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Sessió 12 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les onze del matí i cinc 
minuts. Presideix Antoni Castellà i Clavé, acompanyat de la vicepresidenta, Eulàlia Reguant 
i Cura, i del secretari, Josep Maria Forné i Febrer. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Do-
mínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Albert Batet i Canadell, Carmina Castellví 
i Vallverdú, Chakir el Homrani Lesfar, Jordi Munell i Garcia, Maria Senserrich i Guitart, Roger 
Torrent i Ramió i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, 
Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciuta-
dans; Òscar Ordeig i Molist i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Sator-
res, Joan Coscubiela Conesa i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Ale-
jandro Fernández Álvarez i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Jun-
queras i Vies, acompanyat del secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da, Josep Maria Jové i Lladó.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 

(tram. 200-00019/11). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 
de la secció pressupostària corresponent al Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda. G. P. C’s, G. P. CSP, G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 273, 3; es-
menes a la totalitat: BOPC 283, 28).

El president

S’obre la sessió. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda)

200-00019/11

Com vostès saben, aquesta és una sessió amb un únic punt de l’ordre del dia, que és 
el debat a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda. Per tant, donem la benvinguda al vicepresident, 
que ens acompanya avui a la Mesa amb el secretari general del departament, així com 
donem la benvinguda al secretari de Finances, al d’Hisenda i a la resta de l’equip del 
departament.

Com vostès saben, el desenvolupament, avui, de la sessió serà una primera interven-
ció del vicepresident. Després, els diferents grups que han presentat esmena a la totali-
tat tindran un temps de quinze minuts. Els anuncio ja que el vicepresident ens ha comu-
nicat que farà un torn de rèplica; per tant, obrirà un torn amb els diferents grups. I just 
posteriorment, quan acabi aquest debat, hi haurà la intervenció dels grups que no han 
presentat esmena a la totalitat. D’acord? (Pausa.)

Per tant, començaríem amb la intervenció del vicepresident, que té la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda (Oriol 
Junqueras i Vies)

Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies per la vostra presència. El passat 29 de novembre 
vam presentar, en nom del Govern de Catalunya, el Projecte de pressupostos per al 2017. 
Avui, en representació de la Vicepresidència i de la conselleria d’Economia i Hisenda, 
els presento el pressupost del departament i l’agrupació pressupostària corresponent.

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

Veuran, a tall de presentació, que aquest projecte s’inicia amb una imatge de les 
quatre columnes erigides de nou l’any 2010, que reprenien el testimoni d’aquelles aixe-
cades per Josep Puig i Cadafalch l’any 1919. La raó és, més enllà del símbol que repre-
senta, que enguany la Generalitat de Catalunya commemora el cent cinquantè aniver-
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sari del naixement i el centenari de la presidència de la Mancomunitat de Catalunya per 
part de Puig i Cadafalch, precisament.

Molt bé. Comencem la presentació del projecte estrictament, és a dir, tot el que fa 
referència al marc general d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. 
Malgrat que el passat 29 de novembre, com els deia, vaig tenir l’oportunitat de presen-
tar els trets més rellevants del Projecte de pressupostos per al 2017 de la Generalitat de 
Catalunya, abans d’entrar en la presentació concreta dels pressupostos del departament 
crec que és oportú tornar-ho a contextualitzar amb les dades econòmiques i les priori-
tats polítiques que han fixat el marc..., que han condicionat l’elaboració dels pressupos-
tos de tots i cadascun dels departaments del Govern, així com de les seves correspo-
nents agrupacions pressupostàries.

La previsió de creixement real del PIB per al 2017 es situa en el 2,7 per cent. És una 
xifra inferior a la que hem tingut els dos darrers anys, 2014 i 2015, on la xifra ha arribat 
al 3,4 per cent, però un 2,7 per cent continua sent un creixement notable, i molt probable-
ment doblarà el creixement mitjà de la zona euro, i, per tant, continuarà demostrant una 
capacitat de creixement, amb relació al nostre entorn, molt important. En termes absoluts, 
aquest creixement no tan intens com el que hem experimentat els dos darrers anys s’ex-
plica per molt diverses raons, ara no entrarem en detalls, però fonamentalment per previ-
sions d’un context global d’una economia mundial que es desaccelerarà al llarg del 2017.

L’objectiu de dèficit en el Projecte de pressupostos per al 2017 és del 0,5 per cent del 
PIB, encara que el 22 de desembre passat el Consell de Política Fiscal i Financera –per 
tant, quan el projecte ja estava en marxa, vostès en són perfectament conscients– va es-
tablir els nous objectius de dèficit i deute públic de les comunitats autònomes. Així, que-
da fixat, a instàncies del Govern espanyol, un dèficit del 0,6 per cent del PIB per al 2017.

Vostès saben –en són perfectament conscients– que aquest és un objectiu que nosal-
tres considerem –i molts de vostès– injust i desproporcionat, i en concret unes set dèci-
mes percentuals per sota del que correspondria, des de la nostra perspectiva i també des 
de la perspectiva d’altres institucions, com l’Airef, etcètera, que s’han pronunciat en un 
sentit semblant al nostre.

El 2017 l’increment respecte al 2015 dels ingressos no financers no finalistes és de 
gairebé el 8 per cent –en concret, del 7,8 per cent–, i aquests ingressos incorporen me-
sures fiscals i una previsió pròpia de bestretes del model de finançament.

El 2017 la despesa no financera i no finalista dels departaments, el projecte preveu 
que sigui de 22.611 milions d’euros, i els majors ingressos i la reducció de les despeses 
d’interessos permeten aquest increment de la despesa. La despesa social passa a repre-
sentar el 74,7 per cent del total de la despesa no financera i no finalista de la Generali-
tat, ajustada. I, en concret, augmenta el volum de la despesa social en gairebé tres punts 
percentuals –un 2,9 per cent del total.

La reducció del deute sobre el PIB –és una altra dada destacable– es preveu en el 0,4 
per cent. Això vostès saben que en part és fruit, òbviament, de l’esforç conscient del Go-
vern perquè sigui així, però també és fruit d’un context en el qual hi han decisions que no 
prenem nosaltres. En concret, és fruit del binomi..., de la combinació entre un ritme de 
creixement econòmic molt important, com acabem d’explicar, i també de les limitacions 
en el sostre de dèficit imposades pel Govern espanyol en contra de la proporció deguda 
que s’hauria de derivar de les noves decisions adoptades per les institucions europees.

Aquesta combinació –hi insisteixo, algun dels aspectes de la qual no decidim nos-
altres i es decideix en contra del nostre parer– té com a conseqüència aquesta reducció 
del deute expressat en termes de producte interior brut. És veritat que això també té 
alguns aspectes positius, en el sentit que contribueix a fer sostenible en el llarg termi-
ni les finances públiques, que en tot cas es veuen amenaçades, com vostès saben, per 
altres decisions i en altres àmbits. I, en concret, en aquest sentit, saben que el Govern 
espanyol ens ha anunciat que l’any 2017 preveu un increment del seu deute a un ritme 
superior als 550 milions d’euros al dia.

Quines són les prioritats dels pressupostos de la Generalitat per al 2017? Insisteixo 
que estem en el marc de referència per entendre en quin context s’han elaborat els pres-
supostos, i, per tant, també els d’aquest departament. Hem fet un breu resum d’aquest 
context econòmic general, i ara també fem un resum, un recordatori, de quines són les 
prioritats polítiques que han marcat la preparació d’aquesta proposta pressupostària.



DSPC C 290
16 de gener de 2017

Sessió 12 de la CEH 5 

Són, d’una banda, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la reducció de les desigual-
tats. En segon lloc, garantir uns serveis públics de qualitat. En tercer lloc, l’impuls del 
creixement econòmic, especialment en àmbits com la recerca i el desenvolupament, la 
innovació, les infraestructures i els sectors productius, també perquè estem convençuts 
que és aquest creixement econòmic el que després ens permetrà disposar d’uns projec-
tes pressupostaris adequats per resoldre els grans reptes que tindrà plantejats el país en 
el futur; per tant, el nostre objectiu és fer els millors pressupostos possibles en el pre-
sent, però també garantir que prenem decisions que permetin que els pressupostos tam-
bé siguin els millors possibles en el futur. I, en quart lloc, la transparència, l’avaluació 
–el retiment de comptes– i el desenvolupament institucional.

Un cop fet aquest recordatori de quins són el context econòmic i les prioritats políti-
ques a partir de les quals s’ha fet aquest projecte pressupostari, entraríem en l’àmbit d’ac-
tuació sectorial del departament. Des del 2016, i, en concret, des del Decret 2/2016, de 13 
de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els àmbits d’actuació del depar-
tament –els hi recordo aquí– són la política econòmica; les entitats de crèdit; els mercats 
de valors; el deute públic i la tutela financera dels ens locals; la promoció i la defensa de 
la competència; el sector assegurador; les finances públiques, els pressupostos i l’eficièn-
cia de la despesa; la fiscalització, el control financer i el retiment de comptes públics; la 
gestió de les despeses de personal; el patrimoni de la Generalitat de Catalunya; la gestió 
dels tributs; el joc i les apostes; la licitació de les infraestructures de Catalunya, i la direc-
ció de les delegacions territorials del Govern de Catalunya.

Fruit d’aquesta nova estructura, els canvis més rellevants al departament han sigut 
la creació de la Vicepresidència del Govern, associada a aquesta conselleria, i la creació 
de la Secretaria d’Economia. Així mateix, es van incorporar al departament la coordi-
nació i la direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. En sentit 
oposat, la Secretaria d’Universitats i de Recerca, que fins al 2015 depenia, com vostès 
saben, del Departament –aleshores– d’Economia i Coneixement, va passar, ara fa un 
any, a adscriure’s al Departament d’Empresa i Coneixement.

Les línies estratègiques a l’hora de fer aquesta presentació..., tot i així, abans d’abor-
dar les dades i les xifres econòmiques del pressupost del departament i de l’agrupació 
corresponent, permetin-me, perquè crec que és rellevant fer-ho, explicar quines són les 
fites estratègiques que fixem per a aquest any, englobades en tres grans àmbits d’ac-
tuació: la gestió de les finances públiques, la dinamització de l’economia catalana i el 
desenvolupament de la hisenda de Catalunya.

Les línies estratègiques a destacar en el primer d’aquests àmbits, el de les finances 
públiques... D’acord? Per tant, repassem, eh? Ara farem un repàs d’aquests grans àm-
bits: hi insisteixo, gestió de les finances públiques, dinamització de l’economia i hisenda 
de Catalunya. Comencem per la primera. Com els destacava anteriorment, l’objectiu de 
dèficit en el Projecte de pressupostos per al 2017 és del 0,5 per cent del PIB. Tanmateix, 
el 22 de desembre –ho recordàvem fa un moment– el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera va establir els nous objectius de dèficit i deute públic de les comunitats autònomes 
per al 2016 i per al període 2017-2019: dèficit en el 0,6 per cent del PIB per al 2017, 0,3 
per cent del PIB per al 2018 i 0 per cent del PIB per al 2019.

Abans d’aquesta decisió, anteriorment a aquesta decisió, en data del 2 d’agost –per 
tant, gairebé cinc mesos abans, aproximadament–, el Consell de la Unió Europea havia 
decidit, en el marc del procediment de dèficit excessiu, una revisió de la senda establer-
ta, i va fixar els nous objectius de dèficit per al conjunt de les administracions públiques 
de l’Estat, respectivament, en el 4,6 per cent, el 3,1 per cent i el 2,2 per cent per als anys 
2016, 2017 i 2018.

En aquest sentit, la comparació de les xifres respecte al que dèiem abans, de la distri-
bució absolutament inadequada, injusta i contraproduent del sostre de dèficit amb les ad-
ministracions, amb la nostra Administració en concret, és més que evident, eh?: d’un to-
tal del 4,6 per cent del sostre de dèficit per a l’Estat per al 2017, el que s’ha decidit és que 
només el 0,6 correspon a les administracions autonòmiques. El Consell de la UE havia 
augmentat l’objectiu de dèficit, però aquest increment no es va distribuir equitativament 
entre els diferents nivells d’administracions públiques, atès que l’objectiu de dèficit hauria 
de ser, hi insistim, superior a l’1 per cent, i proper, probablement, a l’1,2 per cent.
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Per primera vegada des del 2006, baixa el pes del deute expressat en termes de pro-
ducte interior brut. El creixement del deute en concret està previst que sigui de l’1,6 per 
cent, i, com és evident, està per sota del creixement del PIB, per la qual cosa el pes es 
redueix en 0,4 dècimes percentuals: del 35,8 per cent al 35,4 per cent respecte al PIB.

L’endeutament, a 31 de desembre del 2017, es preveu que es situï en 77.495 milions 
d’euros, amb aquest increment de l’1,6 per cent, que és la taxa de creixement de l’endeu-
tament més baixa des del 2007.

El 2016 s’ha reduït en 39 dies el període mitjà de pagament: dels 67 dies en què es 
trobava al novembre del 2015 a 28 dies al setembre de 2016. El volum pendent de paga-
ment s’ha reduït en gairebé 3.000 milions d’euros –en concret, en 2.858 milions d’eu-
ros– entre l’octubre del 15 i l’octubre del 16: reducció del pendent de pagament per ajuts 
a la dependència, ajuts a fills, farmàcia o concerts, entre d’altres.

Ara passem a analitzar les línies estratègiques en l’àmbit de la dinamització de 
l’economia catalana, aquest segon gran àmbit que anunciava fa un moment. El 2017 es 
vol millorar i facilitar l’accés al finançament de l’economia productiva, especialment 
a petites i mitjanes empreses i emprenedors, mitjançant la posada a disposició de tots 
aquests agents d’instruments financers per contribuir al creixement de l’economia. Al 
final de la meva exposició –per tant, d’aquí a uns minuts– intentaré estendre’m amb més 
detalls pel que fa a les dades destacades en l’àmbit del crèdit oficial.

Ara segueixo el fil en el qual estàvem, i voldria explicar també que el segon d’aquests 
objectius, dintre d’aquest segon gran àmbit, és el de millorar la competitivitat de l’eco-
nomia catalana amb l’estratègia Catalunya 2020 de recerca i d’innovació per a l’especia-
lització intel·ligent de Catalunya, el RIS3CAT i altres projectes estratègics de promoció 
econòmica. En aquest sentit, el 2017 s’executarà la convocatòria del programa de tecno-
logies emergents, dotat amb 16 milions d’euros del Feder, que té com a objectiu facilitar, 
a partir de les noves tecnologies i aplicacions tecnològiques, el desenvolupament d’acti-
vitats emergents en el teixit industrial i la creació de llocs de treball d’alta qualificació.

També, consolidar l’Institut Català de Finances com a banc públic d’inversió en el 
marc de la unió bancària europea, i adaptar el marc normatiu al nou fenomen de l’eco-
nomia col·laborativa. En aquest sentit, probablement, o amb tota certesa, vostès saben 
que el Govern ha impulsat la creació d’una comissió interdepartamental per al desenvo-
lupament de l’economia col·laborativa, també anomenada «economia de les persones», 
amb la figura central del ciutadà com a agent productor. Aquesta comissió interdeparta-
mental treballa en els àmbits de la regulació sectorial –especialment turisme, habitatge, 
transport i mobilitat– i també en la regulació transversal de caràcter fiscal, laboral, o en 
el codi de bones pràctiques i acords de col·laboració amb les plataformes.

Pel que fa a les grans línies estratègiques, en aquest cas en l’àmbit de la gestió eficient 
i responsable dels recursos públics: regulació i innovació del sistema de compra pública 
corporativa de la Generalitat. En concret, el 2017 es posaran en marxa projectes pilot del 
Programa de compra pública d’innovació del RIS3CAT, dotat amb 50 milions d’euros del 
Feder, per tal d’innovar en la prestació de serveis i ser, a la vegada, motor d’innovació.

Malgrat considerar l’objectiu de dèficit desproporcionat i injust, com ja hem recor-
dat, com que no es volen carregar sobre els proveïdors els problemes de finançament 
de la Generalitat, cal vetllar per ajustar el màxim possible les disponibilitats pressu-
postàries i compassar les despeses al ritme de creixement dels ingressos, per garantir 
la sostenibilitat i l’estabilitat de les finances públiques i per garantir també, doncs, el 
cobrament per part dels proveïdors de serveis. En concret, a la disposició addicional 
tercera del Projecte de llei de pressupostos el Govern rep el mandat de dur a terme un 
procés de revisió de la despesa en col·laboració amb tots els departaments i entitats del 
sector públic de la Generalitat. L’objectiu d’aquest procés és revisar totes les polítiques 
de despesa entre el 2017 i el 2020 per detectar possibles guanys d’eficiència i eficàcia en 
la gestió dels recursos públics i així poder maximitzar l’impacte social del conjunt de la 
despesa pública.

També en aquest sentit volem destacar la introducció i execució de mesures per aug-
mentar la transparència i la traçabilitat mantenint l’eficiència en la gestió d’infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya.

Millora de l’eficiència, també, pel que fa a l’assignació de recursos del Fons europeu 
de desenvolupament regional. En aquest àmbit concret, l’estratègia RIS3CAT es cofi-
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nança amb recursos del Feder. L’any 2017 el pressupost de la Generalitat inclou més de 
200 milions d’euros dels fons estructurals –Feder, FSE, Feader–, dels quals 123 són del 
Feder, que és el fons que gestiona aquest Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda. Des del departament, en concret, s’implementen projectes de millora de 
la gestió dels fons estructurals per tal d’aconseguir que tinguin el màxim impacte eco-
nòmic i social.

