes coses, però sí que és important que avui es parli d’alguns temes que han quedat en 
el calaix, o creiem nosaltres que han quedat en el calaix altres vegades, i que aquests 
temes puguin «capil·laritzar» la nostra societat. I, per tant, nosaltres estem contents que 
se’n pugui parlar aquí. Volem, amb aquestes propostes, construir un marc, com hem dit 
abans, que després pugui desenvolupar, doncs, mesures més detallades que aquest grup 
portarà en les pròximes comissions i en els pròxims plens al Parlament.

Creiem que la transferència de coneixement i tecnologia ha de construir-se també 
amb programes des de la col·laboració, i ho ha de fer des de l’experiència com a mèto-
de de transmissió. I sabem que existeix un plantejament sobre la importància d’aquesta 
realitat per part de gairebé tots els grups d’aquesta moció, però creiem que és important 
evidenciar aquesta voluntat a través de propostes reals de col·laboracions –en aquest cas, 
entre universitats i empreses– més enllà de les actuals col·laboracions reglades i definir 
un model d’FP dual que sigui més que una simple definició o exposició de motius.

Avui dia aquest model, que s’ha importat del centre d’Europa, doncs, s’ha d’adaptar 
a la nostra realitat, que és molt diferent. El nostre teixit empresarial no és com el que 
tenen els alemanys o hi ha a Alemanya, o com el que podem trobar a altres països del 
centre d’Europa, on hi han grans empreses. Aquí tenim un teixit productiu basat en pi-
mes, i creiem avui, portant això, doncs, que hi ha un greuge important. Creiem i veiem 
que les pimes avui dia no estan accedint a aquest programa d’FP dual.

Per tant, col·laboració entre empreses i el món empresarial, col·laboració a través 
de l’FP dual entre empreses i cicles formatius, orientació formativa, però orientem-ho 
també en aquest cas a les pimes, on creiem, ho tornem a dir, que no s’està arribant. 
Per tant, volem i demanem més places i més formació en aquest cas, més treball en 
aquesta línia per poder accedir a una formació dual que arribi a uns percentatges més 
grans en la nostra formació secundària.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor García. Hi han esmenes per part del grup de Junts pel Sí, i, per de-
fensar-les, té la paraula la senyora Montse Palau.

Montserrat Palau Vergés

Sí. El nostre grup està molt d’acord amb el que ara ha plantejat el senyor Joan García, 
la importància de la col·laboració entre universitats i empreses. I, de fet, les nostres dues 
esmenes presentades als dos punts de la proposta de resolució són de temps verbal: no 
és una qüestió estilística ni lingüística, sinó de canviar un verb imperatiu per un «conti-
nuar fent», perquè s’han portat a terme..., hi han moltes coses, dintre d’aquesta temàtica.
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De fet, el Govern, a través de la política industrial justament basada en l’estratègia 
industrial per a Catalunya i en els objectius –ara que citava Europa– de l’estratègia Eu-
ropa 2020, està impulsant, doncs, aquesta col·laboració entre empreses i universitats. 
Concretament, un dels quatre programes és el d’innovació industrial, i contempla diver-
ses actuacions per incrementar els índexs d’innovació; també per impulsar la base d’em-
preses innovadores, sobretot –ja que n’ha fet esment– entre les pimes, la petita i mitjana 
empresa; també per a l’augment dels instruments de transferència tecnològica, i per a 
l’impuls de la innovació internacional.

A més, encara hem de citar, per allò de «continuar fent», que el Govern posa a l’abast 
de les empreses diversos instruments tant de transferència tecnològica com d’estímul de la 
demanda empresarial. Es mantenen, per exemple, entre els més importants, al nostre pa-
rer, el programa d’assessorament a la creació d’empreses de base tecnològica i comercia-
lització de la tecnologia; el segell Tecnio, que ja vam tractar a propòsit d’una proposta de 
resolució que va presentar també el seu grup fa un parell de sessions; els fòrums Tecnio o 
Meet Tecnio, que són punts de trobada entre oferta i demanda tecnològica; les comunitats 
RIS3CAT i el Pla d’actuació RIS3CAT 2014-2020, per impulsar des de diversos vessants 
diversos projectes i col·laboracions R+D entre universitats i empreses; o encara, i per aca-
bar, el Programa de nuclis d’innovació tecnològica, que incideix en la cooperació entre 
empreses, universitats i centres de recerca i innovació. Evidentment, sempre es pot fer més.

I pel que fa al segon punt, sobre la formació professional i la seva vinculació amb les 
empreses, coordinat pel Departament d’Ensenyament, en aquest cas, els remeto..., per-
què, consultant les dades d’aquests últims anys, sí que les xifres són ben significatives, 
molt positives i en creixement, sobre la formació professional dual els darrers quatre 
anys. Simplement, només per fer-ho palès: des del curs 2012-13 fins al curs actual 2015-
2016, hem passat –2012-2013– de 590 a 5.075 alumnes; de 32 a 290 grups; de 25 a 152 
centres; de 18 a 90 títols impartits, i de 118 empreses o entitats a 1.050. Vull dir que les 
xifres fan ben evident aquest augment en pocs anys.

Valgui afegir, per acabar, que hi ha el compromís també del Govern per implantar 
nous projectes de formació professional dual durant aquesta legislatura amb corespon-
sabilitat de centres i empreses.

D’aquí, les nostres esmenes acceptades, i per continuar treballant en aquest sentit de 
col·laboració d’empreses i universitats.

El vicepresident

Gràcies, senyora Palau. Tindria la paraula el Grup Socialista, el senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Ens ho deia el senyor García, que les propostes de resolució que 
avui tenim al damunt de la taula, en aquesta comissió, les que ha presentat el Grup de 
Ciutadans, pràcticament es podien haver tractat en un sol paquet, perquè estan totes en-
cadenades. Per tant, ens servirà, aquesta primera explicació de vot, per explicar els vots 
que després farem, eh?, que serà donar suport a totes les mocions... –perdó–, a totes les 
propostes de resolució.

Ja vam manifestar al secretari d’Universitats, que va comparèixer ara fa quinze dies, 
que la relació entre la universitat i l’empresa és bàsica per a aquest nou model econò-
mic que està transformant o que hauria de transformar encara més la base industrial del 
país; que, a més a més, està propiciant també..., no perquè el Govern n’hagi posat les 
bases i les condicions, sinó perquè està emergint un nou model econòmic fruit de la glo-
balització de l’economia. I nosaltres hem d’estar aquí si no volem perdre competitivitat, 
si volem seguir apostant perquè Catalunya sigui un país industrial. Per aconseguir això, 
és necessari un bon nivell de recerca, que el tenim, però sobretot també és basic un bon 
nivell de transferència a la innovació, i aquí hem de millorar, eh?

Deia que les diverses propostes de resolució es podrien encadenar, de fet, i per això 
els donarem suport. Nosaltres, de totes maneres, no creiem que es tracti només de con-
tinuar; del que es tracta és de sacsejar el model econòmic, la base industrial que tenim, 
en la línia que ja també ens ha manifestat el pacte «Més indústria». El pacte «Més indús-
tria» està format per moltíssims agents econòmics i socials, i jo crec que tots els grups 
parlamentaris hem tingut l’ocasió de parlar amb ells, i, a més a més, hem tingut l’opor-
tunitat d’assistir a una trobada que vam fer fa poques setmanes. El que ens estaven de-
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manant és justament això, fer un tomb a les polítiques industrials del país per seguir sent 
un país on la seva base econòmica sigui una base d’innovació, una base d’adequar-se als 
nous temps, perquè necessitarem fer-ho si no volem caure en l’obsolescència. I per això 
és necessari no només «continuar fent», que és una definició que agrada molt al Govern, 
sinó canviar algunes de les estructures de les nostres bases econòmiques com a país.

Em sembla que tots els grups parlamentaris també hem signat una sol·licitud de com-
pareixença del pacte «Més indústria», que es procedirà, suposo, a formalitzar les pro-
peres setmanes, també en aquesta comissió. Nosaltres estem molt interessats en aquesta 
compareixença, que hauria de ser una compareixença un pèl més extensa del que és ha-
bitual en aquesta comissió per poder debatre a fons totes aquestes qüestions.

Dit això, a la resta de propostes de resolució, el meu grup parlamentari ja no hi fixa-
rà posició, perquè l’ha fixada en aquesta primera intervenció.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. Senyor Coscubiela, en nom de Catalunya Sí que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo també vull començar fent aquesta referèn-
cia, lògicament, agraint al Grup de Ciutadans que ens plantegi tot aquest seguit d’inicia-
tives, però he de dir a continuació que no sé si aquesta és la manera útil de fer avançar 
les coses, sobretot perquè entre tots hem signat una proposta per abordar aquest tema de 
manera integral, eh? I «integral» no vol dir deixar-ho passar, sinó intentar relacionar-ho, 
sobretot perquè es un compromís que tenim amb tots els signants del pacte «Més indús-
tria»; però com que això no desdiu el que hem acordat entre tots, doncs...