També el compromís amb l’impuls i la rellevància de l’avaluació de les polítiques 
públiques com a exercici indispensable per garantir aquest ús més eficient i efectiu dels 
recursos públics, que, com vostès saben, sempre són finits i intenten respondre a neces-
sitats molt sovint gairebé infinites.

Enfortir i millorar la fiscalització, el control financer i el retiment de comptes, per tant.
Pel que fa a les línies estratègiques en l’àmbit de la hisenda pública, el primer 

d’aquests objectius és millorar l’Administració tributària mitjançant la creació de la hi-
senda de Catalunya sota els paràmetres d’una administració tributària del segle XXI. 
Impulsar un sistema fiscal que garanteixi l’equitat i l’eficiència i generi els recursos sufi-
cients per finançar la despesa pública, especialment la de caràcter social. En tercer lloc, 
l’enfortiment de la hisenda catalana mitjançant l’impuls de la planificació i els estudis 
fiscals. I, en quart lloc, continuar amb la reducció del frau fiscal. Més endavant també 
–per tal, ara, de no interrompre el fil expositiu– detallaré més informació sobre l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya; ho reservo per a la part final de la intervenció.

Continuant amb el fil d’aquesta presentació, voldríem parlar ara de les grans xifres 
del pressupost del departament i de la seva respectiva agrupació. El pressupost de des-
peses del departament per al 2017 és de 197,3 milions d’euros; és el total de les despeses 
dels capítols de l’I al IX. El pressupost de despeses del departament augmenta, doncs, 
un 42,7 per cent respecte al pressupost del 2015, homogeni d’acord amb les competèn-
cies actuals del departament, principalment per l’impuls del desplegament de l’Admi-
nistració tributària de Catalunya i també per la incorporació de les delegacions territo-
rials del Govern.

El pressupost de despeses consolidades de l’agrupació de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda és de 1.637,5 milions d’euros, i aquí torna a ser el total de les despeses 
dels capítols de l’I al IX. El pressupost de despeses consolidades de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda disminueix –disminueix– un 9,3 per cent res-
pecte al pressupost del 2015, homogeni d’acord amb les competències actuals del depar-
tament per la reducció del pressupost d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
i del grup ICF –també ara ho explicarem. En ambdós casos, la comparativa respecte al 
pressupost de la Generalitat per al 2015 és homogènia d’acord amb les competències ac-
tuals del departament.

El pressupost del departament per secretaries, ara. En primer lloc, el pressupost de 
la Secretaria d’Hisenda s’incrementa un 145 per cent respecte al pressupost del 2015, 
homogeni d’acord amb les competències actuals del departament, per l’impuls del des-
plegament de l’Administració tributària de Catalunya –de la qual, com he dit abans, am-
pliaré els detalls al final de la intervenció.

Malgrat tot –malgrat tot–, convé destacar que part d’aquest augment, fins a 30 mi-
lions, és degut a un canvi en la comptabilització derivat de la inclusió a l’estat de despe-
ses dels costos derivats dels honoraris dels registradors de la propietat. Si bé fins ara els 
registradors ingressaven a la tresoreria de la Generalitat la diferència entre l’ingrés im-
positiu i els seus honoraris, ara se n’ingressarà l’import complet i, d’altra banda, es faran 
efectius els honoraris. Per tant, és una qüestió de comptabilització.

La Secretaria d’Economia és de nova creació –per tant, no té comparació amb el 
pressupost del 2015– i assumeix, respecte al pressupost del 2015, les funcions abans 
assignades a la secretaria general del departament dins de l’epígraf, en aquella època, 
«Resta del departament».

Seguim, ara, amb el pressupost del departament per capítols. En aquest quadre po-
dem observar la distribució per capítols del pressupost del departament. Veuran que en 
alguns casos els percentatges de variació respecte del pressupost del 2015 són significa-
tius, però en la majoria dels casos es deuen a les quantitats relativament petites a com-
parar, eh?; per tant, com més petites són les quantitats, en termes absoluts, comparades, 
més fàcil és que provoquin grans variacions de caràcter percentual.
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En qualsevol cas, hi destaquen l’increment del capítol I, «Remuneracions del perso-
nal», per poder pressupostar per primera vegada l’increment retributiu de l’1 per cent al 
personal ja incorporat l’any 2016, i per l’assumpció de noves competències. Increment 
del capítol II, «Despeses corrents en béns i serveis», per la incorporació de les despeses 
de les delegacions territorials del Govern i per l’increment de les despeses en solucions 
TIC i de governança TIC de la Secretaria d’Hisenda. Pel que fa al capítol IV, «Trans-
ferències corrents», l’increment de l’aportació corrent a l’Agència Tributària de Catalu-
nya. Amb relació al capítol VI, l’increment, també, per les inversions en l’adequació de 
les seus de les delegacions territorials de Tortosa i Manresa.

I increment del capítol VII, «Transferències de capital»: malgrat que en termes re-
latius la quantitat és petita –1,4 milions d’euros–, en termes percentuals, com introduïa 
fa uns segons, la variació entre el pressupost del 2015 i el projecte del 2017 és d’un 229 
per cent. La raó d’aquest augment a la partida rau en la inclusió de la previsió per al fons 
de provisions tècniques d’Avalis, que, en funció dels resultats econòmics de l’entitat, el 
departament haurà o no de fer efectius. Recordeu que, en xifres absolutes, estem parlant 
d’1,4 milions d’euros.

A continuació, intento fer un repàs de les principals xifres econòmiques de les enti-
tats adscrites al departament, així com també una ampliació de la informació relativa a 
quatre grans línies d’actuació incardinades en el projecte de pressupostos.

En primer lloc, entitats adscrites al departament..., més enllà del pressupost corres-
ponent estrictament al departament, és a l’agrupació on s’incorporen els ens que en de-
penen on es troba el gran volum econòmic del nostre àmbit d’actuació. En aquest sentit, 
al pressupost del 2017 les entitats del sector públic de control majoritari del departa-
ment s’incrementen en dues respecte al 2015, homogeneïtzat d’acord amb les competèn-
cies actuals, i són Fira 2000 i el consorci de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques, Ivàlua, que eren dues posicions que en el pressupost del 2015 eren no majo-
ritàries i ara són majoritàries.

En el cas de Fira 2000, Societat Anònima, la Generalitat ha passat a disposar-ne del 
control efectiu a través de la participació en les ampliacions de capital de la societat. En 
el pressupost del 2015 Fira 2000 figurava en l’apartat d’altres entitats classificades en el 
sector d’Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes SEC, en per-
dre l’any 2014 la posició majoritària del seu capital social.

En el cas d’Ivàlua, simultàniament a l’adscripció a l’Administració de la Generali-
tat, ha passat a estar controlat per aquesta en disposar de la majoria dels drets de vot. El 
2017, com ja va succeir en el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2016, en 
compliment del previst per la normativa administrativa bàsica de l’Estat, s’han incorpo-
rat els pressupostos d’aquells consorcis que, tot i no ser de participació majoritària de 
la Generalitat ni estar classificats dins del seu sector d’Administració pública segons el 
SEC, són consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat.

En tercer lloc, el pressupost de l’agència tributària augmenta en 57,5 milions, tal com 
els he anunciat anteriorment. Si no es tingués en compte l’efecte del canvi de compta-
bilització del conveni de registradors, l’augment seria de 29,5 milions, ja que el 2017 es 
comptabilitza en ingressos i en despeses el cost del contracte –28 milions d’euros–, així 
com l’encàrrec a l’AEAT de la recaptació executiva.

Més enllà d’aquestes variacions comptables, l’increment del pressupost de l’agèn-
cia tributària s’explica pels següents ítems, fonamentalment: l’augment de 459 places 
dotades en el pressupost, la qual cosa equival a un augment del capítol I, de remune-
racions del personal, de 16 milions d’euros; dos, la incorporació del pagament dels 
honoraris dels registradors, 28 milions d’euros més que abans es minoraven dels in-
gressos; i tres, les despeses relacionades amb el desplegament territorial: lloguers, 
adequació dels locals, TIC, etcètera. A més, l’ATC assumirà la recaptació executiva i 
la gestió directa dels tributs cedits.

Pel que fa al pressupost de l’EAJA, en aquest cas augmenta en 23,4 milions d’eu-
ros, perquè s’ha produït una reorganització d’algunes partides que afecten l’operati-
va consolidada del joc. De fet, fins al 2015 es comptabilitzaven els ingressos nets de 
la comercialització del joc, és a dir, es comptabilitzava la diferència entre les despe-
ses de comercialització i els ingressos de comercialització. D’acord amb el criteri de 
la Direcció General de Pressupostos, al projecte 2017, en canvi, es comptabilitzen a 
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l’estat de despeses, les despeses de comercialització, i a l’estat d’ingressos, els ingres-
sos de comercialització.

Aquesta reorganització comptable no té incidència en la partida consolidada del 
capítol IV de despeses, de transferències finalistes del tresor de la Generalitat destina-
des a programes socials del Departament de Treball, Benestar i Famílies, que enguany 
estava previst en 7,1 milions d’euros. Les previsions de vendes de la Grossa, incloses en 
l’avantprojecte de pressupost del 2017 i aprovades pel consell d’administració, són de 
25,5 milions pel que fa a la Grossa de Nadal, i 8,5 milions per la Grossa de Sant Jordi.

Passem al grup ICF. En aquest cas, en l’ICF es produeix una reducció de 26,8 mi-
lions de despeses financeres a causa de la reducció tant del volum –és a dir, del deute– 
com del cost de l’endeutament de l’ICF, i, addicionalment, la reducció en 15 milions en 
el volum de finançament, especialment a causa de la mediació.

L’Ifem: en aquest cas, la reducció deguda a l’activitat prevista durant el 2015 de la 
línia de préstecs Ifem Creixement per valor de 26 milions, que és una línia no activa du-
rant el 2017. I a l’ICF, la reducció de la despesa com a conseqüència d’una reducció en el 
volum global gestionat per l’entitat.

Pel que fa a la variació a la baixa d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
s’explica fonamentalment perquè entre el 2015 i el 2017, en l’estat de despeses, es troba 
en el capítol VI, «Inversions reals», i és deguda a les certificacions de mètode alemany 
pressupostades l’any 2015 en 210 milions d’euros per les obres d’infraestructures, de 
carreteres i també ferroviàries. L’any 2017 les obres finançades amb aquest mètode ale-
many ja s’han finalitzat totes.

La seva contrapartida en l’estat d’ingressos es troba, doncs, en el capítol IX, «Varia-
ció de passius financers», i és deguda al finançament dels mètodes alemanys certificats 
l’any 2015, obres fetes sota la modalitat d’abonament total del preu en el moment del 
lliurament de l’obra, i que es finançaven en gran part mitjançant préstecs a llarg termi-
ni; per aquest motiu es produeix aquest decrement de 181 milions, entre els anys 2015 
i 2017, en aquest capítol en concret. L’altra part es finançava mitjançant aportacions del 
capítol VI, que també explicaria el decrement, en aquest cas, de 30 milions d’euros en-
tre el 2015 i el 2017.

A continuació, i per anar concloent la presentació, destaquem quatre dels princi-
pals àmbits d’actuació en el marc de les competències departamentals, i que concentren 
bona part de la despesa projectada en l’agrupació, amb informació més detallada sobre 
l’ús dels recursos previstos.

Pel que fa a l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb un pressupost sense consoli-
dar, capítols de l’I al VIII, de 7,2 milions d’euros: aquí, en concret, 0,8 milions en l’ela-
boració d’estadístiques sobre condicions de vida, pobresa i indicadors de benestar i pro-
grés social; 1,2 en l’elaboració de macromagnituds econòmiques i estadístiques sobre 
empreses, indicadors econòmics conjunturals – turisme, mercat del treball, sector exte-
rior, etcètera–; 0,8 en l’elaboració del Sistema integrat d’informació estadística, de po-
blació i territori, i desenvolupament dels mòduls per gestionar-ne les metadades; 0,7 en 
innovació, arquitectura tecnològica i processos de documentació estadística; 1,1 en els 
serveis de difusió estadística –web, biblioteca, atenció als usuaris...–; i, finalment, tam-
bé coordinació del sistema estadístic desenvolupat en el pla estadístic, que, com vostès 
saben, vam aprovar recentment.

Pel que fa al crèdit oficial, aquí la xifra és de gairebé 700 milions d’euros –en con-
cret, 692,8 milions d’euros de crèdit oficial–, sota un criteri comptable propi de les en-
titats financeres, que és diferent del pressupostari, i que inclou de manera exclusiva els 
recursos efectivament destinats al crèdit. Les previsions de despeses corresponents a 
l’ICF, 692,8 milions, i la resta, 6,2 milions, corresponen a Ifem i a ICF Capital.

Més de 1.500 empreses i/o entitats finançades: 488,3 milions en préstecs; 155 mi-
lions en avals; 17 milions en capital risc, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finança-
ment al teixit empresarial, especialment, com dèiem, a les pimes i als emprenedors, per 
tal de contribuir, de continuar impulsant, de continuar ajudant al creixement de l’eco-
nomia catalana per les raons que ja he explicat al començament de la meva exposició; 
cofinançar i coinvertir en el sector financer privat per multiplicar els recursos per a les 
empreses; donar suport a la transformació de sectors estratègics perquè actuïn com a 
sectors tractors del creixement i de la creació d’ocupació; suport al desenvolupament i 
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creixement d’empreses innovadores de nova creació, i potenciar i consolidar l’ICF, com 
dèiem, com a banc públic d’inversions en el marc de la unió bancària europea.

Pel que fa al pressupost d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, amb 451 
milions d’euros sense consolidar, els destins principals dels recursos són: gestió d’equi-
paments i inversions públiques, principalment en l’àmbit educatiu, de salut i d’infraes-
tructures vials i ferroviàries. Entre aquestes, destaquem algunes de les principals actua-
cions previstes per al 2017: 7,8 milions d’euros en obres de reforma, ampliació o millora, 
és a dir, en els rams dels centres docents; 4,4 en obres d’adequació de la fàbrica Llo-
bet-Guri per a l’Escola Carles Salicrú a Calella; 5 milions en obres de nova construcció 
del centre de salut de Granollers; 4,15 milions en obres de reforma i ampliació de les 
urgències a l’Hospital Trueta de Girona; 28 milions en obres del perllongament dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell –arquitectura i instal·lacions de les 
estacions de l’eix Macià, la plaça d’Espanya, Ca n’Oriac i de les cotxeres–; 5,7 milions 
en el poliesportiu Tarragona - Jocs de la Mediterrània; 7,5 en actuacions a la xarxa de 
carreteres en l’àmbit de la seguretat viària; 4,4 en obres de millora i desdoblament de la 
carretera C-260 de Figueres, al punt quilomètric 29 d’aquesta carretera fins al punt qui-
lomètric 754 de la nacional II; 4,5 milions en obres a la seu de la Delegació Territorial 
del Govern a les Terres de l’Ebre, a Tortosa; 5,3 en obres de la nova estació d’autobusos 
sobre l’estació de l’AVE a Girona, i 4,8 en condicionament i millora de diversos parcs de 
bombers, en obres de reforma, ampliació o millora, entre d’altres.

Finalment –i ara sí que gairebé a tall de conclusió d’aquesta presentació–, algunes 
dades addicionals, tal com m’he compromès durant l’exposició, respecte a l’Agència 
Tributària de Catalunya. L’import del pressupost de l’agència, sense consolidar, capítols 
I al VIII, està previst en 93,3 milions d’euros, amb una plantilla total prevista, a 31 de 
desembre del 2017, de vuit-centes places ocupades; 3.100 milions de recaptació directa 
de tots els tributs cedits; 19 oficines pròpies de l’ATC, més 12 oficines compartides amb 
altres administracions locals de Catalunya; 100 per cent dels deutes de la Generalitat, 
en fase executiva, recaptats directament; 14 figures tributàries gestionades directament 
per l’agència; més proximitat al ciutadà, gràcies al desplegament territorial de l’agència 
arreu del territori; gestió directa de la totalitat de la recaptació executiva dels deutes tri-
butaris i de les sancions de trànsit i dels tributs cedits en el marc competencial actual; 
internalització de les funcions encarregades a les oficines liquidadores del districte hi-
potecari dels registradors de la propietat; creació d’espais institucionalitzats de coopera-
ció amb els representants dels gestors i altres intermediaris fiscals; desenvolupament del 
sistema e-SPRIU, que tindrà capacitat per gestionar tots els tributs que es puguin anar 
incorporant a les competències de la Generalitat; millora dels instruments per al con-
trol, la detecció i la correcció del frau fiscal; càlcul del tax gap o bretxa fiscal de Cata-
lunya, diferència en la recaptació potencial i la real, deguda a l’elusió fiscal i a l’incom-
pliment de les obligacions tributàries; i, finalment, l’impuls de les eines de formació del 
personal i d’elaboració d’estudis fiscals.

Amb el convenciment que la presentació ha tractat les qüestions fonamentals refe-
rents al pressupost del departament i de la seva corresponent agrupació, i segur que això 
dona peu, també, a les seves intervencions, doncs, els agraeixo l’atenció i resto a l’espera 
de les seves intervencions.

I, just abans, també agrair, com sempre, la feina dels tècnics del departament, de 
tots els treballadors, que fan possible elaborar aquest pressupost i traduir, en el pressu-
post, les grans línies i els grans compromisos de caràcter econòmic, social i polític que 
té el nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, vicepresident. Ara seria el torn dels grups que han presentat esmena a la to-
talitat. En primer lloc, tindrà la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
diputat Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Buenos días a todos, y gracias al conseller por la exposición del 
presupuesto de su departamento, así como al resto de miembros de la conselleria de 
Economía y Hacienda que asisten a esta comisión. Señor vicepresidente, hace ya casi un 
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mes –como usted mismo recordaba, el 29 de diciembre del año pasado– nosotros, en el 
debate de presupuestos, le dijimos que el presupuesto general del Gobierno de la Gene-
ralitat, su presupuesto, no nos gustaba.

Y lo calificábamos como un presupuesto ficticio: ficticio en los ingresos y ficticio en 
los gastos, de tal manera –de tal manera– que en realidad no vamos a tener un déficit 
de un 0,6, sino probablemente un déficit de entorno al 1 por ciento o incluso superior, lo 
cual nos lleva a ese 1,2, que usted dice que es el déficit justo que nos correspondería. Lo 
vamos a hacer así, ya lo verá, ¿eh? Usted lo sabe, incluso. Pienso que lo sabe, que vamos 
a estar por encima del 1 por ciento en el déficit real.

Bien. Nosotros hoy nos ratificamos en la misma calificación que hicimos en ese 
momento. ¿Y por qué? Pues, mire, porque muchas de las partidas que nos obligaban 
a tener una valoración negativa del conjunto del presupuesto están precisamente re-
cogidas en la sección presupuestaria de su departamento. Pensamos, sinceramente, 
que ni los presupuestos generales ni los específicamente referidos a la sección presu-
puestaria de Economía y Hacienda son capaces de generar esperanza en el conjunto 
de los catalanes.

A pesar de ser unos presupuestos que ponen fin a los recortes –unos recortes prac-
ticados por la Generalitat durante seis largos años–, no contentan a nadie, y pienso que 
defraudan más bien a todos, aunque sea por razones distintas. Tanto es así que a noso-
tros, al menos, a Ciudadanos, no nos extrañaría que finalmente ni fueran aprobados. 
Y es que, más allá de las cifras, señor vicepresidente, un presupuesto obedece a un pro-
yecto político o responde a las coincidencias en amplias líneas políticas, o al menos su-
pone compartir algunas orientaciones políticas en las que se coincide, pero los grupos 
parlamentarios que dan apoyo al Gobierno de la Generalitat solo coinciden en su deseo 
de separarnos de España y sacarnos de Europa. 

El actual Gobierno y sus socios, en realidad, no comparten ni proyecto político ni 
líneas políticas que se traduzcan en políticas públicas compartidas; eso sí, están atrapa-
dos en el laberinto separatista. Y el paso del tiempo lo que hace es evidenciar sus con-
tradicciones, de ahí que no se puedan presentar unos presupuestos coherentes y com-
partidos, y de ahí que el presupuesto no guste, no contente, ni siquiera a los socios 
parlamentarios del Gobierno.

Pues bien, es indudable –espero que lo comprendan– que si el presupuesto no gusta 
ni tan siquiera a los socios, menos guste a Ciudadanos, que tenemos un proyecto po-
lítico bien diferente u opuesto al de Junts pel Sí y la CUP. Comprenderán que resulte 
imposible una valoración positiva y la aprobación de cualquiera de los presupuestos 
que el Gobierno nos presenta en las diferentes comisiones. Comprenderán, por tanto, 
que mantengamos la enmienda a la totalidad en todas las secciones presupuestarias.

Pero permítanme que me ciña a enumerar las cuatro razones principales para opo-
nernos a los presupuestos. La primera: es evidente que Ciudadanos no queremos desti-
nar ni un solo euro al proyecto político de ruptura y separación del resto de España. La 
segunda razón fundamental: no son los presupuestos que Cataluña y los catalanes nece-
sitan para favorecer la igualdad de oportunidades y combatir la pobreza y las desigual-
dades. ¿La tercera razón? Pues, que no abordan un tema importantísimo e ineludible, 
que es la racionalización y ahorro de las administraciones, empresas y entes públicos 
para hacer una administración y un sector público más eficientes, eliminando burocra-
cia, eliminando duplicidades y chiringuitos. Y cuarta razón: no suponen un incentivo al 
crecimiento de la economía y el empleo que favorezca la prosperidad y el bienestar de 
los catalanes.

Miren, analizando el presupuesto desde las prioridades políticas que ha manifestado 
reiteradamente el Gobierno, tenemos que decir que, desde el punto de vista de la igual-
dad de oportunidades, equidad y reducción de las desigualdades, estos presupuestos 
poco hacen por la inmensa mayoría de los 553.000 parados catalanes. Especialmente, 
por los parados..., más de 9.000 jóvenes menores de veinticinco años, o aquellos mayo-
res de cincuenta y cinco, que ascienden a una cantidad de 79.000 parados, ¿eh?

Poco hacen también, estos presupuestos, por devolver la esperanza a la inmensa ma-
yoría de 1.700.000 personas en riesgo de exclusión social ni por los 139.000 niños que 
en Cataluña padecen privaciones materiales severas, y que precisamente han aumenta-
do en 20.000, según el propio Idescat.
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Desde el punto de vista de las administraciones públicas y los servicios públicos, 
tengo que decirles que este Gobierno lo que hace es precarizar a los servicios públi-
cos, a los servidores públicos. Es lamentable que los funcionarios no vayan a acabar 
de cobrar la paga extra del 2012 hasta el 18, y que no haya nada –nada– en relación 
con el posible cobro de las pagas del 2013 y del 2014. Es lamentable, en la misma di-
rección, que se haya incrementado el personal interino en un 14 por ciento.

Y, en el otro lado, ¿qué encontramos? Pues, que el Gobierno de la Generalitat no es-
catima en gastar más en altos cargos, con un incremento del 11 por ciento, y en cargos 
directivos, con un aumento del 13 por ciento.

También resulta… –lo destacaba antes–, que no haya, en estos presupuestos, una 
mínima voluntad de introducir importantes medidas de ahorro y racionalización de las 
administraciones, empresas y entes públicos para hacer una administración y un sector 
público más eficientes, que garanticen su calidad y continuidad. Mire, ¿cómo es posible 
que después de casi cuarenta años de funcionamiento de la Generalitat no se haya revi-
sado el funcionamiento de un sector público con grandes disfunciones y muy alejado, 
por ejemplo, de modelos nórdicos y centroeuropeos de funcionamiento del sector públi-
co? ¿Cómo es posible, señor vicepresidente?

Desde el punto de vista de la economía y el empleo, los presupuestos aprovechan 
la favorable coyuntura internacional, con tipos bajísimos, primas de riesgo muy bajas, 
devaluación y –algo importante– la devaluación interna que se ha tenido en Cataluña y 
en el resto de España, precisamente, mediante el ajuste doloroso de salarios. Esto es de 
lo que están aprovechándose, este es el crecimiento. El crecimiento viene fundamental-
mente de esto, pero no precisamente de las actuaciones de los gobiernos.

En este presupuesto no se contemplan medidas que permitan mejorar la distancia 
que mantiene Cataluña con las economías más avanzadas en temas de productividad 
y en temas de empleo, no se contemplan medidas para mejorar la competitividad de 
la economía catalana. Miren, ni los presupuestos ni la Ley de acompañamiento que 
nos ha presentado el Gobierno apuestan decidida y suficientemente por facilitar esas 
reformas estructurales que consoliden el crecimiento económico de Cataluña en la 
era digital.

Y permítanme que, de alguna manera, contradiga la información que nos ha dado el 
propio conseller, porque nos habla de que hay una gran apuesta por el emprendimiento 
y de que hay una apuesta por el crédito oficial, también, a pequeñas y medianas empre-
sas. Mire, yo solo tengo que mirar el programa 661, dedicado precisamente a empren-
dimiento y foment empresarial. Pues bien, este se ha recortado en un 2,59 por ciento, 
y el programa de crédito oficial, el programa 672, que es precisamente crédito oficial a 
pymes, se ha reducido en 57 millones y medio, un 5,90. Realmente..., o yo no lo acabo 
de entender, pero es evidente que hay una contradicción entre lo que nos decía el señor 
Junqueras y la propia realidad de estos presupuestos. 

Desde el punto de vista del proceso secesionista y de las estructuras de estado, pues, 
ya saben –ya saben–: en Ciudadanos no queremos malgastar ni dilapidar dinero ni re-
cursos en la construcción de una imposible república catalana. Y es evidente, por tan-
to, que nuestras prioridades políticas, las de nuestro partido, son otras. Y ya les avanzo 
que cuando gobernemos elaboraremos un presupuesto base cero para evitar el despil-
farro en las arcas públicas y dotar el presupuesto de más racionalidad y objetividad en 
la asignación de los recursos públicos, eliminando aquellas partidas que han quedado 
obsoletas y dejando de financiar programas que no responden a las necesidades actuales 
de los ciudadanos.

Pero mientras eso sucede, mientras eso llega, ante el actual Proyecto de presupues-
tos, hemos suprimido todas las partidas destinadas a repetir el fracasado 9-N, dejando, 
eso sí, una parte para los procesos electorales ante una más que posible convocatoria de 
elecciones al Parlamento de Cataluña.

Hemos suprimido también todas aquellas disposiciones de la Ley de presupuestos 
que atentan a los derechos de los trabajadores públicos. Hemos suprimido todas las par-
tidas asignadas a estructuras políticas y administrativas innecesarias o que promueven 
el separatismo: Diplocat, Cesicat, casa de Perpiñán, etcétera. Hemos reducido las parti-
das asignadas a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els casals catalans y 
la Agència Tributària de Catalunya.



DSPC C 290
16 de gener de 2017

Sessió 12 de la CEH 13 

Mire, nosotros queremos una agencia tributaria con medios para que mejore la ges-
tión de los tributos propios y cedidos, y, naturalmente, para que combata más eficaz-
mente el fraude fiscal. Pero, eso sí, entendemos que eso no será posible si no hay una 
colaboración con la agencia estatal..., en lugar de dedicar recursos, esfuerzos y energías 
a intentar suplantarla y sustituirla. Mire, nosotros no queremos una agencia tributaria 
sobredimensionada para que, al final, siga recaudando los mismos impuestos propios 
y cedidos que ya recauda hoy con un presupuesto tres veces superior. Más recursos 
para conseguir prácticamente los mismos objetivos se traduce, invariablemente, en una 
agencia tributaria más ineficiente. 

Mire, coordínense con la agencia estatal y reduzcan el fraude. Si equiparáramos el 
fraude de Cataluña y el resto de España con el de Alemania, supondría un aumento de 
ingresos, para Cataluña, de 13.800 millones de euros. Tengamos eso en cuenta, y haga-
mos los deberes en esa dirección y no en otra que haga de la agencia tributaria un mas-
todonte y más ineficaz.

En definitiva, a los 6 millones destinados a repetir el 9-N, los 21 destinados a pro-
paganda del secesionismo y los casi 50 para sobredimensionar la Agencia Tributaria de 
Cataluña, nosotros les daríamos un destino de mayor utilidad social. Ciudadanos, ante el 
incumplimiento del Gobierno de establecer una partida para la renta garantizada de ciu-
dadanía, pretende, y así lo hemos establecido en las enmiendas a los presupuestos, esta-
blecer un fondo de 67 millones que se sumaría a los 208 de la renta mínima de inserción.

Asimismo, señor vicepresidente, para favorecer la igualdad de oportunidades, tam-
bién queremos dotar el presupuesto para libros de texto gratuitos por importe de 39 mi-
llones de euros. Queremos dotar de 23 millones de euros la educación de cero a tres años. 
Y todo ello frente a un Gobierno que no destina ni un solo euro a estas necesidades.

Hemos presentado enmiendas para dotar con 16 millones el trabajo autónomo; 7 mi-
llones para ayudas a las familias con hijos menores a cargo; 17 millones para ayudas a 
la dependencia y sus familiares. Estos son algunos de los ejemplos de los más de 300 
millones de euros de presupuesto que Ciudadanos dedicaría a otras finalidades diferen-
tes a las establecidas por el Gobierno de la Generalitat.

Y es que los sucesivos gobiernos de la Generalitat llevan tiempo demostrando su 
ineficacia para gobernar. Llevan tiempo demostrando que la gestión del día a día, de lo 
cotidiano, no es su fuerte, pero tampoco son su fuerte la planificación y la gestión del 
medio y el largo plazo. Ahí tenemos los claros ejemplos de Spanair, ATLL, Barcelona 
World, Tabasa, canal Segarra-Garrigues, línea 9, etcétera.

Ustedes ya han demostrado históricamente que, de rigor y de eficacia, en esto de la 
gestión presupuestaria, no van sobrados. Y el resultado de no hacer bien los números, 
de no elaborar un presupuesto con rigor, es que los catalanes tendremos más déficit y 
aumentaremos la deuda en más de 2.500 millones, alcanzando una cifra récord, una 
cifra récord de 77.500 millones el próximo año. Y eso..., naturalmente, se puede decir: 
«Bueno, será menor con relación al PIB», pero es mucho mayor, y además nos sitúa, 
¿eh?, en una deuda de 10.300 euros por catalán, situándonos en el pódium de deuda de 
toda España.

Y todo ello, además –y esto lo digo siempre, y creo que es importante remarcarlo–, 
sin que la contrapartida sea tener mejores servicios. Ni tan siquiera, en algunos de ellos, 
nos situamos por encima de la media de las comunidades autónomas, lo que evidencia, 
señores diputados, señor vicepresidente, que tenemos un gobierno ineficiente e ineficaz, 
que no gobierna bien, que no gestiona bien y que no prioriza bien.

Nada más, señor presidente. 
Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula, pel Grup Socialista, la diputada Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bon dia, vicepresident Junqueras, i tot el seu equip que l’acompa-
nya. Avui estem aquí, doncs, per comentar el pressupost pel que fa al seu departament, 
però és inevitable que aquest departament acaba incloent molts elements que plantegen 
o que permeten tenir una visió general de les polítiques que aquest Govern vol desenvo-
lupar tant a nivell d’ingressos com de despeses.
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Li haig de dir, i no crec que el sorprengui, que aquests pressupostos a nosaltres no 
ens agraden –ja els ho hem dit unes quantes vegades. Intentaré raonar durant la meva 
intervenció el motiu d’aquest «no» als pressupostos. De fet, hem presentat esmena a la 
totalitat en aquesta secció, tot el seu departament, justament perquè no ens satisfan, la 
majoria dels elements que vostès presenten.

Li recordo –i avui li recordo més que al debat que vàrem fer el mes de desembre– 
que ens presenten uns pressupostos que no saben si aprovaran. Jo crec que avui la incer-
tesa i la inseguretat són més grans que fa un mes, perquè el soci que vostès han buscat 
perquè li aprovi els pressupostos i li doni una certa estabilitat, doncs, de moment no 
sap encara si els recolzarà o no. Per tant, la incertesa i la inseguretat que generem a la 
societat, que generem a l’economia, cada dia són més grans. I no és nou, això; portem 
uns quants anys així, i no crec que això ajudi a que un país funcioni de la millor ma-
nera possible. I ha estat així també perquè vostès no han volgut dialogar amb cap altre 
grup que no fos la CUP, i això els té atrapats en el que la CUP acabi decidint pel que fa 
a l’aprovació o no d’uns pressupostos.

Uns pressupostos que ja li vam dir que eren continuistes. No veiem, en general, en 
els pressupostos, grans canvis. Ens semblava o pensàvem, nosaltres, que un cop vostè 
entrés al Govern, perquè és veritat que la seva influència en el Govern no és d’ara... –és 
des del 2012, que va arribar a un acord amb el president Mas–, doncs, pensàvem que 
un cop vostè entrés al Govern, i, en aquest cas, en fos vicepresident, podríem veure uns 
quants canvis més, podríem veure aquesta empremta Junqueras, podríem veure l’em-
premta d’Esquerra Republicana, i ens sap greu, però no la veiem. Són uns pressupostos 
continuistes, si els comparem amb el 2012; ja no vull dir el 2010, evidentment, que hi 
havia un govern d’esquerres i progressista, però, si els comparem amb els del 2012, molt 
pocs canvis.

Voldria comentar, perquè no sembli allò que diu vostè, que venim amb els discursos 
fets..., faré la intervenció que m’he anat apuntant mentre vostè parlava, i, per tant, segui-
ré bastant el seu guió. Vostè ha parlat de marc pressupostari. Evidentment, un pressu-
post s’ha de fer en un marc que, evidentment, és el que marca i condiciona, doncs, com 
es podrà gastar i com es podrà ingressar. Parlava vostè de l’objectiu de dèficit. N’hem 
parlat moltes vegades; sap, vostè, que nosaltres sempre hem estat al costat del Govern de 
Catalunya pel que fa al recolzament davant l’Estat, perquè aquest objectiu de dèficit és 
excessiu, és desequilibrat, i qui realment hi hauria d’assumir més esforços és l’Estat. És 
veritat que ha augmentat un punt, l’objectiu de dèficit. No és suficient, són 220.000 mi-
lions d’euros, no ens agrada, però en tot cas seguirem lluitant junts. Em sembla que més 
companys nostres allà també han mostrat aquesta actitud, no?, votant en contra d’aquest 
objectiu marcat per l’Estat.

És veritat que, malgrat això, malgrat aquest element..., o sigui, el president de la 
Comunitat Valenciana o la presidenta de les Illes Balears, no?, que són presidents i que 
estan en el govern, com vostè. Aquest és un element negatiu, és veritat, però després es 
compensa amb altres aspectes, no?: el creixement de l’economia. És veritat, creix l’eco-
nomia, i això ens afavoreix.