Nosaltres anàvem a votar a favor; ara m’ho he de pensar, perquè com que sembla que 
ha acceptat el tema de «continuar impulsant»... «Continuar impulsant», doncs, la veritat és 
que, clar, no és una valoració nostra. El que ens deia la gent del pacte «Més indústria» 
és que no, que no es tractava d’anar-hi anant, sinó tot el contrari: es tractava de provocar 
una discontinuïtat, per no dir ruptura, en l’escassa capacitat dels poders públics catalans 
per abordar la importància de la indústria des d’aquest punt de vista. O sigui que m’he 
quedat pensant, perquè no sé si al final, entre tots, amb aquesta voluntat de pactisme que 
ens ha agafat, doncs, al final deixarem les coses, aquí, que siguin inintel·ligibles.

I, per últim, només una qüestió: el tema de la formació professional dual espero que 
en algun moment, en algun àmbit, es pugui discutir en profunditat, perquè s’ha generat 
com una mística, al voltant d’aquesta qüestió. No seré jo el que tregui valor al tema de la 
formació professional dual, però es traslladen experiències de països en els quals el pes 
del sector industrial, que es on funciona fonamentalment la formació professional dual, 
és cinc vegades més que el nostre; i es traslladen experiències de països on una pime és 
una empresa de fins a 250 treballadors, i aquí una empresa de 250 treballadors és una 
gran corporació multinacional.

Clar, llavors, formació professional dual a la pime, ja m’encantaria a mi que fos possi-
ble, però entre tots hauran de repensar què vol dir formació professional en una pime, on, 
vull recordar, el volum d’empreses tenen menys de sis treballadors, i on en molts casos 
el que la porta és el mateix empresari. I la formació professional dual requereix alguna 
cosa més. Ho dic perquè..., no ho sé: no utilicemos el nombre..., no utilitzem el nom de la 
formació dual en va, perquè al final l’acabarem menyspreant, des d’aquest punt de vista.

Dit això, bé, espero que durant el transcurs de la comissió hagi acabat de pensar si 
continuem impulsant o si impulsem.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé, senyor Coscubiela. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari Popular, el 
senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Com ha passat en el cas del senyor Terrades, en nom 
del Grup Socialista, nosaltres també ens posicionarem en aquest punt i traslladarem 
també el posicionament del nostre partit també al punt següent, simplement per dir que, 
efectivament, doncs, votarem que sí a aquestes propostes, no?, no podria ser d’una altra 
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manera. Clar, votar en contra de la col·laboració empresa-universitat, que diu el punt 1, 
en abstracte, doncs, seria com votar en contra de la pau en el món, que, vista la progres-
sió, doncs, podria ser perfectament la propera proposta de resolució que presenti Ciuta-
dans, perquè cada vegada són més genèriques.

I jo, en aquest sentit, els demanaria una miqueta més de sofisticació, perquè, clar, 
votar a favor de la col·laboració empresa-universitat, això a Catalunya i a Espanya es 
fa des de fa quaranta anys, d’una manera o una altra: amb sistemes que han funcionat 
millor i d’altres pitjor; amb una cooperació amb la Unió Europea que va canviar diame-
tralment a partir de l’any 2012, aproximadament, també; però això s’ha fet tota la vida, 
pràcticament. Per tant, si us plau, una miqueta més de sofisticació, no? No cal tampoc 
ser aquí uns genis, però fer una proposta de resolució per votar a favor de la col·labora-
ció empresa-universitat, doncs, què volen que els digui...

Nosaltres en tenim també una visió, i és que el sistema, efectivament, de col·labora-
ció..., quan es diu: «No, s’està treballant», efectivament, s’està treballant, s’ha treballat, 
però és veritat que té símptomes d’esgotament. Nosaltres moltes vegades hem parlat que 
aquest símptoma d’esgotament té translació en l’excessiu intervencionisme de l’Admi-
nistració pública. En aquest sentit, acostumem a ser una veu única, en aquest Parlament, 
denunciant aquesta qüestió.

També hem de –ho deia abans– redefinir quin és el paper de Catalunya en les rela-
cions amb la Unió Europea, perquè moltes vegades parlem com si estiguéssim encara 
a l’any 96, i això no té res a veure amb l’any 96, i, per tant, hem de redefinir això. Aquí 
tenim un camp de treball enorme per concretar propostes de resolució, per ser capaços 
d’arribar a consensos, i no, hi insisteixo, acabar sempre amb generalitats que al final 
acaben convertint aquesta cambra en una cambra declarativa però que no acaba apro-
fundint en els temes.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Fernández. I tindrà ara la paraula el senyor Albert Botran, en nom 
de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Nosaltres, com s’ha apuntat, també la trobem una proposta de resolu-
ció molt abstracta, però això ens portava precisament al sentit diferent de vot. Nosaltres, 
doncs, hem pensat abstenir-nos, perquè plantejar en genèric la col·laboració entre univer-
sitat i empresa, doncs, està bé, perquè evidentment retorna a la societat els beneficis que 
aquestes empreses fan, però té alguns riscos que la proposta de resolució no contempla i 
que, en canvi, nosaltres també sempre hem estat interessats a posar sobre la taula. És a 
dir, la funció de la universitat no és només generar tècnics, sinó també generar pensament 
crític; i, per tant, vincular-hi, a vegades, les dinàmiques de mercat, doncs, és contradictori.

També hi han molts casos en els quals les empreses s’aprofiten de les pràctiques cur-
riculars gratuïtament, és a dir, treball gratis per part de gent que forma part d’aquests 
programes en els quals col·labora l’empresa amb la universitat; en el món de la recerca, 
doncs, també té els seus riscos. Evidentment, molts programes de recerca actualment no 
podrien sobreviure sense aquesta aportació del món privat, però evidentment això influ-
eix en el fet que les investigacions d’àmbits acadèmics no productius, per anomenar-los 
d’alguna manera, o en línies que no interessen a les empreses, doncs, queden més des-
coberts. Ara parlàvem de renovables; doncs, en el món de les investigacions en matèria 
energètica reben molt més interès precisament les investigacions en energies fòssils que 
no pas en renovables, no? I, al final, doncs, que la universitat pública acabi depenent d’a-
quest partenariat amb el món privat acaba influint en aquests continguts.

I el mateix podem dir de la formació professional. També hi ha debats oberts molt 
importants que la moció no recull, no?: l’adscripció de l’agència de qualificació, on esta-
rà?; els centres públics, etcètera.

Per tant, com que veiem que és excessivament abstracta, nosaltres, doncs, no veiem 
motiu per votar-hi a favor, tampoc en contra, i el que farem és abstenir-nos.

El vicepresident 

Gràcies, senyor Botran. Tornarà a tenir la paraula el senyor García, per tancar el 
punt i per dir si accepta les esmenes.
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Joan García González

Bé, jo crec que s’ha dit pràcticament tot, també s’ha comentat el tema de l’abstrac-
ció. Ho he dit al principi, crec que aquesta proposta –ho hem dit nosaltres– era simple-
ment una posició de..., volia, d’alguna forma, obrir un debat i posar sobre la taula que 
avui es parli, en aquesta comissió, sobre aquest tema, sobre la formació. Per exemple, 
la formació professional dual, que no la utilitzarem en va, però sí que és veritat, és molt 
clar que sí que s’ha traslladat un model des d’Alemanya que aquí possiblement no fun-
cionarà i no està funcionant adequadament, i sí que hi hem de treballar i profunditzar, i 
hi profunditzarem, ja ho hem dit també.

I, doncs, a aquells que consideren que és massa abstracta, els convido –sobretot els 
senyors del Partit Popular– que presentin moltes propostes de resolucions més sofistica-
des, que estic segur que tindran la capacitat de fer-les sense cap problema.

El vicepresident 

Moltes gràcies. (Veus de fons.) S’entén que les esmenes queden acceptades, no? 

Joan García González

Sí.

El vicepresident

Pel que s’ha dit, s’entén. Perfecte. Molt bé, doncs, votaríem el text, diguéssim, amb 
les dues esmenes.

Passaríem a la votació, i segur que ho faig al revés, eh?
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions? 
De la CUP.
I vots a favor? 
De la resta de grups.
Per tant, 19 vots a favor... (Veus de fons.) Sí, perdó, vots a favor de tota la resta de 

grups.
I, per tant, queda aprovada.