«La reducció dels interessos», deia. És veritat, aquest element també ens permet 
alliberar uns recursos, no? En gran part, també perquè l’economia funciona i els inte-
ressos del sector privat estan en una situació millor, però també pel FLA, que més del 
50 per cent en la nostra dotació és del FLA, ve del FLA. I això, doncs, també vostè ho 
ha dit, i, per tant, aquesta reducció d’interessos també ve d’aquesta reducció que fa l’Es-
tat a través d’aquest instrument, que no vull valorar si ens agrada o no –més aviat no ens 
acaba d’agradar, però, en tot cas, és el que tenim.

Vostè explica, com a novetat –i és veritat, la dada és aquesta– que el deute creix per 
sota del PIB i que és la primera vegada, però si mirem les xifres absolutes, ens trobarem 
al final del 2007 amb un deute de 77.500 milions d’euros. Si hi sumem des del 2010, 
estem a l’entorn dels 41.800 milions d’euros, una xifra molt important, un creixement 
molt important del deute, i –ho hem de dir– sense grans inversions els darrers anys. Per-
què si el deute creix, com va créixer del 2003 al 2010, en 24.000 milions d’euros, i es 
fan infraestructures i es fan equipaments socials, equipaments educatius o equipaments 
sanitaris, doncs, té una explicació; el que costa d’entendre i d’explicar probablement és 
que creix el deute sense grans inversions que es realitzin, no? Per tant, en aquest sentit, 
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nosaltres, malgrat l’esforç que fa el Govern perquè estigui per sota del PIB, creiem que 
encara són dades negatives.

Parlava vostè, evidentment, en el seu últim punt, pel que fa al marc pressupostari 
–que marca molt la capacitat que tindrà el Govern de gastar–, de les mesures fiscals. 
Aquí ja sap que hi tenim una esmena a la totalitat molt gran i molt pronunciada, perquè 
les mesures fiscals que vostès presenten per nosaltres són totalment insatisfactòries, per 
no dir irrisòries. Vostès creen nous impostos que generaran una recaptació aquest 2017, 
segons el que vostès han dit, d’uns 120 milions d’euros –el 2018, de 180–, i ens sembla 
una xifra molt, molt insatisfactòria. És veritat que hi han impostos en els quals podem 
estar d’acord –les begudes ensucrades, fan un canvi en els establiments comercials i al-
tres petites modificacions–, però ens semblen insuficients.

Nosaltres li diem des de fa molts mesos que el que necessita aquest país és una refor-
ma fiscal valenta, una reforma fiscal que plantegi i posi sobre la taula un sistema fiscal 
més just, més progressiu i més redistributiu. Si no som capaços de demanar esforços a 
aquells qui més tenen, doncs, probablement no ens en sortirem, amb tants anys de crisi 
i amb aquest creixement de les desigualtats, de l’atur, que viu Catalunya. Vostès no ho 
han fet. Ens pensàvem que, amb aquests estudis que diuen que fan des de la conselleria, 
que, per cert, no ens ensenyen, però que sembla que vostès han fet..., ens pensàvem que 
potser a la Llei de mesures, ens els presentarien, i, per tant, tindríem algunes reformes 
importants. No ha estat així. Vostès, com deia, fan modificacions petites, creen alguns 
impostos en els quals podem estar d’acord, però amb una recaptació insuficient per a les 
necessitats que té el país.

I no és perquè tinguem un afany recaptatori, és que el que creiem és que cal dema-
nar esforços a qui més té. I hem demanat esforços els darrers anys probablement a qui 
menys té. I hem demanat molts esforços a les classes mitjanes, a les classes treballado-
res, als funcionaris, als empleats públics, als aturats, i molt pocs a aquells qui més tenen 
i més guanyen. I, per tant, això ens sembla una injustícia, que, venint de vostè, senyor 
Junqueras, que representa un partit d’esquerres, Esquerra Republicana de Catalunya..., 
doncs, encara sorprèn més que, la seva empremta, no hagi sigut capaç de posar-la en 
una reforma fiscal com la que es mereix aquest país perquè sigui més justa i progressi-
va, i, evidentment, perquè recapti més i pugui redistribuir aquests recursos, que ho ne-
cessitem, i molt.

Nosaltres avui entrarem un seguit d’esmenes en aquesta línia per modificar l’impost 
de successions, l’impost de patrimoni i l’IRPF. Ens sembla molt important que dema-
nem aquest esforç a qui més té, i, sobretot, que puguem redistribuir aquests recursos, 
perquè qui més està patint rebi més recolzament de la Generalitat. No ho veiem, en 
aquests pressupostos; ni per exemple en l’àmbit dels aturats, ni dels dependents, ni de 
les famílies més vulnerables. No veiem l’esforç que realment es necessita per lluitar 
contra les desigualtats, que creixen, els darrers temps.

Això, pel que fa a aquest marc pressupostari i a aquest condicionament, evident-
ment, del seu pressupost.

Després, vostè deia dues coses, dues prioritats..., bé, parlava d’algunes més, però 
em vull centrar en aquestes dues, que són les més importants. Deia: «Dinamització 
econòmica.» Miri, sincerament, no creiem que aquest pressupost que vostè ens pre-
senta ajudi a dinamitzar massa l’economia d’aquest país. Hi ha una inèrcia econòmi-
ca que fa, doncs, que hi hagin inversions i que les empreses funcionin més o menys, 
però no veiem polítiques que realment generin una dinamització i una activació clara 
de l’economia. Seguim amb un nombre important d’aturats, aturats en l’àmbit juve-
nil, i seguim amb una precarietat important que no veiem com vostès volen lluitar 
contra ella.

Ha parlat vostè d’economia intel·ligent i de la societat del coneixement, però, es-
colti’m, jo crec que no ens pot dir això i tenir el pressupost d’universitats que tenim, 
un pressupost que fa uns anys era de 1.000 milions i que avui està en els 700 milions 
d’euros. Tenen els rectors, d’alguna manera, queixosos d’aquesta falta de finançament 
públic; l’augmenten molt poc, aquest 2017, de manera insuficient. Escolti’m, on es ge-
nera el coneixement a Catalunya és a les universitats, vostè ho sap. Aquest coneixement 
després s’ha de transformar perquè sigui innovació a les empreses, i, per tant, es puguin 
generar nous productes, nous serveis, nous processos, que millorin la competitivitat de 
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l’economia catalana. Però si no som capaços d’apostar per les universitats i augmentar 
el seu finançament, doncs, creiem que s’equivoquen.

I vostès fan una aposta: per exemple, aposten, com a estructura d’estat, per l’agència 
tributària, i no aposten, com a estructura d’estat, per la universitat. I després ja entraré 
en l’agència tributària, però creiem que no calia fer-ho tan de pressa, perquè ja ho veu-
rem, si ens en sortirem –nosaltres creiem que no. I, en canvi, hi ha una estructura d’estat 
que funciona molt bé, que és la universitat pública. Potser hi podien haver dedicat uns 
quants milions d’euros més, i no tants a l’agència tributària, que creiem que no estarà 
preparada per al que vostès volen fer, perquè 459 noves places en aquest 2017..., tant de 
bo ens equivoquem, però creiem que no les podran dotar, o que les dotaran de maneres 
que probablement no seran les més idònies.

Per tant, escolti’m, hi ha una estructura d’estat que genera coneixement, i és un 
coneixement que es pot transferir a l’activitat econòmica, al món econòmic, per ge-
nerar més competitivitat, i vostès no han apostat per la universitat. Han apostat, per 
exemple, per posar-ne un cas, per l’agència tributària. Podríem compartir alguns ob-
jectius de l’agència tributària, però no com ho estan fent ni aquesta acceleració exces-
siva que hi estan donant. Per tant, quan parla de societat del coneixement, doncs, per-
doni que la hi qüestioni, aquesta.

I també ha parlat vostè de transferència, del RIS3CAT, i de transparència, també. 
Doncs, hi ha una cosa que és molt poc transparent, un organisme que és molt poc trans-
parent, i hem demanat que vingui al Parlament a explicar què està fent, quins eixos es-
tratègics té i en quins sectors està treballant, que és Eurecat: 50 milions d’euros, hi de-
dicarem, a Eurecat, els darrers temps. No sabem com ho està treballant, no sabem..., bé, 
sí que ho sabem: sabem que no ho està treballant amb les universitats públiques, que no 
està col·laborant i generant dinàmiques conjuntes amb els centres de recerca. Escolti’m, 
transparència, sí, tant de bo tots els organismes de la Generalitat en tinguessin.

I, sobretot, si realment volem fer una aposta clara perquè el coneixement es transferei-
xi a l’economia, el que s’ha de fer és que un instrument que es va crear fa molt poc temps 
pugui ser transparent i explicar com pensa accelerar aquesta capacitat de transferir, que 
en aquests moments a Catalunya està en una situació satisfactòria, podríem dir, però en 
tot cas insuficient, si la comparem amb altres països. I aquest em sembla que és un diag-
nòstic que podem fer tots, i que fa el Pla nacional per a la recerca i la innovació, quan ens 
diu que en aquest àmbit hi ha molt per córrer. Doncs, escolti’m, posin recursos aquí. I els 
que hi posin, que siguin transparents i sapiguem ben bé a què es dediquen.

Parlant de la dinamització de l’economia, parla vostè també d’emprenedoria, no?, 
parlava d’emprenedoria, etcètera. Ara repetiré una cosa que també deia el senyor Es-
pinosa. Clar, quan veiem el que dedica l’ICF a aquest àmbit, veiem com el 2012 el 
president Mas hi dedicava 2,6 milions d’euros i ara nou-cents. Home, doncs, no ho sé. 
(Veus de fons.) Sí, sí, però farem menys –farem menys– que els darrers anys, si realment 
l’aposta que es fa pels sectors econòmics des de l’ICF té una quantitat molt menor que la 
que tenia fa només uns anys.

I si parlem d’indústria, doncs, exactament el mateix: no veiem un augment de re-
cursos important per front a un pacte nacional per la indústria, que s’està començant a 
dissenyar; potser és perquè al final el fem perquè toca, i perquè els grups de l’oposició 
hem estat molt pesats amb això, però passarà allò que potser deia el conseller Puig, no? 
Escolti’m, laisser faire, laisser passer: d’aquí, doncs, les empreses se’n van, perquè són 
més competitives a altres llocs, i, miri, escolti’m, el Govern poca cosa hi pot fer, no? 
Bé, això, que ho digui el Felip Puig, ho puc entendre, però, home, senyor Junqueras, Es-
querra Republicana ha entrat al Govern: la seva empremta, no la hi veiem gaire, tampoc 
en aquest àmbit.

I si parlem d’infraestructures, vostè ha citat aquí algunes inversions que es fan, però 
la veritat és que les inversions baixen un 30 per cent a tot el país. Justament en un mo-
ment en què hi ha un cert creixement econòmic i –és veritat– l’economia va millor, pot-
ser s’hauria de fer un esforç més important per invertir al país. I l’hi vaig dir també en el 
debat de totalitat del conjunt del pressupost: tenim zones a Catalunya on s’inverteix poc, 
que estan despoblades, que cada vegada hi ha més gent que se’n va a les ciutats per-
què no hi ha sortides per a la gent jove –parlo del Pirineu, parlo de les Terres de l’Ebre. 
I no em digui els diners que hi gasten per habitant, digui’m quines inversions faran en 
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aquests territoris, perquè, si no hi han inversions, serà molt difícil que al final Catalunya 
sigui un país més cohesionat territorialment, si finalment tots anem a viure a les matei-
xes zones.

Per tant, les infraestructures i les inversions és molt important que hi siguin en tot 
el territori, perquè quan ens alegrem que Barcelona sigui una gran captadora d’inver-
sions..., és una de les demandes que li faré per escrit, conseller: les inversions que arri-
ben a Catalunya, on arriben? Arriben a Barcelona i el seu entorn? O arriben més enllà? 
Perquè si només arriben a Barcelona i el seu entorn, que és la gran zona, diguéssim, de 
captació d’inversions –i, a més a més, hem estat premiats fa molt poc–, tenim un pro-
blema, com a país, i vostès són el Govern del país. I, per tant, aquí creiem que hi ha un 
cert camp per córrer.

Volia dedicar uns minuts a la inversió social. Vostè deia dues prioritats, no?: la dina-
mització econòmica –que ja li he dit que nosaltres, doncs, no la veiem, no veiem grans 
canvis ni grans apostes– i la inversió social, 5.170 milions d’euros. Li recordo que, en 
aquest còmput, també incorporen aquí elements lligats a la mobilitat, i, per tant, home, 
tot és cohesió social, però mai s’havia comptat així; si en traiem això, potser no seria tant.

Tot i així, zero euros a escoles bressol, cap plaça nova de residència, pocs recursos 
o poca millora dels recursos pel que fa a l’educació i a la salut. Per tant, sí, no retallem, 
però diguéssim que ara que va millor l’economia i que vostè, doncs, en parla molt en 
positiu, veiem pocs augments en àmbits, per nosaltres, clau, que marquen, com ja li vaig 
dir, un model de societat que sembla, vist el pressupost, que no compartim, nosaltres i 
vostès.

Creiem que hauria d’haver-hi un esforç més important en salut i en educació per 
intentar anar millorant aquestes retallades que s’han anat fent al llarg dels anys; si no, 
l’escola pública, que és la que més pateix les retallades, doncs, seguirà patint i seguirà 
generant aquestes dues velocitats que ja fa temps que anem dient que s’estan generant 
a Catalunya: els que tenen capacitat de pagar-se una mútua o tenen capacitat de portar 
els fills a l’escola concertada, i aquells que no poden, que, evidentment, van patint me-
sos de llista d’espera per operar-se o una escola pública que substitueix al cap de quinze 
dies un professor quan està malalt o està de baixa. Per tant, dues velocitats que creiem 
que no intenten vostès pal·liar, amb aquest pressupost, de manera decidida.

Per tant, dinamització econòmica, no la veiem, i pel que fa, doncs, a la inversió so-
cial, tampoc.

En l’agència tributària, vull ser molt breu, perquè podria entrar en molts dels seus 
organismes, però crec que aquest és significatiu: 93 milions d’euros, 459 places... Ja ens 
explicaran vostès com –com– crearan aquestes 459 places, com les aconseguiran incor-
porar. Em sembla que són una xifra i un objectiu molt difícils d’assolir. Vostès volen 
portar a terme la via executiva, que feia l’agència estatal; els impostos, ha dit, que feien 
les oficines liquidadores. Sempre hi hem posat molts dubtes, en això. Ens sembla que 
serà molt complicat que vostès aquest any puguin fer aquesta gestió. I no només això, 
sinó que hem d’intentar ser més eficients, és a dir, posem més recursos per dotar de més 
personal l’agència tributària, però hem d’intentar ser més eficients, a veure si no per-
drem recaptació, amb aquestes aventures que vostès fan amb tanta, tanta pressa.

I sort que ha parlat de frau, gairebé al final, perquè segurament una de les coses en 
les que hauríem de collar més l’agència tributària és que l’augment de personal hauria 
d’intentar lluitar contra el frau, que és un dels grans elements per on se’ns escapen molts 
ingressos, que en aquests moments no tenim i que, sense modificar els impostos, po-
dríem tenir.

Per tant, miri, no fa la reforma fiscal, jo crec que no tenen una gran voluntat de llui-
tar clarament contra el frau, però, en canvi, sí que augmentem en 459 places l’agència 
tributària. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
De veritat, ja ens ho explicaran, on anem, per què tenen tanta pressa. És una estructura 
d’estat, que ja ho és des de fa molts anys, i que en tot cas s’ha de millorar, però aquesta 
pressa i aquest gran dimensionament que hi volen donar, nosaltres no els veiem, en els 
pocs mesos que queden per acabar l’any.

Per acabar, i en conclusió, perquè em mira, el president, ja gairebé...

El president

Sí, diputada...
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Alícia Romero Llano

...amb mala cara...

El president

Sí...

Alícia Romero Llano

Ja acabo.

El president

Se li ha acabat fa estona, el temps.

Alícia Romero Llano

Sí. Ja..., re, una frase: uns pressupostos continuistes, uns pressupostos que no ens sa-
tisfan ni per la part dels ingressos ni per la part de la despesa. No fan vostès la reforma 
fiscal ni les polítiques econòmiques ni d’inversió social que necessita aquest país.

Ens sap greu, vicepresident, perquè no hi veiem l’empremta d’Esquerra Republi-
cana. És un model continuista, que podríem anar-nos-en a l’època de Pujol; no canvia 
vostè res en cap dels àmbits. I, per tant, crec que el que haurien de replantejar-se és quin 
país vostès estan plantejant en un futur, perquè realment nosaltres no el sabem veure.

Per tant, la nostra esmena a la totalitat es manté; tant de bo la poguéssim canviar, 
però no veiem tampoc cap voluntat de canvi. Tant de bo la CUP sigui capaç d’influir en 
alguna cosa, perquè, si no, aquest pressupost realment és molt, molt insuficient.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn, per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, del 
diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Senyor vicepresident, senyor Junqueras, cal reconèixer-li 
que té vostè una habilitat sorprenent per no parlar d’allò que no vol, per no parlar 
d’allò que és el tronc del seu departament, que és fonamentalment el que fa referèn-
cia al tema dels ingressos. Estem pendents, tot el país, d’un debat important sobre si 
aquests pressupostos i la seva Llei de mesures fiscals que els acompanya abordaran el 
tema de la reforma fiscal o no, i vostè ha estat capaç de parlar de tot, de tots els depar-
taments de l’àrea econòmica, fins i tot de Puig i Cadafalch, però, en canvi, ha defugit, 
com sempre, parlar del moll de l’os.