Proposta de resolució sobre la política industrial

250-00068/11

Passaríem al següent punt, que és la Proposta de resolució sobre la política indus-
trial, del Grup Parlamentari de Ciutadans. I entenc que té la paraula també el senyor 
García. (Veus de fons.) Doncs, té la paraula per presentar el punt.

Joan García González

Bé, també seré breu, per estalviar temps. Ja ho hem dit, però voldríem entrar en un 
altre detall: creiem que la indústria, en aquest cas, doncs, és el sector econòmic millor 
preparat per traccionar l’economia catalana i espanyola, i, de fet, també l’europea.

De fet, s’ha parlat aquí que els objectius 2020 que ha proposat la Unió Europea van 
en la línia de recuperar l’Europa industrial com a centre del nou paradigma econòmic 
futur, i, de fet, no hi ha res més europeu que la indústria. Hem de creure en una indús-
tria àmplia, amb un nou paràmetre que inclogui també els serveis associats a la produc-
ció industrial i tota la cadena de valor que hi trobem darrere. Sabem que el sector que 
més fàcilment aplica les recerques i les innovacions– conceptes que, hi tornem a incidir, 
no sempre van de la mà– és el sector industrial. I, per tant, proposem, doncs, una sèrie 
de mesures, propostes que van destinades a millorar el sistema o l’ecosistema industrial 
allà on les indústries han de néixer i créixer.

Volem fer especial èmfasi en infraestructures com les de telecomunicacions 
–i aquest punt crec que és important–, que avui són essencials per determinar l’eficièn-
cia i el futur d’un projecte empresarial. I hi ha una sèrie de punts que es recolliran, amb 
el compromís que tot els grups hem signat, tal com s’ha parlat aquí abans, en el pacte 
«Més indústria», en forma de PR, i això sí que ho volia comentar avui. Es va signar, 
crec que aquesta setmana, per part de tots els grups, una proposta de resolució conjunta, 



DSPC C 122
12 de maig de 2016

Sessió 6 de la CEC 28

que es debatrà en ple, en la qual es dóna suport al pacte «Més indústria». I nosaltres, des 
d’aquí, doncs, ho volem fer evident, com ho han fet altres grups.

Gràcies per les transaccions fetes, que crec que milloren en aquest cas bastant el text 
i li donen un punt de sofisticació que no tenia.

Gràcies.

El vicepresident 

Gràcies, senyor García. I ara tindria la paraula el senyor Oriol Amat, en nom de 
Junts pel Sí, com a grup que ha presentat esmenes.

Oriol Amat i Salas

Gràcies, senyor president. Bé, ho esmentava el diputat Joan García, que ha fet refe-
rència als objectius de la Unió Europea, al pla 2020, d’arribar que la indústria represen-
ti, sobre el PIB europeu, el 20 per cent. Catalunya ja hi és, en aquest 20 per cent, i, de 
fet, el Govern de Catalunya té l’objectiu que, en aquest 2020, la indústria hi representi el 
25 per cent, eh? Per tant, partim d’una bona situació inicial.

Per altra banda, les dades de la central de balanços del Banc d’Espanya –les més re-
cents, referides a 2015– ens diuen que per a Catalunya les indústries han augmentat molt 
els beneficis, estan augmentant la facturació; darrerament hem vist dades d’atracció 
d’inversió estrangera industrial, dades de l’exportació de les indústries. Per tant, hi han 
dades positives, però al mateix temps no voldria donar la impressió que la situació és 
per tirar coets, eh? Per exemple, si agafem les dades de l’Idescat sobre el tancament d’in-
dústries des de l’any 2007 fins al 2014, doncs, el 24 per cent de la indústria catalana ha 
tancat. Per tant, hi han dades positives, però també tenim dades que porten a la reflexió.

En aquest sentit, doncs, la PR que ha presentat el Grup de Ciutadans creiem que és co-
herent amb l’estratègia industrial que Catalunya té en marxa. És una estratègia que aposta 
per claus com la innovació, el respecte pel medi ambient, la internacionalització, que es-
tan en aquesta PR de la qual avui parlem. És una estratègia industrial que té un enfoca-
ment sectorial, que aposta per sectors on hi ha massa crítica, avantatges competitius, i, per 
exemple, aposta per sectors com la indústria agroalimentària. Recordem que Catalunya és 
actualment el primer clúster agroalimentari de tot Europa. Som els tercers en agricultura 
i els segons en indústria agroalimentària, però si ajuntem els dos sectors és el primer clús-
ter d’agricultura i indústria agroalimentària de tot Europa; això també és important te-
nir-ho en compte. Altres clústers pels quals s’aposta són la química, la salut i d’altres, no?

Bé, aquesta estratègia industrial es basa en una sèrie de programes, bàsicament cinc; 
quatre d’ells surten en aquesta PR d’avui, que són el d’innovació, la internacionalitza-
ció, l’emprenedoria i els clústers. I, per tant, creiem que aquesta PR, doncs, inclou cinc 
propostes que encaixen amb l’esperit de l’estratègia que té Catalunya actualment, però 
també creiem que no solament és un tema de «continuar», sinó que també hi han temes 
en el quals hi ha d’haver innovacions disruptives, en la mateixa estratègia.

Per tant, en aquest sentit, hem proposat quatre esmenes transaccionals, i la cinque-
na, que té inclosa la PR, doncs, ja l’acceptàvem directament. I, per tant, votarem a tot 
que sí. I també volia aprofitar per posar en valor la bona predisposició del diputat Joan 
García, i també, per tant, del Grup de Ciutadans, que han permès consensuar, i, d’una 
manera constructiva, doncs, arribar a fer alguna cosa que pugui ser d’interès per a tots, i 
especialment per al sector industrial.

Gràcies.

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Amat. I ara tindria la paraula el senyor Terrades, en nom del 
Grup Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Per manifestar el vot favorable a la proposta.

El vicepresident

Gràcies. El senyor Coscubiela, en nom de Catalunya Sí que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Sí. Hi votarem a favor, sobretot perquè les transaccionals han fet desaparèixer de 
nou el dubte de «continuar», «continuar», «continuar», perquè, per exemple, en el tema 
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dels polígons industrials, l’únic que no hem de fer és continuar, perquè aquesta cultura 
que s’ha instal·lat en aquest país, que, a cada poble, un pavelló i un poligonet, doncs, ens 
ha portat ha ser bastant ineficients.

Com que ho han millorat, hi votarem a favor. Es nota que, des que Ciutadans està al 
grup lliberal europeu, que comparteix amb Convergència Democràtica, la sintonia és 
important.

Gràcies.

El vicepresident

Té la paraula el senyor Alejandro Fernández, en nom del Partit Popular.

Alejandro Fernández Álvarez

Ja havíem anunciat el nostre suport a la proposta. Gràcies.

El vicepresident 

Perfecte. La CUP hi vol afegir... Sí? (Veus de fons.) Doncs, senyor Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Sí. Bé, nosaltres aquesta sí que veiem que està una mica més desenvolupada. En 
principi pensàvem donar-hi suport; l’únic que ens fa ser una mica suspicaços és el 
redactat, que no és gaire diferent del de l’anterior proposta de resolució. Qui se l’hagi 
llegit..., però sí que hi ha un paràgraf que ens sembla una vinculació, doncs, totalment 
gratuïta entre la desindustrialització que estem patint i la situació política, no?

Les dades de deslocalitzacions són molt anteriors al fet que aquí hi hagués un procés 
independentista engegat; són per raons estructurals. El que passa, que, bé, entenem que 
s’hagi volgut transaccionar com una voluntat de no fer un ús partidista d’aquesta propos-
ta de resolució, no? Crec que no es pot dir el mateix d’una altra resolució que ha presen-
tat el mateix grup, en el sentit de fer servir el procés de desindustrialització com a arma 
llancívola contra el posicionament independentista, que suposadament hauria afectat, 
com les dades demostren que no és així, l’estabilitat política i, per tant, la indústria.

En aquest cas, nosaltres sí que donaríem suport a la moció, aquesta concreta, a la 
resolució.

El vicepresident 

Gràcies, senyor Botran. Tornaria a tenir la paraula el senyor García, per tancar el 
punt.

Joan García González

No, res més. Gràcies per les aportacions, per recordar-nos que formem part del grup 
ALDE (l’orador riu), per aquí darrere, i res més.

El vicepresident 

Molt bé.
Per tant, passaríem a la votació de les esmenes transaccionades, eh? (Veus de fons.) 