I no és casual, que vostè no vulgui parlar d’aquest tema, perquè és molt probable-
ment en l’àmbit dels ingressos on aquests pressupostos són més impresentables. Són 
impresentables perquè són uns pressupostos continuistes, perquè renuncien a la reforma 
d’aquells impostos, propis o cedits, que tenen més capacitat d’augmentar la recaptació 
de la Generalitat, ho hem dit tots: tram català de l’IRPF, successions i donacions, i pa-
trimoni. Per cert, un compromís que vostès portaven en el seu programa de Govern i 
que estan incomplint.

En aquest sentit, són també uns pressupostos submisos. Submisos, sí, perquè per 
vostès el gran objectiu d’aquests pressupostos, des del punt de vista dels ingressos, és no 
molestar el 4 per cent de la població, el de més renda i més patrimoni. I per això –per 
això–, des d’aquest punt de vista, nosaltres els qualifiquem de submisos. Això sí, cal re-
cordar-li que, amb la seva habilitat, acompanyada del suport, sempre important, de la 
divisió mediàtica a Ítaca, disfressant els pressupostos de submissió..., d’una desobedièn-
cia total, d’una desobediència de cartó pedra, doncs, aconsegueix vostè vendre ben bé 
a alguns la moto. Però la veritat és que el paper ho aguanta tot, i el paper, si és digital, 
encara més, però els números no acompanyen, des d’aquest punt de vista.

En aquests pressupostos, especialment en el que fa referència a la seva responsa-
bilitat última i principal –la responsabilitat és total, evidentment, pel que afecta el 
seu departament–, el tema dels ingressos no s’aguanta. No s’aguanta pel seu caràcter 
injust, però també perquè són profundament increïbles, senyor Junqueras, i intenta-
ré demostrar-l’hi: si les previsions d’ingressos que vostè ha fet es comparen amb les 
dades de què disposem de l’evolució dels ingressos del 2016, a 30 de novembre, no 
s’aguanten.
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Vostès diuen que els ingressos pujaran un 7,8 per cent, els ingressos impositius pro-
pis, i no sé com ho faran, perquè aquest any, el 2016, pujaran només un 2,3 per cent. 
Com fan vostès el salt del 2,3 al 7,8? Jo l’hi explicaré: doncs, amb ciència-ficció.

Per exemple, en el tema de successions i donacions –que ha caigut aquest any un 10 
per cent amb relació al 2015, eh?, no se n’oblidi– teníem un pressupost del 2015, pror-
rogat el 2016, que preveia uns ingressos de successions i donacions de 503,5 milions 
d’euros; al final tenim una recaptació, a 30 de novembre, de 400 milions, la qual cosa 
vol dir que tot just arribarem..., possiblement no arribarem als 440, i de cop i volta vostè 
es presenta aquí amb uns pressupostos que diu que tindran un increment de 83 milions 
amb relació al de veritat ingressat el 2016 i un increment amb relació a la previsió de 
110 milions. De veritat, senyor Pere Aragonès, se li ha anat la mà amb la sal, aquesta 
vegada. La imaginació i la creativitat a l’hora de preveure els impostos recaptats amb 
successions i donacions són totals.

I per què? Per què posem èmfasi en aquesta qüestió? Perquè si no es compleix la pre-
visió d’ingressos, tots aquests augments de les despeses socials que vostè diu que existi-
ran se’n van en orris, com ha passat en altres exercicis.

Miri, no sé què pretenen, vostès. No sé, amb l’impost de successions, com ho pen-
sen fer: o pensen vostès provocar una epidèmia a través d’un bacteri sobre el qual no es 
pugui lluitar per provocar unes defuncions massives al país, i, per tant, que molta gent 
pagui successions, o és que volen vostès enganyar absolutament a tothom, des d’aquest 
punt de vista.

No seria la primera vegada, perquè vostè ens ha fet això amb el pressupost del 2016, 
i, clar, per saber què passarà amb el 2017 només cal mirar el 2016. Aquest any tenim un 
avantatge, i és que ja hem vist, a pilota passada, el 2016. Què tenim? Doncs, miri, que 
vostè no ha gastat el que havia de gastar en política social; ara ens en dona la culpa als 
que no vam votar el pressupost del 2016. No, no, escolti, és que vostè ha gastat més fins 
i tot més del que estava previst en el pressupost no aprovat.

Però en què se n’ha anat, aquesta despesa? Bé, doncs, per exemple, en una desviació 
de 1.000 milions d’euros, pràcticament, en què acabarà l’any en matèria de sanitat; és 
recurrent, sistemàticament, 990 i escaig al novembre –990 i escaig al novembre. Sí, ja 
sé que vostè diu que els altres som ignorants, però les dades diuen el que diuen: a vostès 
se’ls dispara, la despesa sanitària.

Molt probablement tornarà a passar una altra vegada el mateix, i això vol dir que 
vostès ens estan presentant uns pressupostos, des d’aquest punt de vista, no creïbles. 
I si no són creïbles des del punt de vista dels ingressos, no ho seran tampoc des del 
punt de vista de les despeses, excepte, clar, que vostè ens vulgui fer una altra trampa, i 
és fer veure que això ho faran amb els nous impostos que han fet, quan ens han anun-
ciat una partida de previsió d’ingressos amb els impostos propis, els que vostès modifi-
quen..., crec recordar que no són 120, que em sembla que ja van baixar, a l’última pre-
visió, a 108, no?, però bé, és igual: 108, 120.

Miri, la xifra és modesta, amb això no s’aborda la situació d’emergència social que 
té la gent. Però, a més de ser modesta, crec sincerament que també està inflada, i vostès 
ho saben, perquè hi han alguns d’aquests impostos que estan calculats amb dades, amb 
fets imposables, que són de dubtosa fiabilitat, com calcular el dels establiments comer-
cials en base a la quantitat de vehicles que un creu que entraran, vull dir... És que, des 
d’aquest punt de vista, crec que no es va bé, des d’aquesta perspectiva.

Clar, hi ha la possibilitat que vostè pensi que sí que és capaç d’imposar el trilema 
de Junqueras. Sap vostè perfectament el famós trilema de Rodrik, no?, allò que no és 
possible fer compatibles tres coses. Vostè ha decidit que el trilema de Junqueras sí que 
és possible: immobilisme fiscal, augment de la despesa i compliment de dèficit públic, 
senyor Junqueras, no són compatibles en un mateix pressupost. O sí? És possible immo-
bilisme fiscal, compliment del dèficit públic i augment de la despesa social? No ho és, 
i vostè ho sap. Ha d’escollir dues d’aquestes tres coses, i vostè amb aquest pressupost 
ja les ha escollit: ha escollit immobilisme fiscal i compliment del dèficit públic, amb la 
qual la cosa la despesa social apareix aquí, però no apareixerà després, en l’execució del 
pressupost.

I vostès ho saben, això; el que passa, que... Bé, quan ho sàpiguen tots els ciutadans 
de Catalunya..., doncs, miri, qui dia passa, any empeny i Govern conserva, no?, que és 
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el que passa en aquest país des de fa algun temps. Quan els pressupostos es vegi de ve-
ritat en què han estat..., tindrem uns pressupostos que no tindran res a veure amb el que 
vostè ens presenta en aquest moment.

Per què posem tant èmfasi en un tema que vostè ha eludit? L’eludeix, a més, perquè 
continua devaluant el paper del Parlament. Vostè ha decidit que aquests pressupostos 
els discuteixen només setanta-dos diputats. Bé, l’altra vegada no li va sortir bé; aques-
ta vegada li sortirà esplèndidament, tot apunta que li sortirà molt bé, perquè fent el que 
vostè vol fer veurà aprovats els pressupostos. Però, clar, vostè devalua. Estem a moltes 
setmanes d’haver presentat uns pressupostos i vostè continua sense dialogar amb el Par-
lament, amb els grups de la cambra, sobre l’aspecte més fonamental d’un pressupost, 
que és tot el tema dels ingressos i les propostes que hi han sobre la taula per al tema de 
millorar aquests ingressos.

Nosaltres posem tant èmfasi en aquesta qüestió perquè estem absolutament conven-
çuts que sense millorar els ingressos no és possible una orientació social d’aquests pres-
supostos. No ho és –no ho és. Hi insisteixo: immobilisme fiscal, polítiques socials i dè-
ficit públic són un trilema que ni Junqueras pot quadrar, per molt que vostè pensi que 
sí. No és possible. Per tant, li insistim que aquests pressupostos han d’incorporar d’una 
vegada per totes una reforma fiscal, que és possible, és perfectament possible.

Jo no dic que sigui Catalunya, la que tingui més marges per millorar el sistema fis-
cal d’aquest país. Està clar que des del punt de vista estatal hi han moltes més compe-
tències, i és responsabilitat d’allà, i alguns ho estem plantejant fa molt de temps, però a 
Catalunya no podem continuar plantejant que això ho han de fer només a Espanya. Hi 
ha marge, aquí, per a la reforma de l’IRPF, successions i donacions, i patrimoni, i vos-
tès no la volen fer. I no la volen fer, hi insisteixo, perquè volen protegir un 4 per cent de 
la població, que són els que n’estarien afectats: en l’impost del patrimoni, justet, justet, 
quinze mil persones; en l’IRPF, poquíssims dels contribuents.

Davant d’això, vostè, que renuncia a fer uns impostos més equitatius amb més capa-
citat de recaptació, renuncia a aquella màxima que algunes vegades havia sortit de la 
seva boca quan estava a l’oposició, i fins i tot en l’anterior pressupost, del 2016, de fer 
pagar més els que més tenen. Vostè ha renunciat a aquest plantejament. Sembla ser que 
ara han decidit que l’estratègia consistirà en vestir la mona de seda, és a dir, tot queda 
igual, però la fem presentable perquè els pressupostos es puguin vestir. Fins i tot li han 
permès..., li estan plantejant a vostè una cosa tan fàcil com que esculli el tipus de vestit 
que vol i la seda amb la que vol vestir la mona. Li han dit fins i tot això: «Escolti, escu-
llin vostès la qualitat de la seda, el vestit, que sigui curt o llarg...»

Bé, clar, això estarà bé, podrà fer l’acord per signar els pressupostos, per votar els 
pressupostos, però això no resol el problema de fons, que és la situació de pobresa extre-
ma que viu molta gent. La gent no viu de gestos. Escolti, acaba de sortir ara l’informe de 
Càritas, avui. Càritas, eh? –no nosaltres–, acaba d’anunciar que més del 60 per cent dels 
acords del pla de la pobresa són paper mullat, estan sense complir. Bé, molt em temo 
que això passarà també amb la vessant social d’aquests pressupostos. Per això nosaltres 
insistim, insistim tantíssim, en que és imprescindible abordar aquesta reforma fiscal.

Continuant amb el tema dels ingressos, senyor Junqueras, li hem plantejat moltes 
vegades, i fins ara vostè no ens ha contestat, almenys... Jo ja sé que vostè sobre fiscali-
tat no ens contestarà, a nosaltres; ha decidit que això ho fan en un petit comitè de se-
tanta-dos diputats, ho faran, ens ho comunicaran i ja està. Bé, és la seva opció. O sigui, 
aquesta vegada els sortirà bé, està cantat. Jo no coincideixo amb el senyor Espinosa; li 
sortirà molt bé.

Li sortirà bé a tothom, perquè ho vestiran i no sé què, però per què no aborden el 
tema del rescabalament de l’assistència sanitària prestada per accidents i malalties pro-
fessionals? Vostè, en l’apartat del seu pressupost, del seu departament, preveu uns ingres-
sos del sistema de la seguretat social –que inclou l’assistència sanitària, en aquest con-
cepte– de 263 milions: 190 de prestacions a dependència; 52 per al conveni amb l’INSS, 
amb el qual es presten els metges del sistema nacional de salut per fer de metges policia 
en el control de la incapacitat temporal, i 21,5 milions per a assistència sanitària prestada 
a assegurats d’altres estats residents a Espanya, que, a l’Estat espanyol, paga Catalunya.

Fan tot això, i, en canvi, s’obliden d’incorporar una partida per incloure allò que 
estem pagant per compte de les mútues d’accidents de treball i que no hauríem de pa-
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gar, al Servei Català de la Salut. Reconegut: un horitzó de 2.000 milions d’euros, des 
d’aquesta perspectiva. Doncs, bé, ni això inclouen vostès en el pressupost, renuncien 
també a aquest tema.

Amb relació al desenvolupament de l’agència tributària, miri, és un altre dels as-
pectes no creïbles d’aquests pressupostos. I en aquest cas no és creïble, deixi’m que l’hi 
digui, perquè vostès, que jo crec que estan intentant sincerament provocar un canvi en 
aquesta situació i recuperar els cinc anys perduts en què el Govern anterior es queixava 
–per cert, el Govern anterior amb el seu suport, senyor Junqueras– que no tenia compe-
tències, i, en canvi, les que tenia l’agència tributària no les exercia. Això són paraules 
que vostè ha dit en aquesta seu parlamentària.

Crec, sincerament, que vostès van per aquest camí, i nosaltres el compartim, i com-
partim del desenvolupament de l’agència tributària, compartim recuperar les competèn-
cies, compartim d’una vegada per totes desenvolupar-ho, però no és creïble que vostès 
ens diguin que faran en molt pocs mesos –molt pocs mesos– el que no s’ha fet en cinc 
anys i que el seu propi secretari d’Hisenda ha reconegut que en condicions normals re-
queriria almenys quatre anys. No és creïble, aquesta previsió de creixement pressupos-
tari. Molt em temo que aquesta previsió de creixement pressupostari no anirà al desen-
volupament de l’agència tributària, sinó que anirà a despesa no feta, i, per tant, servirà 
per quadrar l’apartat del dèficit. Clar, és una de les moltes coses que estan plantejades 
en aquests temes, aquests trucs que hi han. És que..., vostès tenen imaginació, però no 
tanta com per enganyar-nos a tanta gent. Vull dir, es pot enganyar moltes vegades una 
persona; una vegada, moltes persones; però moltes vegades molta gent, és difícil, des 
d’aquest punt de vista.

Llavors, en aquest sentit, els demano que siguem tots més rigorosos. Per què? Perquè 
l’objectiu de l’agència tributària, que nosaltres compartim, se’n pot anar també en orris 
si vostès plantegen uns pressupostos que ni Superman és capaç de desenvolupar, espe-
cialment en el tema del creixement. Bé, es pot contractar, però no es pot contractar or-
denadament i fer aquest desenvolupament en aquests termes que vostès estan plantejant, 
sobretot si, pel que veig, cada dia es parla de la possibilitat d’escurçar la legislatura. No 
és creïble, des d’aquest punt de vista.

Ordenació de les prioritats al voltant d’aquesta qüestió. Miri, nosaltres li hem plan-
tejat algunes esmenes. Estem disposats a ampliar moltíssim el pressupost de l’Agència 
Tributària de Catalunya, però no perquè al final, pel fet que no es gasti, vagi a parar a 
cobrir dèficit. I, per tant, creiem que és imprescindible reforçar alguns instruments, que 
són instruments propis, que depenen de vostè. Per exemple, l’Institut Català de Finan-
ces. Senyor vicepresident, és que ni el que avui ens ha passat quadra. No és possible 
venir aquí a dir que vostès volen convertir l’Institut Català de Finances en una banca 
pública en el marc de la unió bancària europea –les paraules ho aguanten tot–, i després 
venir amb un pressupost que es redueix significativament.

I no sols, senyor Junqueras, com vostè ens ha intentat explicar i vendre aquí, perquè 
es redueix el preu de l’endeutament per finançar operacions. No, no, és que hi han par-
tides directes per actuar especialment en el suport a l’empresa, que és majoritàriament 
empresa petita i mitjana, que vostès també les redueixen.

Per tant, nosaltres per això els hem suggerit, els hem plantejat esmenes que situïn 
aquells recursos que no s’utilitzaran de l’Agència Tributària de Catalunya per refor-
çar l’Institut Català de Finances. Perquè el que no té sentit és que vostès vagin firmant 
mocions de banca pública catalana –perquè el paper ho aguanta tot, eh?–, i, en canvi, 
després, a l’hora de desenvolupar l’instrument de l’Institut Català de Finances, facin 
aquests pressupostos.

I el mateix podríem dir amb relació a un tema important: l’Ivàlua, l’Institut Català 
de d’Avaluació de Polítiques Públiques. La transparència en política requereix avalua-
ció: això tothom ho diu, però, malauradament, ningú ho practica. I quan dic «ningú» és 
que és molt difícil; és veritat, a les administracions els costa. El pressupost de l’Ivàlua 
és un pressupost que no s’aguanta, des d’aquest objectiu. A vostè les paraules i els fets 
no li quadren; les paraules i els fets i els números..., qualsevol semblança amb la realitat 
és pura coincidència.

Acabo, senyor conseller, i acabo dirigint-me al conjunt de membres d’aquesta co-
missió. Avui tenim la darrera oportunitat de redreçar uns pressupostos que són conti-
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nuistes, insubmisos i injustos en termes socials, perquè renuncien a fer pagar més els 
qui més tenen. És l’última oportunitat. L’oportunitat clara la teníem en el debat de tota-
litat del pressupost; avui comencen els debats de totalitat de les seccions. Si als debats 
de totalitat de les seccions les esmenes es rebutgen, com ja s’ha anunciat, i tiren cap en-
davant, l’únic que quedarà serà el que alguns en diuen «engrunes», o quedarà vestir la 
mona de seda, des d’aquest punt de vista. No quedarà res més, és així.