Bé, de tot el text, de tota la proposta, amb les esmenes transaccionades.
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
No n’hi ha cap.
Vots a favor?
Tots els grups, de tots els presents.
I, per tant, queda aprovada la proposta de resolució per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments 
de Funnydent a Mataró i Sabadell

250-00190/11

Molt bé. Passaríem al següent punt, el punt número 7, que és la Proposta de re-
solució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i Sabadell, 
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular. I té la paraula el senyor Alejandro 
Fernández.



DSPC C 122
12 de maig de 2016

Sessió 6 de la CEC 30

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Bé, nosaltres el que hem volgut traslladar en aquesta 
proposta de resolució és una preocupació pel fet que el passat mes de gener van tancar 
a tot Espanya nou establiments de Funnydent, dels quals dos estan ubicats a Catalunya, 
concretament a Sabadell i a Mataró, amb el perjudici que això ha suposat sobretot a les 
comarques dels Vallès Occidental i del Maresme.

Aquest tancament, a més, ha sigut sobtat, absolutament inesperat, i ha deixat mol-
tíssima gent amb el tractament a mitges, que no només significa el tractament a mitges 
amb relació al tractament mèdic, sinó també molta gent que l’havia pagat prèviament i 
que no només ha sofert aquest perjudici des del punt de vista mèdic, sinó també des del 
punt de vista econòmic. Per tant, estaríem davant d’una doble agressió, si se’m permet 
l’expressió, als preceptes que estableix el Codi de consum de Catalunya.

És evident que des d’aquest Parlament, fórmules màgiques davant de casos així no 
n’hi ha, perquè la història n’està plena, però sí que ens hem de preguntar què podem fer 
des d’aquí i què pot fer en general l’Administració pública quan es troba en una situació 
d’aquestes característiques. Què podem fer? Doncs, evidentment, exercir el que són les 
nostres obligacions, que són: primer, exercir les accions judicials adients per posar fi a 
aquesta vulneració dels drets dels consumidors, i segon, tenir una actitud proactiva en el 
marc de l’Agència Catalana de Consum.

Precisament buscant aquests dos objectius, en la nostra proposta de resolució hi han 
quatre punts, que no llegiré per no fer més extensa aquesta intervenció, que tenen tots 
vostès, i als quals s’han presentat dues esmenes d’addició: per part del Grup Socialis-
ta, que parla d’«estudiar les reformes legals necessàries que reforcin les garanties dels 
usuaris de clíniques dentals i el paper de l’autoritat sanitària», i una del Grup de Junts 
pel Sí, que ens planteja «instar el Govern de l’Estat» –cap problema– «que en l’àmbit de 
les seves competències reguli també el model de franquícies i publicitat sanitària». To-
tes dues s’accepten. També n’hi ha una del Grup de Junts pel Sí en el sentit..., és gairebé 
una qüestió de matís semàntic, sobre una frase del punt número 4, que, en ares d’acon-
seguir el consens, acceptarem, perquè creiem que és important que de manera urgent 
l’Administració, doncs, intenti ajudar aquestes persones que han vist, de manera fla-
grant, vulnerats els seus drets com a consumidors.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident 

Gràcies, senyor Fernández. Tindria la paraula ara el senyor Terrades, en nom del 
Grup Socialista, per defensar l’esmena.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. De fet, és la mateixa esmena que hem presentat aquest matí a la 
Comissió de Salut, a una de similar que també era propietat del Grup Parlamentari Po-
pular, o sigui, que estem reproduint aquest debat en dues... (Veus de fons.) Més o menys 
anava del mateix, eh?

El vicepresident 

Continuïn, continuïn (el vicepresident riu).

Jordi Terrades i Santacreu

L’esmena que nosaltres hem presentat és justament per reforçar les garanties que han 
de tenir els usuaris d’aquests establiments, per una raó: perquè el Col·legi d’Odontòlegs 
ja havia denunciat que aquestes dues clíniques estaven treballant sense el registre d’ac-
tivitat corresponent i que, per tant... Bé, això, el departament corresponent, que és el de 
Salut, que en aquest cas ha de vetllar per les competències estrictes que té en matèria 
sanitària, tenim la impressió que no ho havia fet diligentment, eh?

I, per tant, aquí hi han hagut molt usuaris que han quedat penjats com un fuet, amb 
crèdits, fins i tot, pel mig, amb tractaments a mig fer... El que hi ha d’haver en tot aquest 
tipus d’activitats que ara estan, doncs, sovintejant a totes les nostres ciutats..., el que cal 
és fer modificacions legals que permetin garantir els drets..., anava a dir «més drets», 
no, garantir els drets dels usuaris d’aquests establiments.

I, per tant, ens congratulem que el grup propietari de la proposta de resolució, el 
Partit Popular, hagi acceptat aquesta esmena que el Grup Parlamentari Socialista ha 
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presentat, que va en la línia de millorar, des del nostre punt de vista, la proposta que ells 
han fet per donar més garanties als usuaris d’aquests establiments sanitaris.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. Tindria la paraula la senyora Montse Candini, en nom de 
Junts pel Sí, que també hi han presentat esmena.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, president. Efectivament, hi hem presentat esmena. Tal com ha dit el diputat, 
certament, en el seu moment ens va venir –i jo crec que al conjunt de les forces políti-
ques– el president del Col·legi de Dentistes, a traslladar-nos, doncs, aquesta inquietud.

Dir també que, en tot cas, cal posar èmfasi que hi ha hagut una actitud proactiva per 
part del Departament de Salut i també de l’Agència Catalana de Consum davant d’aques-
ta problemàtica, i que han actuat des del primer moment. Les persones afectades, totes 
les persones consumidores, saben perfectament que, des de l’inici d’aquest conflicte, la 
informació abocada no únicament a la pàgina web, sinó, diguem-ne, a tot el que repre-
senta l’estructura administrativa d’aquestes respectives institucions, ha estat al seu servei.

També dir que el Departament de Salut ja va fer públic en el seu moment que es 
personava en la causa, eh? Això no vol dir, però, que, lògicament, no treballem tots ple-
gats per intentar, en la mesura de les nostres possibilitats, que no torni a passar quel-
com semblant, i, per tant, posar totes aquelles mesures, ja siguin legislatives, ja siguin, 
diguem-ne, d’una actitud proactiva, i, en tot cas, per tensionar molt més la relació entre 
institucions, també, perquè no torni a passar aquesta circumstància.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Candini. Tindria la paraula, en nom de Ciutadans... (Jorge Soler 
González demana per parlar.) Digues, digues. Tens la paraula –tens la paraula.

Jorge Soler González

Bona tarda, i gràcies, senyor president. Bé, ens trobem davant d’una proposta de re-
solució del PP, doncs, també, molt sofisticada, ja ho hem vist, perquè estem parlant d’un 
tema importantíssim on no hi ha dubte que... Saben vostès que per Ciutadans la salut i la 
protecció de la salut dels ciutadans són molt importants; doncs, cal donar plenes i totals 
garanties per protegir tot el que les envolta.

I, per tant, «sí» a tots els esforços que fem davant d’aquest tema. I deixar constància, 
evidentment, no?, del moltíssim que cal fer no solament donant el nostre «sí» a aquesta 
proposta de resolució, sinó que creiem que hi ha una àmplia cartera per treballar des de 
moltes vessants, especialment la sanitària, però avui estem..., doncs, des de la vessant 
empresarial, per protegir el que és la seguretat dels nostres pacients.

Així que..., moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara tindrà la paraula el senyor Albert Botran, en nom de la... (Veus 
de fons.) Ah, no –perdó–, el senyor Coscubiela, en nom de Catalunya Sí que es Pot. Per-
dó, perdó, m’estava saltant...

Joan Coscubiela Conesa

Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de re-
solució, que, a més, crec sincerament que ha quedat millorada per les esmenes acceptades.

Volem posar èmfasi en dues qüestions que penso que hi coincidim tots. I és que, 
sense anatematitzar aquest sector, es tracta d’un àmbit en el qual, en general, els ciuta-
dans i els usuaris tenen una certa sensació que els seus drets com a consumidors no es-
tan suficientment protegits, de manera generalitzada, més enllà dels casos extrems, des 
d’aquest punt de vista. Suposo que per la combinació de dos factors: la necessitat impe-
riosa que hi ha quan un acudeix a aquestes situacions i el fet que no hi hagi una oferta 
pública, des d’aquest punt de vista, i tot estigui sotmès estrictament a una oferta de na-
turalesa privada.