I aleshores, jo li torno a dir, senyor Junqueras, que no és possible, estant de vice-
president del Govern, jugar a ser el bo de la «pel·li», a ser el bo de Junts pel Sí. El «poli» 
bo, vostè; el «poli» dolent, els altres –no fa falta dir noms. No, és que no és possible. 
A la ciutadania li interessa poc, saber qui és el «poli» bo i qui és el «poli» dolent. Sap 
que hi ha un president i un vicepresident, sap que hi ha un govern que és solidàriament 
responsable de les seves coses, i ho seran tots els que votin també els pressupostos. 
I vostès ens han de dir ja si estan disposats a encarar una vegada per totes uns pressu-
postos que incorporin una reforma fiscal per fer pagar més els que més tenen per aten-
dre a les situacions d’emergència social, o si volen continuar en aquest nivell de políti-
ques, de fer veure que fan, però que a la pràctica tot continua igual.

Miri, «poli» bo, «poli» dolent, no; vostès en són responsables, hi insisteixo, i res-
ponsables en seran tots aquells que hagin votat els pressupostos, evidentment, legítima-
ment, només faltaria. Però sí que els vull dir una cosa: com a partidari del referèndum, 
que l’hem defensat fins i tot quan els altres el van abandonar, els puc dir: «Si us plau, 
no utilitzin el referèndum com a coartada, com a contrapartida o com a xantatge d’uns 
pressupostos injustos.» Referèndum, sí; reforma fiscal, també. Les dues coses són com-
patibles, i plantejar-les com alternatives és una gran trampa a la ciutadania.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Vicepresident, la seva intervenció..., he de dir que la meva inter-
venció serà més concreta i més adreçada al tema objecte de la convocatòria d’avui, que 
és el pressupost del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

I li he de dir que, pensant en la intervenció que podia fer avui el vicepresident amb 
relació als pressupostos del departament, no preveia absolutament cap mena de sorpresa, 
però li que de dir que sí que n’he tingut una. La primera, la que tenim a la pantalla, vi-
cepresident –la que tenim a la pantalla. Ens semblen molt bé, la simbologia de Puig i 
Cadafalch i les columnes; el que passa és que realment les columnes útils són aquelles 
que aguanten alguna cosa. Les que vostè avui ens ha portat aquí són unes columnes que 
no aguanten res, que deuen tenir tota la simbologia del món, però no aguanten res.

En aquest sentit, nosaltres preferíem la simbologia que vostè mateix va utilitzar per 
presentar el global dels pressupostos de la Generalitat el passat mes de desembre, que 
era el pont, el pont de Mandela, que era la simbologia d’entesa i de connexió. Jo no sé 
si el fet de passar del pont a només les columnes, que no aguanten res, és que ja ha sal-
tat per l’aire l’entesa i reflecteix la voluntat de la desconnexió per part d’aquest Govern.

Primeres consideracions de caràcter molt general –molt general. Vostè ha fet la re-
flexió inicial amb relació als ingressos, a la despesa social, al dèficit, al deute... Molt 
breus consideracions, aquelles que considero imprescindibles i mínimes necessàries, 
no?, sobre el conjunt dels pressupostos: primer, en aquests pressupostos, amb relació 
als pressupostos del 2015, es posa en evidència que hi ha un increment dels ingressos 
globals, en números rodons, de 3.500 milions d’euros. D’aquests 3.500 milions d’euros 
de nous ingressos, 108, 109 apareixen per les modificacions legislatives que proposen a 
través del projecte de mesures, mentre que els altres 3.400 –hi insisteixo, números ro-
dons– provenen de majors rendiments dels impostos ja vigents, tant els propis i els ce-
dits com els de sistema de finançament.

I és evident que aquí es posa en relleu la importància que té el creixement econòmic 
en l’exercici de les polítiques públiques. Quan hi ha creixement econòmic, quan hi ha 
generació de riquesa, també creixen els recursos de què disposen les administracions 
per fer polítiques, eh? Per tant, jo crec que aquest és un element... En aquestes xifres 
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es posa en relleu la importància que té el creixement econòmic, la importància que té 
l’aposta per l’activitat econòmica sobre les polítiques públiques.

Segona qüestió: vostès, reiteradament, a mesura que van presentant pressupostos... 
–ja ho feia el seu predecessor, el senyor Mas-Colell–, cada any les polítiques socials in-
crementen el seu pes, en els pressupostos, i cada any apareixen noves partides que afe-
geixen a les polítiques socials per poder acabar fent realitat aquesta afirmació. Un, que 
té l’hàbit d’agafar cada any els mateixos programes de polítiques socials i els compara 
amb el conjunt de la despesa no financera descomptant-ne la càrrega fiscal, diu: «Home, 
doncs, miri, al final, el pes de les polítiques socials està, tant el 2015 com ara, el 2017, a 
l’entorn del 69 per cent, pràcticament no hi ha variació.» Un pèl amunt, un pèl avall, no 
hi ha massa variació, pel que fa al conjunt de les polítiques socials.

I aprofito que parlo de polítiques socials per parlar també amb relació als ingressos. 
Si tenim 3.500 milions més d’ingressos que l’any 2015, com és possible que només des-
tinem 1.100 milions i escaig més a determinades despeses? Perquè jo crec que vostès 
han fet un exercici de realisme que els honora, i ho vull deixar palès. És a dir, jo els cri-
ticaré els pressupostos en molts aspectes –de fet, defensarem les nostres esmenes a la 
totalitat–, però, home, jo crec que han tingut un punt d’honestedat que vull citar: vostès, 
amb aquests 3.500 milions de més, han pogut tapar aquells 2.500 milions deshonestos 
del seu antecessor, d’ingressos figurats, d’ingressos no negociats, d’ingressos absoluta-
ment ficticis, eh? I, per tant, aquesta honestedat, amb la presentació d’aquestes xifres, sí 
que la vull posar en relleu.

Després, quan vostè ens parla del dèficit, fa un exercici una mica malabarístic, molt 
malabarístic, perquè critica una cosa i després critica la contrària –almenys aquesta és 
la sensació que jo he tingut. Vostè critica el fet de no poder fer més dèficit, tot i que el 
farà igualment, però vostè critica el fet de no poder fer més dèficit, per un costat, i per 
un altre costat també critica que Espanya recorri al deute. Bé, doncs, si és que, al final, 
el deute en què incorre Espanya és precisament per finançar els dèficits del conjunt de 
les comunitats autònomes, també el de la Generalitat de Catalunya. És que, al final, els 
dèficits, tots, es financen amb deute; és el mateix que li passa a vostè. Per tant, no és 
possible, no és raonable criticar que jo no pugui fer..., o que en aquest cas vostè, la Ge-
neralitat, no pugui fer més dèficit, i, alhora, criticar que hi hagi més deute per al conjunt 
de les administracions, no? Són afirmacions absolutament incompatibles.

A partir d’aquí, vostè, pel que fa als objectius del departament, centra tres eixos: ens 
parla de la gestió de les finances, ens parla de la dinamització econòmica i ens parla de 
l’agència tributària. Doncs, primera gran discrepància: per nosaltres, d’eixos n’hi hau-
rien d’haver dos, gestió de finances i dinamització econòmica. Perquè, al final, l’agència 
tributària no pot ser una finalitat en si mateixa, cosa que sembla que, per vostè, sí. No-
saltres creiem que, en tot cas, l’agència tributària el que ha de ser és una eina al servei 
de la gestió de les finances. I, tal com vostès s’ho estan plantejant, entenem que l’agèn-
cia tributària és més una finalitat en si mateixa que no pas una eina per a la millora de 
la gestió de les finances.

A partir d’aquests eixos, hi han tres fets rellevants..., en realitat en són dos, però un 
el vull citar, perquè jo crec que és aclaridor, eh? –ho ha citat algú i ho ha esmentat vos-
tè–, que és l’increment de pressupost de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, que és, 
entenguem-nos, una mica fictici, eh?, perquè, en definitiva, hi ha un increment d’ingres-
sos, però també hi ha l’increment de despeses. I, per tant, no hi ha una variació massa 
substancial amb relació al que hi havia en l’exercici 2015. Per tant, és un fet, diguem-ne, 
que, tot i tenir rellevància en els números, no acaba tenint una rellevància o una impor-
tància pràctica.

Però sí que n’hi han dos que nosaltres hi donem tota la importància, i, a més a més, 
estrictament relacionats amb la gestió de les finances. Un, l’increment de pressupost de 
l’agència tributària: al nostre entendre, un increment sobredimensionat, un increment que 
també està d’acord amb el sobredimensionament que es vol donar al sistema tributari ca-
talà a partir de la llei, que està en tràmit, de la desconnexió –suposo que per això no lliga-
ven massa, els ponts, no?, si hem de parlar de «lleis tributàries de desconnexió»... És una 
superestructura tributària per a un estat imaginari, i això, doncs, no ho compartim.

Però, més enllà que no compartim ja aquesta filosofia de la desconnexió que vostès 
reiteren contínuament, home, intentem analitzar-ho des d’un punt de vista una mica més 
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lògic, no? Llavors, diem: «Bé, intentem analitzar la ràtio de cost de recaptació», és a dir, 
quins són els costos en els que incorrem sobre l’Agència Tributària de Catalunya amb 
relació als costos de recaptació. És una ràtio que d’alguna manera mesura quina és l’efi-
ciència del sistema de recaptació que s’està dissenyant i que s’està preveient.

Quan mirem dades dels sistemes de recaptació en el conjunt del món, ens trobem rà-
tios que estan per sota de l’1 per cent, eh?, és a dir, es gasta menys d’un euro per recap-
tar-ne cent. Això, a la majoria de països del món. En els casos més extrems, hi trobem 
països com ara Polònia o com ara el Japó, que estan en l’1,6, 1,7 per cent. Bé. I Espanya? 
On està, Espanya? –ja que habitualment, doncs, fem aquesta comparació. Bé, Espanya 
està en el 0,67 per cent. És a dir, a Espanya, cada cent euros de recaptació costen 67 
cèntims d’esforç de recaptació.

Bé. I a Catalunya, com estem? Doncs, a Catalunya, el 2015 estàvem en l’1,35 per 
cent, és a dir, ja és una ràtio una mica elevada. I el 2017, com estarem? Home, doncs, 
el 2017 estarem en el 3,3 per cent de ràtio de recaptació –3,3 per cent. És a dir, quan el 
normal és gastar aproximadament un euro o menys per recaptar cent euros, s’està dis-
senyant una agència tributària en què ens costarà més de tres euros recaptar cent euros. 
Per tant, això és absolutament ineficient.

És ineficient, i, per tant, neguem la major: el fet que la millora de la gestió de les fi-
nances pugui ser un dels objectius d’aquest pressupost. No, la realitat desmenteix que la 
gestió de les finances que es planteja a través de l’Agència Tributària de Catalunya..., a 
priori, és ineficient. Primer objectiu, doncs, que falla, des del nostre punt de vista.

Després, anem al segon objectiu, o al segon gran objectiu, que és el de la dinamit-
zació econòmica. En aquest sentit, és obvi que aquí hi han molts factors que intervenen 
sobre la dinamització econòmica, i, òbviament, la política fiscal és un dels elements 
més importants. Però, com estem debatent el pressupost del Departament d’Economia i 
Hisenda, no em centraré en la política fiscal, que és el debat del Projecte de llei d’acom-
panyament dels pressupostos. En canvi, en allò que sí que té rellevància, el seu depar-
tament, pel que fa a la dinamització econòmica..., home, és molt important el paper de 
l’Institut Català de Finances; molt important i molt rellevant, el paper de l’Institut Cata-
là de Finances.

I hi ha un fet que hem denunciat els darrers anys, darrers anys que precisament han 
estat els anys que hi han hagut més dificultats per part de les empreses de poder accedir 
al mercat creditici i a les entitats financeres per obtenir recursos, per obtenir finança-
ment..., és on l’Institut Català de Finances podia, tenia, hauria d’haver jugat un paper fo-
namental per donar el suport a l’activitat productiva del país, per donar suport a les em-
preses. I hem anat veient com, al llarg dels anys, aquesta activitat creditícia de l’Institut 
Català de Finances ha anat disminuint, ha anat perdent pes. No parlo estrictament del 
que és dotació pressupostària; parlo del que és l’activitat de préstecs, d’avals, de l’Insti-
tut Català de Finances.

És cert que fins al 2011 hi havia una activitat creditícia important amb relació als ma-
teixos departaments de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a la mateixa Administració 
pública, però a partir del 2011 això ja no succeeix. I veiem, doncs, com el 2012 els prés-
tecs que es donaven..., bé, els préstecs, refinançaments, diferents eines, pujaven a 858 mi-
lions; el 2013, a 620; el 2014, 732... L’activitat de préstecs durant el 2013, 2014 i 2015: 520, 
590, 509. Bé, què tenim previst per a l’any 2017? No podem mirar-ho als pressupostos, 
perquè són xifres que no apareixen directament als pressupostos, però sí a la memòria 
dels pressupostos. I la memòria dels pressupostos explica quina és l’activitat financera de 
l’Institut Català de Finances per al 2017, i en qüestió de préstecs, doncs..., 488,3 milions, 
que és la més baixa de tota la sèrie de què disposem ara, en aquest moment.

És a dir, molta aposta per l’economia productiva, molta aposta per la dinamització, 
molta aposta per la banca pública, però a l’hora de fer realitat el suport de l’Adminis-
tració de la Generalitat amb finançament a les empreses, reduïm les quantitats que des-
tinem al finançament de les empreses.

I això em permet arribar a la conclusió, que és la que avala l’esmena a la totalitat del 
nostre grup al pressupost del seu departament: és un pressupost que aposta per més es-
tructura pública i menys suport a les empreses, que és just el contrari d’allò que el nostre 
grup creu que s’hauria de fer en aquests moments.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Ara seria el torn per donar resposta a les diferents intervencions dels 
diputats que han defensat les seves esmenes a la totalitat. Té la paraula el vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé. Moltes gràcies. Intento construir la resposta en funció de l’ordre de les seves in-
tervencions, encara que inevitablement hi haurà qüestions temàtiques que se sobrepo-
sen, es solapen, i, per tant, intentaré respondre-les de forma una mica global, i farà que 
en aquest sentit trenqui l’ordre de la intervenció estricta, l’ordre estrictament cronològic. 
Si hi ha algun matís, ja intentaré cobrir-lo.

A la primera intervenció, per part del Grup de Ciutadans... En primer lloc, volia 
agrair, també, el to. Ja sé que representem, per molts de vostès, opcions polítiques di-
ferents, a vegades molt diferents, a vegades diametralment diferents, no?, i ara se me 
n’ha anat la vista cap al senyor Santi Rodríguez, quan deia allò de «diametralment dife-
rents», però volia agrair-los el to de les seves intervencions.

El portaveu del Grup de Ciutadans ha començat la seva intervenció parlant d’un 
pressupost fictici, i després algun altre portaveu també ha fet referència a aquest con-
cepte. Ha dit que la previsió del 0,6 per cent li sembla que no es complirà i que arribarà 
al voltant de l’1 per cent. Ho veurem, això no ho sap ningú. En tot cas, nosaltres fem el 
projecte pressupostari amb la voluntat d’intentar complir al màxim possible les previ-
sions, i, per tant, ens sembla que, en tot cas, s’haurà de veure.

També és cert que aquest any, per posar-ne un exemple, i, per tant, per no especu-
lar sobre coses que poden passar en el futur, perquè jo li podria dir: «No tingui cap 
dubte que això serà així»... És evident que no ha de tenir cap dubte que nosaltres farem 
tot el que estigui al nostre abast per complir-ho, això segur, però per no discutir so-
bre opcions de futur, diguem-ne, podríem posar l’exemple del que ha passat en aquest 
exercici, no? I, en tot cas, el que hi ha és una forta reducció, afortunadament, d’uns ni-
vells de dèficit molt elevats.

I dic «afortunadament» no tant perquè estiguem en contra del concepte de dèficit, 
perquè, de fet, en gran mesura, hi estem a favor –i després intentaré respondre a una re-
flexió, que m’ha semblat interessant, que feia el senyor Santi Rodríguez sobre aquesta 
qüestió–, sinó sobretot perquè el que està passant, el que passa i el que passava, sobre-
tot, és que tota desviació de dèficit no finançat implica un impagament als proveïdors. 
Per tant, aquesta desviació era molt gran i comportava molts impagaments als proveï-
dors, i, per tant, un problema..., a proveïdors de tota mena, eh?, institucionals, també: els 
ajuntaments, proveïdors de serveis, proveïdors de béns, etcètera.

I en això –i jo crec que en això vostè estarà d’acord amb mi– hi ha hagut una millora 
molt notable. Jo intentava quantificar-la, en la meva intervenció –ja ho hem fet en altres 
ocasions–, quan explicava la reducció del termini de pagaments, de més seixanta dies 
a menys de trenta –una reducció molt important en el termini de pagaments–, o quan 
ho expressava en termes quantitatius i explicava que hem reduït els compromisos pen-
dents de pagament en gairebé 3.000 milions d’euros, 2.850 milions d’euros de menys en 
aquest àmbit, cosa que, sens dubte, és molt important i molt positiva.

En aquest sentit, em sembla que és rellevant que, quan es compara la despesa efec-
tiva entre l’aplicació de l’execució d’un pressupost o un altre, s’han de tenir en compte 
també aquestes dades. No es poden tenir en compte al marge del deute generat, al mar-
ge dels impagaments, etcètera. I, per tant, escolti, que hàgim fet un esforç per pagar 
aquestes quantitats tan importants a proveïdors de serveis o a ajuntaments, etcètera, 
tan rellevants, també entenc que entra dintre del marc, en alguns casos, de polítiques 
socials directíssimes, sense cap mena de dubte, i en d’altres, en tot cas, per exemple, en 
elements que poden contribuir a la millora de la situació financera d’altres institucions, 
i, per tant, també a l’impuls de la seva activitat, per exemple, en àmbit d’obra pública, 
perquè saben que els ajuntaments tenen marges que a vegades nosaltres no tenim, i a la 
inversa, diguem-ne, eh? Per tant, aquest esforç hi és.

Jo agraeixo també que hagi fet... Vostè ha utilitzat l’expressió, si no m’equivoco, i 
espero que ara no em desmenteixi..., vostè ha dit: «Són uns pressupostos que acaben 
amb les retallades, però que no generen esperança.» Jo crec que en gran mesura aca-
ben amb moltes de les retallades que s’han viscut. Certament, aquí jo accepto que es 
poden comparar amb diversos exercicis pressupostaris diferents i sempre trobarem un 
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exercici pressupostari en el qual hi havia una partida que era més elevada. És inevita-
ble, que sigui així; segurament perquè és impossible que totes les partides pressupos-
tàries siguin simultàniament les més altes de la història. I, per tant, en tot cas, el que 
sí que és impossible és que representin sempre els percentatges més alts tots alhora, 
perquè el sumatori, doncs, és literalment impossible.

En tot cas, vostè deia: «No generen esperança, no acaben d’agradar a ningú i dece-
ben una mica a tothom.» Dit així, em sembla que una mica hi estic d’acord: no acaben 
d’agradar a ningú, però potser això és el que ha de fer aquest projecte, no? Potser no ha 
d’acabar d’agradar a ningú, i és el millor símptoma que és el millor dels projectes pos-
sibles. Perquè, d’acord, cap dels grups que han parlat fins ara no ha dit que vulgui apro-
var-los, diguem-ne; però, escoltin, vostès representen opcions polítiques molt diferents, 
també, a vegades molt contraposades, i, en canvi, tots vostès en reconeixen alguns as-
pectes i d’altres els critiquen, cosa que em sembla perfectament lògica, legítima i nor-
mal, diguem-ne.

Vostè expressava preocupació pels aturats i per les persones en risc d’exclusió, pre-
ocupació que nosaltres, òbviament, compartim absolutament. I precisament per això 
ens sembla –just al contrari del que entenc que vostè indicava o insinuava o explicava– 
que aquests pressupostos, que destinen el percentatge més elevat de tota la història a po-
lítiques socials, precisament al que van és a intentar cobrir les emergències, les urgèn-
cies, les necessitats peremptòries, immediates, que tenen molts dels nostres ciutadans. 
I sempre hem dit que la nostra prioritat, en aquest sentit, era atendre aquestes urgències, 
aquestes necessitats, aquestes persones, i que al mateix temps hem de fer possible tam-
bé l’impuls d’aquesta activitat econòmica que permetrà poder seguir cobrint aquestes 
necessitats i fins i tot cobrir-les encara millor en el futur. Cap de vostès acaba d’estar 
d’acord en la combinació, però per raons també diferents.

En tot cas, aquest és el nostre objectiu, la nostra prioritat, i em sembla que, més enllà 
de les declaracions, les xifres així ho expressen. Perquè, si no –hi insisteixo–, no s’en-
tendria que estiguéssim davant del percentatge més alt de la història d’uns pressupostos 
destinats en aquestes polítiques socials, que precisament tenen com a prioritat cobrir 
aquestes urgències i aquestes necessitats a les quals vostè feia referència i aquesta pre-
ocupació que, òbviament, nosaltres compartim absolutament, diguem-ne, no?

Després, vostè feia també una referència al cobrament de la paga extra del 2012, i 
deia que no li semblava bé que s’acabi de cobrar el 2018. Bé, en tot cas, forma part d’un 
acord, i nosaltres el que fem és complir l’acord. Entenc que, bé, segurament vostè pre-
feriria que fos d’una altra manera, però, vaja, és l’acord que hi ha en aquests moments, i 
el que fem és complir-lo, i, en tot cas, anant més enllà del que evidentment hi havia, di-
guem-ne, no? I entenem que aquesta és una mesura positiva i que hem de fer tot el pos-
sible per millorar la capacitat adquisitiva dels treballadors en general, també dels tre-
balladors públics, en la mesura del possible, ateses les circumstàncies difícils que hem 
viscut i que en gran mesura continuem vivint, perquè ens sembla que és molt important 
l’efecte tractor que hauria de tenir aquesta major capacitat respecte a la capacitat d’esti-
rar la nostra economia, la nostra producció, etcètera.

Vostè deia que no hi han mesures per millorar la competitivitat; després, algun altre 
portaveu també hi feia referència, alguns ho il·lustraven amb el tema de l’ICF. Jo aquí 
voldria fer diversos matisos, acceptant que és obvi que segur que cadascú de vostès pot 
pensar que, escoltin, per molts esforços que es facin, sempre seria millor fer-ne alguns 
més; jo, també –jo, també. Escolti’m, per molts esforços que fem, sempre seria millor 
poder-ne fer algun més, però les restriccions són les que són, i, per tant, doncs, intentem 
cobrir totes les necessitats, ateses aquestes restriccions. I precisament pel que treballem 
és per superar aquestes restriccions, per poder anar molt més enllà.

Llavors, les reflexions –algunes, eh?– amb relació al que vostès deien. Alguns de 
vostès parlaven de l’ICF com un banc públic, la banca pública. No és així: l’ICF no és 
el banc públic de Catalunya, és un banc públic d’inversió; és diferent. No és un banc 
públic, no té la funció de fer de banc públic; té la funció de fer de banc públic d’inver-
sió. És diferent, ja està. No passa re; en aquest cas, l’adjectiu, doncs, és molt rellevant, 
perquè ajuda a entendre molt bé el substantiu, no? I aquesta diferència és una diferència 
substancial, absolutament substancial: no es pot confondre un banc públic amb un banc 
públic d’inversió. En el marc de la Unió Europea? Sí, és clar, en el marc de la Unió Eu-
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ropea, sí, sí. En quin marc ha de ser? És el marc en el que estem, és el marc en el qual 
volem estar, i, per tant, només faltaria, diguem-ne.

Després, també amb relació a l’ICF, recordeu que els darrers anys el que ha experi-
mentat l’ICF és que s’ha convertit en una entitat on el nombre de consellers no domini-
cals és superior al nombre de consellers dominicals. I, per tant, en el marc, també, del 
compliment de les tendències que en aquests moments s’imposen, i per complir aquest 
marc europeu, precisament, doncs, hi ha una actuació autònoma que també es reflecteix 
en la composició dels seus òrgans de govern, dels seus òrgans de direcció.

Més enllà d’això, una altra reflexió important: l’ICF no és una entitat que en aquests 
moments es finança bàsicament amb pressupost públic, com ha passat en altres mo-
ments, sinó que és una entitat que, per les seves funcions, per la seva realitat, per la seva 
construcció jurídica, pels canvis que ha experimentat, el que fa és anar a finançar-se en 
els mercats. Per tant, quan alguns de vostès diuen: «És que es redueixen les partides...» 
Sí, és clar. Clar, perquè és que el banc ha canviat, i està fent unes altres coses, i les està 
fent en un marc diferent. I, per tant, clar que és així, és lògic. Bé, «és lògic»..., vull dir, 
jo ja entenc que algú diria: «Escolti, doncs, a mi no m’agrada.» D’acord, però és la rea-
litat; ja està, és aquesta. La realitat jurídica del banc, les funcions del banc, el finança-
ment del banc, etcètera, han canviat –han canviat. Això no treu que puguin haver-hi re-
cursos públics destinats a través d’altres vies a cobrir alguns dels aspectes o algunes de 
les necessitats que tradicionalment havia cobert l’ICF. I, de fet, això és el que hi ha en 
els pressupostos, clar, sí, sí: es cobreixen a través d’altres vies, sí.

Després, una altra reflexió, també, en aquest sentit: l’ICF feia sovint... –bé, alguns 
de vostès ho han citat–, feia una funció de cobertura d’institucions públiques que ara no 
fa. Però una altra reflexió, en aquest sentit, també: feia funcions en l’àmbit d’aportar li-
quiditat. Però aquestes funcions ara ja no les fa, per diverses raons; una d’elles, a part 
de les que he dit ara i per no ser reiteratiu, també perquè l’accés als mercats financers 
ha canviat dràsticament. I, per tant, en molts casos aquesta recerca de la liquiditat es fa 
directament per part de les empreses en el mercat financer, perquè els tipus d’interès, 
vostè saben que no tenen res a veure amb els tipus d’interès tal com els havíem conegut 
en bona part de la nostra història. Per tant, sí, sí, és clar que hi han canvis.

Després..., ara torno –perquè aquí he fet una extensió en un exemple d’aquests de so-
lapament, perquè hi han hagut diverses intervencions en aquest sentit– una altra vegada 
directament al que deia el portaveu del Grup de Ciudadanos, quan deia que ell creu, ell 
afirma, ell està segur que ha d’haver-hi coordinació amb l’agència tributària espanyola. 
Jo ho entenc, diguem-ne, i ho comparteixo; sí, és clar, i amb totes les agències tributà-
ries de tots els estats de la Unió Europea, tant ara com en el futur, o especialment en el 
futur. Per tant, escolti, voluntat de coordinació, voluntat de treballar conjuntament, sí, 
tota –tota–, però no només amb uns, sinó amb tothom, i també amb aquests en particu-
lar, amb els quals compartim i compartirem també tantes coses. Sí, perquè els vincles 
econòmics amb l’economia espanyola són molt importants, sí, igual que ho són els vin-
cles econòmics amb altres economies, també –també–, i ho continuaran sent en el futur, 
també.

I, per tant, com més col·laboració i més coordinació hi hagi, molt millor. En aquest 
sentit, d’acord, almenys expressat en aquests termes que jo estic fent ara, diguem-ne, 
eh? Entenc que és possible que vostè s’imagini un marc institucional diferent del que jo 
ara estava fent servir com a fonament de la meva intervenció; però, en tot cas, al marge 
de quins siguin els marcs institucionals en els quals ens trobem, el concepte de coordi-
nació, escolti, a mi em sembla positiu, eh?, entenc, com a vostè.

Després, vostè ens deia que cal treballar contra el frau fiscal; ho compartim absolu-
tament, és evident. Ho hem dit moltes vegades i hi estem treballant, estem avançant en 
aquesta direcció, etcètera. Hem explicat en moltes ocasions que cal treballar contra el 
frau fiscal, i també cal treballar contra l’elusió fiscal, és a dir, contra l’ús d’instruments 
d’enginyeria financera que, aprofitant determinats àmbits de beneficis fiscals, permeten 
que hi hagi qui no contribueixi tal com l’esperit global de la norma semblaria que ha 
d’indicar. Per tant, en aquest doble sentit: contra el frau fiscal, contra l’elusió fiscal.

Compartim també amb vostè la preocupació per la diferència que hi ha entre els 
nivells de frau fiscal a la nostra economia i a les economies més avançades de la zona 
euro. La compartim absolutament, encara que també és veritat que estem en la mitjana 
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d’aquest fenomen del frau fiscal en el conjunt de la Unió Europea, però és evident que 
nosaltres hem de mirar sempre cap als millors i hem d’intentar assemblar-nos el màxim 
possible als millors.

I precisament un dels objectius –un dels objectius– importants del desplegament de 
l’agència tributària va en la línia de disposar de millors eines per lluitar contra el frau 
fiscal, entre altres coses, perquè el que sí que sembla evident és que amb les eines que hi 
havien ara a Catalunya i a l’Estat espanyol, etcètera, això no ha acabat de funcionar. Per 
tant, si fins ara no ha acabat de funcionar, perquè n’hi ha molt –vostè mateix ho reco-
neixia–, escolti, doncs, raó de més, un incentiu més per dotar-nos d’eines millors i més 
efectives per poder lluitar-hi de forma efectiva, no? Per tant, també compartim aquesta 
inquietud, aquesta preocupació.

I ens sembla que allò que expliquem, allò que fem, allò que preparem, etcètera, 
doncs, avala que no només és una preocupació de caràcter moral o de caràcter intel·lec-
tual, sinó que té una voluntat ferma de correcció, perquè sens dubte seria un instrument 
molt notable a l’hora de millorar les nostres disponibilitats fiscals i la nostra capacitat de 
fer front a les necessitats dels ciutadans en l’àmbit de les polítiques socials, del creixe-
ment econòmic, en la millora dels serveis públics, etcètera. I en som perfectament cons-
cients, i precisament per això, en aquesta direcció, hi volem seguir treballant.

Per tant, aquí jo entenc que els objectius els compartim. També sé que les eines vos-
tè creu que, doncs, haurien de ser diferents de les que nosaltres estem plantejant, però 
els objectius els compartim.

I, si no m’equivoco, vostè acabava la seva intervenció dient que la gestió del dia a dia 
no funciona. I deia: «Vostès, d’això, no se’n surten, això no ho fan gaire bé...» o «No ho 
fan gens bé, i, per tant, escolti, desconfio que en el futur ho facin bé amb altres eines, 
quan tinguin més eines de les que ara tenen.» Però aquí jo voldria també tornar a un 
punt que hem tractat anteriorment, que és: escolti, a mi em sembla que és just el contra-
ri, el dia a dia funciona, i funciona almenys... Tenint en compte les restriccions enormes 
amb les quals ens trobem, jo crec que funciona raonablement bé.

I que en unes condicions molt difícils, amb pals a les rodes de moltes menes i de 
molts orígens diferents, siguem capaços de quadrar la tresoreria, de fer front als paga-
ments de moltes partides pendents de pagament –com acabem d’explicar–, de reduir els 
terminis de pagament... Escolti, jo crec que això parla en favor d’aquesta gestió del dia 
a dia. Perquè les entitats que han cobrat aquests diners, que estaven pendents de rebre’ls 
–les institucions, els ajuntaments, els proveïdors de serveis i de productes, etcètera–, jo 
crec que estan molt millor havent-los cobrat que no pendents de cobrar-los, i la millora és 
molt substancial –molt substancial. I, per tant, em sembla que precisament la feina que 
intentem fer, doncs, escolti, avala les nostres intencions de continuar-la fent encara millor.

Si vostè em digués: «Escolti, però segur que es pot millorar.» Sí, segur que es pot 
millorar, i farem tot el possible per millorar. I tant de bo siguem molts els que ens aju-
dem a millorar-ho i fem un esforç col·lectiu. Perquè, al final, entre altres coses, el que 
ens hi juguem, més enllà també de les diferències en l’àmbit institucional, eh?, del futur 
institucional que volem i en què treballem, més enllà d’això, al final els problemes seran 
els problemes nostres, del conjunt de la ciutadania i d’aquells que venen darrere nostre. 
I, per tant, com millor els afrontem, doncs, molt millor. I jo entenc que aquest ha de ser 
un repte de tots els aquí presents, i estic segur –estic segur– que és així, diguem-ne, eh?

Per tant, endavant, afrontem-ho de la millor manera possible. Jo crec que nosaltres 
ho estem fent, que ho estem afrontant de manera força eficient, tenint en compte, hi in-
sisteixo, totes les restriccions amb les quals ens trobem. I la nostra voluntat és seguir 
millorant i seguir aprenent cada dia.

Respecte a la intervenció del Grup Socialista, bé, alguna reflexió també de caràc-
ter general. Vostè em sembla que ha començat..., la senyora Romero ha començat dient: 
«Avui hauríem de parlar del pressupost del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda, però parlarem del pressupost una mica globalment.» Després ja ha 
vist que (veus de fons)... Bé, vull dir, jo he entès això, si no és així... Ho retiro immedia-
tament, eh?, si no és així.

Vostè ha qualificat els pressupostos de continuistes, perquè no hi veuen canvis, i a 
mi sembla que els canvis són molt evidents, diguem-ne, no? Que hi hagi 1.170 milions 
d’euros més destinats a polítiques socials, que hi hagi més de 400 milions més destinats 
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a polítiques de salut, que hi hagi més de 338 milions d’euros més destinats a l’àmbit de 
l’educació, que hi hagi... Vaja, entenc que això són canvis, i que són canvis rellevants, 
perquè no és el mateix disposar de 1.170 milions d’euros més per a aquestes polítiques 
socials que no disposar d’aquests 1.170 milions d’euros més; segur que és un canvi molt 
rellevant. I, vaja, segur que també és un canvi molt rellevant el fet que s’hagin pogut 
cobrir compromisos pendents de pagament per valor de més de 2.800 milions d’euros. 
Segur que és un canvi molt important, perquè segur que les entitats, els agents, les per-
sones, les famílies que s’han vist beneficiades pel fet que han cobrat aquests elements 
pendents de pagament, doncs, segur que han notat la diferència, diguem-ne.

Jo, el que..., evidentment, puc admetre, vaja, que vostè consideri..., «són massa conti-
nuistes, m’agradaria que fossin més trencadors», i segurament a mi també m’agradaria, 
que fossin més trencadors en molts aspectes, segurament també. Ara, que hi han canvis, 
segur –segur–; depèn de la importància que vulguem donar a aquests canvis, però, vaja, 
1.170 milions de més en aquestes polítiques socials per a un pressupost departamental 
d’uns 22.000 milions d’euros és una xifra molt rellevant.