Per això em sembla molt interessant el plantejament de l’esmena del Grup Socia-
lista amb relació a analitzar les reformes legals necessàries que permetin donar més 
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garanties als usuaris, i, evidentment, també l’apartat de la proposta de resolució inicial 
del Partit Popular amb relació a veure com –com– es poden garantir de manera més 
eficient..., possiblement no és tant reconèixer nous drets, sinó garantir que es facin els 
drets dels consumidors. Perquè, en aquests casos, com ha passat històricament en altres 
coses, com poden ser, per exemple, el tema de les escoles d’idiomes, la percepció aques-
ta que té l’usuari, que després de pagar no rep el servei i queda endeutat davant d’una 
financera, és una situació perversa que crec que hem de poder resoldre millor a partir 
d’una anàlisi de si el Codi de consum de Catalunya ho té suficientment resolt o no.

En qualsevol cas, era només per donar suport a aquesta proposta del Grup Popular, 
amb les esmenes incorporades.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Tindrà la paraula el senyor Albert Botran, en nom de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé, molt breu, perquè molts arguments ja s’han reiterat. Nosaltres també sempre 
posem el focus en situacions en les quals la provisió d’un dret d’una qüestió bàsica –en 
aquest cas seria un aspecte de la salut, com és la salut dental– per un sector privat, 
doncs, moltes vegades genera disfuncions, i aquest en seria un exemple clar, no?, tota 
la gent que pel fet d’aquesta mala gestió econòmica, d’aquesta negligència per part de 
l’empresa, s’ha quedat no només amb el deute econòmic, sinó sobretot amb les seves ne-
cessitats desateses en una matèria bàsica com és la salut dental.

Per tant, donarem suport a aquesta reclamació que expressa la resolució.

El vicepresident

Gràcies. I tindria ara la paraula el senyor Fernández, per tancar el punt.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies. Simplement, des de l’absoluta manca de vocació de sofistica-
ció, donar les gràcies a tots els grups.

I al senyor Terrades, simplement comentar-li que aquest matí es parlava d’una cosa 
diferent, es parlava de l’intercanvi d’informació entre ajuntaments i Departament de 
Salut. Avui s’està parlant sobretot –també d’altres coses– dels drets dels consumidors, 
tema més adient a aquesta comissió, i aquest matí, a una altra comissió. Per tant, no si-
guem perepunyetes, ja que estem d’acord en alguna cosa, perquè sembla que quan s’han 
de posar d’acord amb nosaltres els molesti i busquin alguna coseta per dir. Jo crec que 
ja és bona notícia, que ens posem d’acord. I, per tant, crec que aquest matí es parlava 
d’una cosa i aquesta tarda es parla d’una altra.

En qualsevol cas, moltíssimes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Si no hi ha res més, passaríem a votació.
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
Tampoc.
Vots a favor?
De tots els grups.
I, per tant, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora

250-00209/11

I passaríem al següent punt, el punt número 8, que és la Proposta de resolució sobre 
la compra pública innovadora, que presenta el Grup de Ciutadans. I té la paraula la se-
nyora Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Sí; gràcies, president. Ciutadans defensa un model productiu basat en el sistema del 
coneixement, en contraposició a l’actual sistema de precarització. Aquest sistema està 
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basat a afavorir transferències de coneixement tecnològic que incentivin la innovació. 
És important, en aquest model, que aquesta transferència arribi al teixit empresarial via 
mesures com la de la compra pública i innovadora, però és més important que aquesta 
transferència arribi al 99 per cent d’aquest teixit, que són les pimes i els autònoms. Po-
dem afirmar que aquest 0,5 per cent que la Generalitat diu que destina a la compra pú-
blica innovadora no està arribant a les petites i mitjanes empreses.

Acceptarem, en aquest cas, la transacció proposada per Junts pel Sí, perquè ens per-
met millorar el redactat i apropar-nos més al nostre objectiu inicial, que era que les pi-
mes i els autònoms tinguin accés a aquest 0,5 per cent. Dir també, evidentment, que no 
estem d’acord en el temps verbal que ens hi fan posar, perquè realment no s’està im-
pulsant res, de cara a les pimes, o no hem estat capaços de veure quines accions justifi-
quen aquesta esmena al text. En qualsevol cas, presentarem propostes més concretes en 
aquest sentit per afinar més i millor, i un primer pas ja ho és el punt 1, que és la creació 
d’una certificació per a pimes innovadores.

Així que esperem que la resta de grups també entenguin com ha anat la transacció i 
també la votin a favor.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Vílchez. I tindria ara la paraula el senyor Orobitg, per part de Junts 
pel Sí.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. En aquest cas, com es pot veure a les esmenes que hem presen-
tat, nosaltres valorem positivament la creació d’aquesta certificació de pime innovadora. 
Entenem que un segell d’aquestes característiques identifica aquelles empreses que des-
envolupen aquesta mena d’activitats i que, per tant, són actors principals en el desenvo-
lupament econòmic del país.

Pel que respecta a quelcom que ja ha estat objecte de discussió en una proposta de 
resolució anterior, els temps verbals, no?, si cal «impulsar» o «continuar impulsant», en-
tenem que és lícit que existeixi una sensibilitat en tots els grups o formacions polítiques 
o grups parlamentaris, en aquest cas, per mirar de marcar unes línies d’actuació pel que 
respecta a la governança en tot allò que té a veure amb la promoció d’aquest tipus d’em-
presa o, en aquest cas, de sectors tan sensibles del teixit productiu com poden ser els au-
tònoms o les pimes, però creiem que també és important moltes vegades no, en ares del 
consens, transigir en tots els temps verbals o en tot allò que impliqui que existeix una 
manca d’actuació per part de qui a dia d’avui està duent a terme aquesta governança.

Per tant, en tant que sí que existeixen accions específiques adreçades en aquest sen-
tit, és a dir, a la compra innovadora, com és el que s’està vehiculant, en aquest cas, des 
d’Acció i en coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda de la Generalitat, a través de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa, i amb les unitats de compra de la Generalitat de Catalunya, 
entenem que és lògic dir que «continuem impulsant», i que ho impulsem a futur, amb 
un horitzó, l’any 2020, en uns termes percentuals més importants que els que s’estan 
contrastant a dia d’avui, i, per tant, aquest horitzó temporal hauria de ser, l’any 2020, 
arribar fins al 3 per cent.

De fet, la compra pública innovadora ja és un instrument previst a l’estratègia de 
RIS3CAT, i amb aquest instrument el que es persegueix és millorar el servei públic mit-
jançant l’adopció de solucions innovadores, racionalitzar la despesa pública mitjançant 
una planificació estratègica de la compra pública, i impulsar la recerca i la innovació 
mitjançant la demanda de l’Administració.

Per tant, entenem que, en aquest cas, el temps verbal sí que fa la cosa, eh? Com que 
no li ha correspost a aquest diputat defensar l’anterior proposta de resolució, ho deixo a 
criteri de qui ho ha qüestionat, però crec que en aquest cas és evident que el temps ver-
bal hi correspon.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Orobitg. Ara tindrà la paraula el senyor Terrades, en nom del Grup 
Socialista.
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Jordi Terrades i Santacreu

Aquest és un debat que hem mantingut al llarg d’aquesta sessió, al voltant de la inno-
vació, de la transferència, de la necessitat d’impuls d’empreses que apostin per aquests 
sectors i que inverteixin també en aquests sectors, però no estem davant d’un debat de 
temps verbals, eh?; estem davant d’un debat tan sensible, també, com és la contractació 
pública.

I, per tant, com que jo crec que estem entrant en el nucli de la normativa de lleis de 
contractes del sector públic, i també de les noves directives europees de contractació, 
que han entrat en vigor aquestes darreres setmanes, nosaltres no donarem suport a la 
proposta de resolució tal com està redactada, perquè entenem que no es tracta de fer 
afirmacions en aquest sentit, sinó que del que es tracta, en tot cas, és d’activar iniciati-
ves legislatives que comportin també una modificació de les normes de contractació del 
sector públic que sí que, normativament, puguin encabir aquestes qüestions.

Això no es tracta aquí, i com que no es tracta d’aquesta manera aquí, i no es tracta 
d’un debat de temps verbals, eh? –ja em comprendran–, nosaltres ens abstindrem, en 
aquesta votació.

Ah, i, en tot cas, a mi em sembla molt bé que el Govern es plantegi fixar uns objec-
tius no del 0,50, que siguin més ambiciosos, per al 2020; els aconsellaria que no fos del 
3 per cent i fessin servir un altre percentatge.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. Té la paraula el senyor Coscubiela, en nom de Catalunya 
Sí que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Qui pot estar en contra de la contractació pública innova-
dora? Qui pot estar en contra de la felicitat? Bé, jo crec que ningú. Ara bé, deixin-me 
que els digui..., crec sincerament que aquest no és el camí, eh? Si estiguessin aquí els re-
presentants de la pime en aquest moment, no sé si ens dirien que potser els sobren cer-
tificats, entre altres coses perquè ja saben que tots aquests certificats després serveixen 
per a poqueta cosa; que els paguessin a temps els serveis que presten, tant els seus con-
tractants públics com les empreses privades, ja n’hi hauria prou.

I la veritat és que això de «continuar impulsant», aquí sí que ja..., ho sento, però és 
materialment impossible que hi donem suport. Ens abstindrem.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Coscubiela. Tindria la paraula, en nom del Partit Popular, el senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor vicepresident. Per posicionar-nos sobre aquesta proposta de reso-
lució, al marge de si és o no és sofisticada, en el mateix sentit que els dos intervinents 
anteriors. Es proposa la creació d’una certificació de pime innovadora, la qual cosa ens 
sembla magnífica; però quines condicions han de reunir les pimes que optin a aques-
ta certificació? Quin avantatge representarà per a les pimes tindre aquesta certificació? 
Significarà alguna cosa més que disposar d’un segell o d’una etiqueta que potser –pot-
ser– dóna un cert prestigi? O sigui, tot no és crear simplement un segell.

I, amb relació a la segona part de la proposta de resolució –que ens sembla, més 
enllà del marge del debat de si s’ha de «continuar» o si s’ha de «començar»...–, alguna 
cosa s’ha fet, minsa, poca. I s’ha de continuar avançant i s’ha de fer molt més. I, a més a 
més, tenim la darrera directiva de contractes públics de la Unió Europea, que ens obli-
garà també a fer un esforç en aquest sentit.

Però ara jo li trobava a faltar alguna coseta, un detall, que és que ens fixem un objec-
tiu, però no ens fixem una data. I li proposava al portaveu de Convergència..., de Junts 
pel Sí (rialles), bé, és el mateix (rialles)..., li proposava allò de dir: «Posem una data de 
referència.» Diu: «No, no, no posem cap data de referència», amb la qual cosa... Home, 
nosaltres no ens abstindrem, perquè, com deia el senyor Coscubiela, és difícil dir que no 
a una proposta d’aquestes característiques, però sí que afirmem que... Hi insisteixo, eh?, 



DSPC C 122
12 de maig de 2016

Sessió 6 de la CEC 35 

al marge de la sofisticació, el que no em podran negar és que, com a mínim, ingènua, la 
resolució que aprovarem, ho serà.

El vicepresident

Gràcies. Té la paraula el senyor Botran, en nom de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé, nosaltres, en principi, també hi estàvem a favor. Reiterar, doncs, que no deixa de 
ser una mica abstracta, també, com la resta de mocions. I també recordar que, en ma-
tèria de contractació pública i de lliure concurrència, aquí tenim amenaces molt clares. 
I no sé si els posicionaments seran tan alineats com ho estan sent en aquesta proposta de 
resolució, en tots els ordenaments que vénen de la legislació internacional, del dret in-
ternacional; en aquest cas, el TTIP o el CETA afectaran coses com aquestes, eh?, de la 
contractació pública. Per tant, serà bo recordar en aquell moment els alineaments que es 
produeixen a favor que la contractació pública tingui, doncs, un caràcter afavoridor de 
determinats proveïdors en detriment d’altres.

El vicepresident

Gràcies. Senyora Vílchez, si vol tancar el punt...

Laura Vílchez Sánchez

Bé, només un parell de comentaris. Sobretot insistir que, quant al 0,5 per cent que 
es destina a la compra pública innovadora, sabem que existeix i que alguna cosa s’està 
fent, però el que sí que li podem assegurar al senyor Coscubiela, confirmat aquest matí 
amb les pimes, és que aquest 0,5 per cent no està arribant a les pimes ni als autònoms: 
es queda a les grans empreses.

I, en principi, crec que ja està. Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies.
Doncs, si és així, si no hi ha res més, passaríem a la votació.
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
Del Partit Socialista i Catalunya Sí que es Pot. (Veus de fons.) Tres, tres abstencions.
I vots a favor?
De la resta de grups. I, per tant, són 17 vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, la 

CUP i Partit Popular.

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés 
de deslocalització d’empreses

250-00217/11 

I passaríem al que és l’últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització d’empreses, que ha presen-
tat el Grup Parlamentari de Ciutadans. Ho defensa el senyor Joan García.

Joan García González

Sí; gràcies, president. Aquest és l’últim punt dels darrers que presentem nosaltres. 
Evidentment, això, tot i que està molt relacionat amb la resta de punts que presentem, és 
possiblement la conseqüència d’una mala política industrial. I, per tant, jo crec que aquí 
podríem obrir un debat molt diferent. Avui s’ha parlat d’una empresa que marxa, Gene-
ral Electric, Alstom, diguem-ne com vulguem, però són 178 treballadors que s’uniran 
possiblement a altres moments també, diguéssim, de fuita de coneixement que hem tin-
gut aquests últims mesos a Catalunya.

Nosaltres, amb aquesta PR, el que volem és posar sobre la taula unes dades, unes 
dades que creiem que són reals. No volem insistir en una sola raó per què s’estan pro-
duint aquestes fuites o aquesta fugida o sortida d’empreses, però creiem que és una rea-
litat. I el primer valor o la primera voluntat d’aquest grup és comentar, sobretot al grup 
que dóna suport al Govern, doncs, que han d’admetre aquesta realitat, que hi ha un pro-
blema, que el problema existeix. I el problema és que hi ha una sèrie d’empreses que ens 
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vénen, vénen a aquest Parlament, vénen a una altra comissió, com és la de Treball, però 
també vénen a aquesta comissió, i ens diuen moltes vegades que creuen que des del Go-
vern no s’està fent prou.

I, de fet, sí que s’ha evidenciat que potser l’acció que hauria de fer el conseller Baiget 
en aquest tipus..., o la intermediació que hauria de fer el conseller en aquest tipus de si-
tuacions, doncs, no ha sigut la suficient. De fet, fa molt poc alguns dels que estem aquí, 
doncs, ho vam comprovar: tant amb la gent de Delphi com amb la gent de General Elec-
tric, pràcticament..., les reunions que hi ha fet el conseller són mínimes. Per tant, volem 
evidenciar aquesta realitat.

Volem que el Govern també, dins d’aquest exercici de pedagogia que oferim, faci un 
exercici d’admetre, a partir d’un diagnòstic, una sèrie de dades; que, sense entrar en les 
raons i sense polititzar, en alguns casos, tot i que creiem que hi ha una sèrie de raons 
també polítiques, en aquest cas, per què aquestes empreses surtin sobretot de Catalu-
nya per anar a altres parts de la resta d’Espanya..., bàsicament, hem de dir –i per això 
ja no utilitzaré potser l’altre torn, tot i que potser sí, depèn del que es digui–, doncs, que 
no podem admetre les esmenes, ni la transaccional, tot i que sí que s’ha intentat, des de 
Junts pel Sí, en aquest cas, fer-hi un text alternatiu, però realment el text no tenia res 
a veure amb el que nosaltres demanàvem, que eren dates i un diagnòstic molt més clar 
sobre tot això.

Per tant, moltes gràcies. No utilitzaré un altre cop la paraula maleïda, «sofisticació» 
(rialles), perquè sembla que ja és copyright del PP, i, per tant, ens quedarem amb aques-
ta petició: no podem admetre l’esmena.

Gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, senyor García. Tindrà la paraula el senyor Orobitg, en nom de Junts pel Sí, 
que han presentat esmenes.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, com ja ha fet explícit el senyor Joan García, més enllà de l’es-
mena que vam plantejar al seu dia, hem tingut la vocació d’intentar arribar a un acord. 
Crec que és la nostra obligació, i més en temes tan sensibles, perquè el que vull que que-
di palès és que el nostre posicionament definitiu respecte d’aquesta proposta de resolu-
ció en cap cas obeeix a una manca de sensibilitat respecte a la problemàtica industrial 
o econòmica, i, el que és més important, la problemàtica humana que hi ha darrere de 
totes aquestes situacions.

De tota manera, des del nostre punt de vista, l’enfocament que es fa, en aquest cas, 
des del Grup Parlamentari de Ciutadans, és parcial sobre la problemàtica. I, en síntesi, 
tot i que en la intervenció que ens ha fet ara el seu portaveu ha intentat desvincular-ho 
de posicionaments polítics respecte de la situació actual al nostre país, és ben cert, com 
ja ha avançat abans el portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
que sembla existir –i així ho entenem– la voluntat d’establir un cert mantra respecte del 
fet que, al nostre país, s’observa una situació respecte a la deslocalització d’empreses 
que no és extensible a la resta del territori de l’Estat espanyol o a fenòmens similars que 
puguin passar a l’estat europeu, no?

Des d’aquest punt de vista, com bé s’ha dit, aquesta problemàtica de deslocalitzaci-
ons, que no neguem que s’estigui donant, perquè és cert que existeixen supòsits concrets 
en què això es produeix, no té a veure amb un procés polític com el que s’està vivint al 
nostre país, i probablement tampoc té a veure –com també s’ha insinuat a darrera hora– 
amb un tractament fiscal diferenciat, eh?; tractament fiscal que, veritablement, com tots 
sabem, tenim poca flexibilitat o poca capacitat de modular, com seria del nostre interès.

En tant que es ve a mantenir aquesta situació com si fos endèmica o exclusiva del 
nostre país, nosaltres ens veiem obligats..., perquè, evidentment, aquí gairebé estem en 
família, no?, som molt pocs diputats, però el que és cert és que tot això té un suport do-
cumental i tot el que diem queda per a un futur, perquè tothom ho pugui consultar, i, des 
d’aquest punt de vista, jo crec que és la nostra obligació fer palès que a Catalunya no hi 
ha cap fuita d’empreses, que el que hi ha són trasllats de domicilis fiscals, eh?, i això és 
diferent –es traslladen de domicilis fiscals, però no d’unitats operatives–; que el saldo 
de les baixes de domicilis fiscals respecte a les altes que existeixen anualment és favora-
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ble per al nostre país, circumstància que, per exemple, no s’esdevé a Madrid, tot i que la 
capitalitat, com tots coneixem, i fins i tot els estímuls fiscals que moltes vegades s’han 
donat per a la implantació en la capital de l’Estat espanyol haurien de produir l’efecte 
contrari; que, segons l’Idescat, el mes de febrer de 2016, que són les darreres dades que 
tenim disponibles, a Catalunya s’han creat 2.232 empreses –és un 24..., perdó, un 29,4 
per cent més que el mateix mes..., és a dir, el febrer del 2015–; que, segons les dades del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, el 2015 la inversió bruta estrangera productiva 
a Catalunya ascendeix a 4.783 milions d’euros, que és gairebé un 58 per cent més que 
l’any 2014.

Això són dades objectives, no són pronunciaments polítics. I, evidentment, traslla-
dar això al coneixement general de la ciutadania i a la seva situació econòmica o, més 
concretament, a totes aquelles persones que es troben en un procés col·lectiu, precisa-
ment, per aquesta deslocalització d’empreses, que, hi insisteixo, no neguem que es doni, 
doncs, evidentment, costa d’explicar-los-ho, però és una realitat objectiva, no?

I, per tant, amb aquestes dades i moltes més que podria donar, entenem que aquesta 
eina que se’ns està proposant pel Grup Parlamentari de Ciutadans és parcial, només es 
focalitza en una de les problemàtiques, perquè la deslocalització, en si mateixa, no acos-
tuma a ser la causa de cessament de l’activitat, sinó que hi han molts altres problemes al 
darrere, com puguin ser problemes de costos, d’accés al mercat, de productes madurs, 
de finançament.

I, en definitiva, també hi ha un tema molt sensible: se’ns demana..., o es demana, 
amb aquesta eina, doncs, la diagnosi, la concreció, fer una foto de la situació i infor-
mar-ne entenc que en seu parlamentària. I també és cert que tots, crec, som conscients 
que aquests processos moltes vegades necessiten una discreció, moltes vegades dema-
nada per les mateixes empreses o per aquelles que estan interessades en els seus actius 
i que, per tant, són capaces de fer una transitorietat perquè romanguin operatius una sè-
rie de llocs de treball, que és, crec, el nostre principal interès, i fa que, moltes vegades, 
doncs..., hi insisteixo, aquest principi de discreció fa que no es puguin exposar pública-
ment, com se’ns demana.

És per aquest motiu, i no perquè no tinguem una preocupació real, evident i humana 
per la situació, que no podem donar suport a la proposta de resolució del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Orobitg. Ara tindria la paraula el senyor Terrades, en nom del Grup 
Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Jo crec que el que ens hauria de preocupar i li hauria de preocupar al Govern és que 
si comparem Catalunya –també Espanya, eh?– amb la resta de països de la Unió Euro-
pea o com a mínim del que eren els quinze, el nucli més central dels països de la Unió 
Europea, aquí tenim un índex de població activa inferior, i sobretot tenim uns índexs 
d’atur bastant superiors a la resta de països de la Unió Europea –és cert que a Catalu-
nya, uns índexs d’atur menors que a la resta de l’Estat espanyol–, segurament perquè les 
condicions de l’estructura econòmica del país són diferents d’aquells països, que diem 
molt sovint que ens hi volem assemblar, no?

Per tant, en el que hauríem d’estar interessats és a definir un model industrial i eco-
nòmic del país que apostés de manera clara per una reindustrialització del conjunt del 
país, i amb això el que estic dient és que hauríem de ser capaços també de concertar 
aquestes polítiques amb la resta de l’Estat espanyol. Perquè és veritat que hi han deslo-
calitzacions de domicilis fiscals, però tan cert és això com que hi han deslocalitzacions 
de plantes productives tant cap a la resta de l’Estat com a altres països. I ja no a aquells 
països emergents, sinó –últimament ho estem veient– cap a països de la mateixa Unió 
Europea que tenen condicions de competitivitat millors que Catalunya i la resta de l’Es-
tat espanyol, eh? Això jo crec que és el que ens hauria de preocupar.

Tampoc negaré la realitat, que és una dada objectiva: Catalunya en aquests mo-
ments està captant més inversió que la resta de l’Estat espanyol. Amb això, què vull dir? 
Home, que el Govern hauria de ser capaç d’anticipar-se a aquestes situacions de risc, 
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que a vegades afecten determinats sectors econòmics industrials, sobretot, del país per 
tal de tenir una línia d’actuació per tal de contrarestar i anticipar-se a aquestes contin-
gències que tot sovint surten en determinat teixit industrial del país.

A nosaltres ens hauria agradat que el grup proposant i el grup majoritari que dóna 
suport al Govern haguessin arribat a un acord, perquè aquí tenim un problema objec-
tiu que afecta la indústria de Catalunya i que afecta l’economia no només de Catalunya, 
sinó del conjunt de l’Estat espanyol. I, per tant, vist que no s’ha arribat a aquest acord, 
tot i que no acabem d’entendre’n les causes –esperem que ara ens ho acabin d’explicar– 
per què no ha estat possible, nosaltres hi donarem suport, tot entenent que una part de 
la proposta que feia Junts pel Sí millorava també la proposta de resolució. Tampoc ens 
agrada el verb «continuar», eh?, perquè no es tracta de continuar, sinó de canviar moltes 
de les coses que també ens han portat a aquesta situació.

El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. Tindrà ara la paraula el senyor Coscubiela, en nom de Ca-
talunya Sí que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Sí; gràcies, senyor president. Bé, encara que alguns no s’ho creguin, hi ha vida fora 
del Barça-Madrid, no tot és un Barça-Madrid. I en el tema de la situació econòmica, de 
les inversions, dels processos de deslocalització o recol·locació de les empreses, que es-
pecialment afecten l’àmbit del sector industrial, i ho estem notant en la caiguda del pes 
del sector industrial en la nostra economia..., les causes són una mica més complexes 
que un Barça-Madrid, eh? Ho dic perquè un ho diu un dia, però fins i tot quan no ho diu 
i l’altre li ho insinua, perquè no sigui que el tema quedi fora, doncs, s’encarrega el se-
nyor Orobitg de dir-li: «Però si haguessis dit això..., t’ho avanço.»

Crec que la cosa que hem de fer és molt més profunda, i espero que d’una vegada per 
totes, en el tema de la possibilitat del pacte «Més indústria», l’analitzem. Jo, com a mem-
bre de la comissió d’indústries del sector de l’automoció... Ho estem veient, en el cas de 
la indústria de l’automoció; tot i que és una indústria molt concreta, s’està produint un fe-
nomen d’una certa complexitat: s’estan atraient inversions, ull amb això, perquè el saldo 
és net, però una part important d’aquestes inversions no són noves inversions, sinó que 
són inversions d’empreses transnacionals que estan instal·lades aquí i que van vinculades 
al manteniment. I això és bona notícia, però vol dir que quan alguna d’aquestes empre-
ses se’n va d’aquí, s’emporta això i la capacitat futura d’inversions. O sigui, ull amb el 
tema de lloar molt el saldo positiu d’inversions d’entrada i sortida.

Però hi han causes d’una feblesa important: en un context de gran globalització, espe-
cialment del sector industrial, les estratègies de rendibilitat de les multinacionals ens han 
situat a nosaltres en una posició molt feble. No som Romania, però tampoc som les em-
preses de capçalera d’aquests països. Llavors, Bacardi Martini se’n va a Itàlia. Per què? 
Perquè els costos siguin més barats? No, perquè, en un procés de replegament, a ells els 
costa molt car dir que se’n van del país que els ha vist néixer. Nosaltres, com que tenim 
molt poques empreses importants controlades per capital propi, estem en una posició de 
feblesa. De la mateixa manera que afecta el tema que tenim una mida pime i micro de les 
nostres empreses que ens fa ser molt febles. Aquí hem sublimat que el petit és bonic, su-
poso que per una mena de procés psicològic de translació de la realitat política a la reali-
tat econòmica, i no: s’ha de donar suport a la pime, però perquè deixi de ser pime, perquè 
sigui gran, no?

Un altre factor és que els nivells d’innovació que té la nostra empresa són escassos, i, 
clar, això..., en una situació de competències, som febles. I, a més a més, quan invertim 
fora, invertim en uns..., quan exportem –perdó–, doncs, els nivells d’exportació són més 
aviat mitjans o baixos i no una altra cosa. Clar, tot això és el que fa una feblesa, que fa 
que en moltes ocasions s’estiguin produint aquests processos de reubicació industrial.

Però sobretot n’hi ha un de molt importat: és que la legislació laboral d’aquest país, 
des de l’any 2012, està incentivant aquestes actuacions. Avui és molt més fàcil, per a 
una multinacional, abandonar Espanya. Aquí tenim empreses transnacionals que hi són, 
després d’haver amenaçat d’anar-se’n, perquè fins al 2012 la Generalitat de Catalunya 
tenia una estructura d’estat o almenys de país que es deia «autorització administrativa 
prèvia dels expedients», que dotava el poder polític de més capacitat de decisió, i les or-



DSPC C 122
12 de maig de 2016

Sessió 6 de la CEC 39 

ganitzacions sindicals i els seus treballadors, de més capacitat de negociació. Això es va 
perdre; bé, de fet no es va perdre, es va regalar amb el vot de Convergència Democràtica 
de Catalunya. Aleshores, clar, això és evident; vull dir, la facilitat que té en aquests mo-
ments General Elèctrica per anar-se’n, o la facilitat que té en aquests moments Delphi, 
és molt més gran, perquè hem perdut la capacitat d’incidència política.

Aleshores, jo al conseller d’Empresa el que li demano no és que faci diagnòstic, 
sinó que..., clar, ha passat de ser autoritat laboral a ser observador interessat. Algunes 
vegades tinc la sensació que el conseller d’Empresa és com aquests avis que surten al 
matí de casa i no tenen res a fer i es posen a les obres, no?, van pel carrer i miren a veu-
re com va; a veure com van les empreses que entren i surten. Però els diagnòstics, no; 
de diagnòstics, n’hi han molts, els ha fet ja el pacte «Més indústria». El que s’ha de fer 
d’una vegada per totes és intervenir, i intervenir actuant de manera activa, si és possible 
recuperant la capacitat d’autorització administrativa, i mentre no sigui possible, aplicant 
aquella màxima que apliquen alguns ajuntaments, que diu: «El que no és de la meva 
competència és de la meva incumbència.» Per tant, intervenir activament.

O sigui que ho sento, però aquesta vegada sí que no podem votar... No, no, perquè 
més diagnosis, no. De diagnosis fora d’aquí ja n’hem fet tots; si ens ho han explicat 
dues-centes mil vegades... El que s’ha de fer és actuar, i no s’està actuant perquè es va 
renunciar als instruments que hi havien.

El vicepresident

Gràcies, senyor Coscubiela. Tindrà ara la paraula el senyor Alejandro Fernández, 
en nom del... (Veus de fons.) Ah, perdona, Santi Rodríguez, en nom del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, vicepresident. Bé, nosaltres el que creiem és que la proposta de resolució 
constata una realitat, i la realitat és que hi ha un saldo de firmes, de marques, d’empre-
ses, de societats..., un saldo net negatiu, o sigui, se’n van de Catalunya, i són menys les 
que hi arriben, no?

I el que proposa la proposta de resolució, doncs, és, a partir d’aquestes dades, a par-
tir d’aquesta informació, detectar quines són les motivacions concretes per actuar-hi, 
sobre aquestes motivacions. Difícilment canviaràs l’opinió de qui ha decidit fer un tras-
llat, fiscal o productiu –és indiferent–, difícilment el faràs canviar d’opinió, però com a 
mínim en coneixerem les motivacions i coneixerem si hi ha alguna motivació comuna 
en totes aquestes empreses i en totes aquestes firmes que se’n van per poder actuar amb 
relació a aquesta motivació comuna, no? Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta 
proposta amb aquesta voluntat.

Dir que, quan he vist l’esmena de Junts pel Sí, del grup que dóna suport al Govern 
–ara ho matiso, perquè també em referiré a Convergència–, he tingut dubtes –he tingut 
dubtes. Dubtes en el sentit que, per un costat, sabem i constatem que efectivament hi 
han eines al Govern destinades a intentar evitar que es donin aquestes situacions, no sé 
si de gaire anàlisi per determinar-ne les motivacions, però sí per fer un seguiment dels 
riscos de deslocalització. Però, per una altra banda, hi ha hagut un sentiment –que de-
uen entendre, vostès– de rebuig; de rebuig perquè, home, a Convergència sí que hi ha-
via un expert a detectar deslocalitzacions, intermediar i, presumptament, enriquir-se. 
I llavors, clar, des d’aquest punt de vista, jo deia: «Home, quasi millor que no acceptin 
l’esmena.»

Bé, ni que sigui amb aquesta interpretació una mica malvada, celebrem que no ha-
gin acceptat l’esmena i donarem suport a la proposta de resolució.

El vicepresident

Gràcies, senyor Rodríguez. Tindrà ara la paraula el senyor Albert Botran, en nom 
de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé, nosaltres, una vegada més, trobem un redactat excessivament genèric, no ente-
nem ben bé per què no s’ha acceptat transaccionar. Entenem, llavors, que potser l’ob-
jectiu encobert de la proposta de resolució és entrar precisament en aquesta guerra de 
propaganda, de vincular les deslocalitzacions amb el procés independentista –ho insi-
nuaven els altres dos redactats, aquest també sembla que ho insinuï.
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I, davant d’això, com que tampoc volem entrar en aquesta guerra de propaganda, 
sinó que volem fer aquest abordatge integral que s’ha reclamat en més d’una ocasió i 
aquest enfocament una mica més estructural de les causes de les deslocalitzacions, que 
tots sabem que són anteriors als esdeveniments polítics que estem vivint, doncs, no do-
narem suport a la resolució.

El vicepresident

Gràcies, senyor Botran. Senyor García, si vol tancar el punt...

Joan García González

Sí. La veritat és que m’ha sorprès bastant, perquè nosaltres hem fet un exercici més 
o menys objectiu per plasmar una realitat, que la realitat crec que hi ha un cert consens 
que hi és, de fugida d’empreses, i una altra realitat és que hi ha una sèrie, un conjunt de 
causes per les quals això s’està produint. En cap moment hem parlat del procés inde-
pendentista, tot i que és una de les causes també, evidentment, ja que ho treuen vostès, 
d’això; una més –una més.

Al final, la inestabilitat política en un territori, en una comunitat autònoma..., evi-
dentment, aquesta o altres inestabilitats polítiques generen una certa desconfiança, i la 
desconfiança és evident. L’índex de confiança industrial a Catalunya ha baixat, els úl-
tims mesos; no sé què està fent en aquest cas, com es parlava aquí, doncs, el conseller 
Baiget, però evidentment hi ha una sèrie de punts on creiem que es fa molt palès que 
això és real, no?

Per tant, bé, ens sap greu que no puguem tirar endavant aquesta moció. Evidentment, 
intentarem, doncs, reproduir i proposar eines que puguin servir-nos per lluitar contra 
aquesta realitat, que és la deslocalització d’empreses a Catalunya. Ho farem aviat, i es-
pero que llavors sí que trobem el suport..., tal com ha passat en algunes d’aquestes pro-
postes que ja s’han plantejat o que vam plantejar nosaltres al Ple de pobresa, on alguns 
d’aquests grups van votar en contra, i en aquesta comissió, doncs, han votat a favor.

Doncs, gràcies per tot.

El vicepresident

Gràcies.
Si no hi ha res més, passaríem a la votació.
Vots en contra?
De Junts pel Sí i de la CUP.
Abstencions?
De... (rialles), del Partit Socialista i de Catalunya Sí que es Pot.
I vots a favor?
Del Partit Popular i de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjada per 11 vots en contra, 6 abstencions i 3 vots en blanc.
Doncs, ja s’han acabat els punts de l’ordre del dia.
Si no hi ha res més, doncs, donem per aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i quatre minuts.
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