Podríem discutir... «És que ens agradaria que fos més»; d’acord, també. Però, llavors, 
comparem-ho amb altres pressupostos d’altres administracions públiques i mirem si es 
produeixen increments d’aquest tipus en altres administracions públiques que tenen la 
sort de ser administrades per altres persones i altres formacions polítiques; i potser no els 
trobarem, potser no trobarem aquestes xifres comparables. I, per tant, si no les trobem, 
potser és que les xifres que es plantegen aquí són rellevants, almenys en el context actual, 
almenys en comparació amb allò que passa en altres administracions públiques.

I, si no, estiguem pendents del que passarà probablement amb el pressupost del Go-
vern espanyol, si és que l’acaba aprovant, també, i vegem si hi han xifres d’aquest tipus 
i si són comparables; o amb altres administracions públiques de caràcter autonòmic o 
amb altres administracions públiques d’altres àmbits territorials o d’altres estats. Mirem 
si hi han xifres d’aquest tipus, i quantes són d’aquest tipus i quantes són comparables 
en aquests termes. O comparem-ho –una altra manera de comparar-ho– amb els ante-
cedents, amb el que ha passat els darrers anys. Doncs, certament, segurament tots esta-
ríem d’acord que voldríem anar molt més enllà, però canvis, jo crec que és segur que hi 
són, no?

Després, vostè deia que estem d’acord en altres coses, que jo confirmo: que el sostre 
de dèficit és insuficient, que hi ha una millora com a conseqüència de la disminució dels 
interessos. En les dues coses, hi estem d’acord: el sostre de dèficit és insuficient... Un 
cop dit això, però, no tenim major disponibilitat pressupostària, però estem d’acord que 
és insuficient. Que una part es deriva de la reducció dels interessos? Certament –certa-
ment–, i entenc que això és positiu.

Vostè diu: «Hi ha un increment del deute en termes absoluts» –cert, continuarà 
sent-hi, cert– «sense que hi hagin grans inversions» –cert, també és cert. Entre altres 
raons, perquè una part de les inversions que es van fer en altres moments estan pen-
dents de pagament i ho continuaran estant, per exemple, fins al 2035. També és cert, 
també.

Totes aquestes coses que hem dit ara són certes alhora: augmenta el deute en ter-
mes absoluts, cert; disminueix el deute expressat en termes PIB, cert també; augmenta 
el deute sense que augmentin les grans inversions, cert, entre altres coses perquè estem 
pagant grans inversions, sí, i les continuarem pagant durant almenys dues dècades més, 
en alguns casos, també és cert. Tot és cert alhora. I no ho dic pas ni com un retret, ni 
com una demostració d’alguna cosa que em sembli un error en el plantejament, sinó 
només –només– amb la intenció de complementar una mica més el quadre descriptiu, 
i assumint que tota descripció pot ser sempre millorada i matisada, eh? I, per tant, qual-
sevol matís que vostè vulgui fer en relació amb aquestes afirmacions que jo estic fent, 
segur que jo l’hi agrairé..., vaja, l’hi agrairé molt, diguem-ne. Per tant, qualsevol pinze-
llada més que puguem posar en aquest quadre, doncs, segur que serà positiva en la re-
cerca de la descripció del context en el qual estem.

Després, vostè feia referència a mesures fiscals que li semblen insuficients. Tanma-
teix, també és veritat que en aquest projecte de pressupostos hi han més de 1.000 mi-
lions d’euros en ingressos que deriven de mesures fiscals adoptades els darrers anys. 
Per tant, jo puc entendre que a vostè li semblin insuficients, però ser-hi, hi són. A vos-
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tè potser li agradaria que hi fossin més, ara, d’acord, però ser-hi, hi han sigut; per tant, 
aquests esforços en aquesta línia que vostè demana s’han produït. Ara (veus de fons)... 
Bé, d’acord, d’acord; ara no entrarem en una discussió, perquè no és el format del debat, 
diguem-ne, però fixi’s en una cosa, eh?, vostè... Segurament vostès, i segur que amb part 
de raó, ens diuen: «Escolti, podrien anar molt més enllà», i altres grups ens diuen: «No 
només no haurien d’anar més enllà, sinó que s’han passat molt, amb el que ja han fet.» 
Per tant, les sensibilitats són plurals, segur.

Ara, la nostra és tornar-li a explicar –perquè em sembla que és rellevant– que les 
mesures que s’han adoptat aquests darrers tres anys són mesures que permeten una 
recaptació de més rellevant, i que ajuden a entendre precisament per què disposem de 
1.170 milions d’euros més per a polítiques socials. Perquè, si no, aquests euros de més 
no hi serien, i aquesta disponibilitat no es podria cobrir, i aquests diners, aquests 408 
milions que destinem a l’àmbit de la salut o que volem destinar a l’àmbit de la salut, no 
els hi podríem destinar, perquè no existirien; o aquests 338 milions en l’àmbit de l’ense-
nyament, doncs, no els tindríem.

Per tant, és rellevant? Sí, clar que és rellevant. La prova que és rellevant és que si no 
haguéssim fet aquest esforç aquests darrers anys i això no ens hagués donat aquests re-
cursos en aquest exercici concret, en aquest projecte no disposaríem d’aquests recursos 
per fer tot això, que és rellevant –que és rellevant–, perquè no és el mateix tenir 400 mi-
lions més que no tenir-los, perquè no és el mateix tenir 338 milions més per a les esco-
les que no tenir-los. Doncs, sí, és rellevant.

Després... (Veus de fons.) Som-hi? Va, ara hi arribarem, no patim. Després, vostè 
deia que no (veus de fons)... Senyor Coscubiela, va, va, un esforç de contenció, vinga. 
(Remor de veus i rialles.) No calla! Una altra cosa... Va, som-hi. Vostè diu que creu que 
anem massa ràpid en el desplegament... (Veus de fons.) No, realment no calla mai, eh?, 
aquest senyor... (Rialles.)

El president

Vicepresident, deixi’m moderar a mi, eh?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

D’acord.

El president

Va, continuï.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Vostè deia: «Em sembla que van massa de pressa en el desplegament de l’agència 
tributària.» A nosaltres ens sembla que anem a un ritme que és necessari, que és útil, 
que és positiu i que ens dotarà d’unes eines que ens permetran precisament lluitar con-
tra el frau, que ens permetran ser més eficients, etcètera. Per tant, jo entenc que a vostè 
li sembli que anem massa ràpid; a nosaltres ens sembla que anem a una velocitat que és 
imprescindible si volem assolir tots aquests objectius al més ràpidament possible, que 
són objectius que entenc que la majoria de nosaltres compartim.

Després, vostè ha dit que han demanat la compareixença de l’Eurecat al Parlament. 
Em sembla molt bé, i tantes compareixences com vulguin demanar, només faltaria, eh? 
I tot allò que pugui augmentar de transparència..., nosaltres, a favor, com més millor, 
eh? Per tant, escolti, em sembla molt bé que ho facin.

El tema de l’ICF entenc que ja l’he contestat fa re, uns instants.
I, bé, vostè també deia que és molt difícil d’assolir, el nivell de desplegament de 

l’agència tributària; a nosaltres ens sembla que sí que és assolible, i que, a més a més, és 
necessari assolir-lo. I també ha fet referència al tema de la lluita contra el frau.

Ha dit que calen més diners per a escoles i per a salut. Nosaltres també n’estem con-
vençuts, i, per tant, intentem posar-hi tots els que hi podem posar, etcètera.

Després, la intervenció del portaveu de Catalunya Sí que es Pot. Em sembla que 
vostè m’ha dit alguna cosa així com: «Vostè és capaç de parlar de tot menys dels in-
gressos.» El que passa, que avui estem en un debat que és el debat del pressupost del 
departament, no el debat de la Llei de mesures, i tota la seva intervenció ha sigut una 
intervenció que seria pròpia del debat de mesures. Per tant, quan fem el debat de mesu-
res, doncs, ja el farem, diguem-ne, no? Avui estem parlant de la despesa departamental.
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Després, ha utilitzat diversos adjectius per definir els pressupostos: «increïbles», «de 
ciència-ficció», ha matisat «si no és que volen provocar una epidèmia»... Prefereixo no 
fer comentaris sobre aquesta..., sobre l’epidèmia, diguem-ne. No ho sé, escolti, vostè de-
cideix quins exemples posa, i ja està.

Després, ha dit que els increments de la despesa no han anat a polítiques socials, sinó 
que han anat a salut. I salut no és política social? (Veus de fons.) Vostè ha dit que han 
anat a salut, que la despesa ha anat desviada a salut. Doncs, sí, és clar que han anat a sa-
lut, entre altres coses, i, que jo sàpiga, salut forma part del paquet de polítiques socials.

Després, ha parlat del «teorema Junqueras»; jo li confesso que fins ara no havia sen-
tit mai que existeix, aquest teorema. Em preguntava si era possible fer compatible els 
tres elements que vostè citava. Depèn: en situacions de creixement econòmic sí que pot 
ser compatible, en situacions de fort creixement econòmic pot ser compatible. Escolti, ja 
procuraríem fer-los compatibles, si és que estiguéssim d’acord que aquests tres elements 
caracteritzen les nostres decisions. Nosaltres no hi estem d’acord; per tant, esmenem 
que aquests siguin els criteris que caracteritzen la nostra gestió. I, després, també esme-
nem la conclusió a la qual vostè arribava, fins i tot acceptant que fossin aquests.

I, en aquest sentit, posar-li l’exemple d’aquests gairebé 3.000 milions d’euros de pa-
gaments pendents, que han anat en gran mesura a cobrir una part d’aquestes polítiques 
socials o que han anat a cobrir ajudes a famílies amb fills, etcètera, entre d’altres, per 
citar-ne un exemple que no havia citat fins ara, diguem-ne, eh?

Bé, ha dit que el desplegament de l’ATC no li sembla realista; ja l’he contestat, aquest 
punt. I també he contestat les seves referències a l’ICF com a banca pública, ja he explicat 
la diferència entre banca pública i banca pública d’inversió, el finançament amb diner pú-
blic o el finançament en el mercat. Tot això, ja ho he contestat. (Pausa.) I ja està.

La intervenció del portaveu del PP... Ha començat explicant que prefereixen el pont 
que les columnes. Tot és útil a la vida, diguem-ne, i nosaltres estarem a favor de tota 
mena de ponts, segur que vostè ja ho sap. I precisament el que lamentem és no trobar 
sempre aquests ponts en altres àmbits institucionals en els quals segurament alguns 
dels seus companys de partit tenen un paper molt, molt rellevant, diguem-ne, eh? Per 
tant, escolti, voluntat, per exemple, d’acordar els termes del referèndum, la tenim tota; 
malauradament, doncs, no hi trobem resposta, eh?, per posar-ne un exemple.

Després, vostè feia un seguit de referències a la importància del creixement econò-
mic; certament, és molt rellevant. I, en termes absoluts, em sembla que és un exemple 
molt útil, que ja hem posat en alguna altra ocasió, però potser és bo recordar-lo: malau-
radament, durant els anys de crisi ens havíem acostumat a dir que el producte interior 
brut de Catalunya era d’uns 200.000 milions d’euros. El costum es derivava del fet que 
durant massa temps, malauradament, aquest producte interior brut no va créixer –per 
tant, es va mantenir aquesta xifra durant algun temps–, i també segurament es derivava 
del fet que era una xifra molt rodona, i, per tant, molt fàcil de recordar. Però si es com-
pleix la previsió de creixement per al 2017, que ens sembla una previsió molt raonable i 
molt realista, acabarem l’exercici amb un producte interior brut de més de 230.000 mi-
lions d’euros, d’uns 232.000 milions d’euros.

Aquesta diferència de 32.000 milions d’euros entre la xifra a la qual ens vam acos-
tumar ara fa molt pocs anys i la xifra que tindrem si es compleix aquesta previsió –que, 
hi insistim, creiem que es complirà, o que és complible–, aquesta diferència de 32.000 
milions d’euros és una diferència molt rellevant –molt rellevant–, i ajuda a entendre la 
importància del creixement econòmic, que a vegades pot ser que passi més desaperce-
but, quan l’expressem en termes percentuals. Quan diem: «Escolti, l’economia catalana 
va créixer un 3,4 el 2016, havia crescut un 3,4 el 2015», pot ser que no acabem de perce-
bre la rellevància, en termes absoluts, d’aquests creixements, i sobretot de la combinació 
d’aquests creixements un any rere un altre, perquè un creixement del 2,7 també és un 
creixement molt rellevant en termes absoluts, entre altres coses perquè ja s’ha produït 
un creixement previ molt important, diguem-ne.

Per tant, per què és rellevant, que aquesta xifra en termes absoluts hagi crescut tant 
–que, de fet, hagi crescut un setè– els últims anys, els ultimíssims anys? Per què és re-
llevant? Doncs, perquè és el fonament que ens permetrà fer front als reptes de futur i a 
les necessitats de futur, és el fonament que ens permetrà disposar d’una major recapta-
ció fiscal, perquè tindrem unes bases impositives també més importants; perquè és el 
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fonament de la capacitat que té la nostra economia de continuar generant llocs de feina 
o atraient inversió o exportant, i tot el que se’n deriva, perquè és evident que aquest crei-
xement econòmic tendeix a estirar més creixement econòmic; perquè és la garantia de 
la qualitat dels nostres serveis públics futurs. Per tant, compartim absolutament la relle-
vància del creixement econòmic en tots aquests termes, diguem-ne, eh?

I ens permet, efectivament, tenir unes previsions d’ingressos que, de fet, en gran me-
sura ja s’han complert l’any 2016. I, per tant, no és només una qüestió de previsió, sinó 
que és una qüestió efectiva fàcilment comprovable el 2016 –ja s’han complert, el 2016– 
i que ajuda a entendre per què permet cobrir una part o fins i tot la totalitat d’aquells 
2.500 milions als quals vostè feia referència, d’ingressos, que en altres moments, doncs, 
no es van complir.

I precisament aquest també és un element molt rellevant quan comparem els projec-
tes pressupostaris i les execucions pressupostàries, perquè no s’han de comparar..., és a 
dir, no es pot comparar només en termes d’ingressos quines eren les previsions en cada 
moment, sinó que també, en aquest cas, em sembla que és correcte tenir en compte... 
Escolti, en aquell moment van haver-hi uns ingressos que no es van complir; ara aquests 
ingressos s’han complert, el 2016, i la nostra previsió és que es compleixin també el 
2017 i més enllà. Perquè precisament l’activitat econòmica, la millora en alguns casos 
dels valors de determinats elements de la nostra economia i l’afectació que això pugui 
tenir en l’impost de successions i donacions, etcètera –per això hi han increments patri-
monials, entre altres coses–, doncs, fan que siguin uns pressupostos realistes, sobretot 
en el sentit que permeten no generar impagaments als proveïdors. Insistir-hi una altra 
vegada: el dèficit no finançat és un proveïdor impagat, i em sembla que aquesta no és 
una dada trivial. Ja està.

Llavors, vostè ha plantejat una qüestió que em sembla que és interessant. Vostè ha dit 
que li semblava que jo em contradeia quan demanava més sostre de dèficit i al mateix 
temps em queixava dels nivells d’endeutament de l’Estat. Jo entenc que les dues coses són 
perfectament compatibles. És a dir, nosaltres no estem en contra d’endeutar-nos, ni estem 
en contra del dèficit, ni estem a favor que no hi hagi dèficit, ni estem... No; en tot cas, és 
en comparació a què, o per permetre què. És a dir, escolti, si el sostre de dèficit fos molt 
més elevat, però ens permetés garantir nivells de creixement econòmic molt superiors, 
doncs, segurament estaria bé. I això és el que està fent la nostra economia, que amb un 
sostre de dèficit del voltant de l’1 per cent el 2016 té un creixement del 3,4 per cent.

Doncs, escolti, si aquestes són les condicions, potser hauríem de voler tenir dèficit 
sempre, perquè és evident que el podríem cobrir. Per tant, no és una qüestió que sigui 
bo o dolent en si mateix i en tots els casos i al marge de la resta de coses i de la resta 
d’indicadors i de la resta de l’economia; no, depèn.

Llavors, quina és una de les grans dificultats a les quals s’enfronta l’economia es-
panyola? És que té uns nivells de dèficit molt elevats que no estan sustentant nivells de 
creixement superiors a aquests nivells de dèficit, que s’endeuta més que el creixement 
que genera, i, per tant, que el deute que genera en termes de PIB, doncs, no només no 
disminueix, sinó que augmenta. I, clar, això és molt diferent del que afortunadament ha 
passat en l’economia catalana, i tant de bo continuï passant, i tant de bo passi a l’eco-
nomia espanyola, i tant de bo passi a totes les economies, però és una diferència molt 
substancial –molt substancial.

Per tant, a nosaltres, què ens agradaria? Ens agradaria que la capacitat de generar 
dèficit, la que continuem tenint tots plegats, es concentrés en anar a cobrir aquells es-
pais en els quals es genera més capacitat de creixement. Que això, òbviament, inclou 
també aquell conjunt de polítiques socials de garantia de la igualtat d’oportunitats que 
són imprescindibles per al creixement econòmic futur, perquè una societat desigual és 
una societat que tendeix a hipotecar la seva capacitat de creixement futur.

Per tant, en quins casos estem a favor de més dèficit i en quins casos estem en con-
tra de més dèficit? En funció de per a què serveix finançar aquest dèficit. Aquest dèficit, 
què està finançant? Clar, si està finançant trens d’alta velocitat sense passatgers, doncs, 
serà molt poc útil –molt poc útil.

Espero haver aclarit el dubte que podia existir, i entenc que la majoria dels aquí pre-
sents segurament hi estem d’acord, i, si no, doncs, ja tindrem ocasió de tractar-ho en al-
tres moments.
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Després, vostè feia una referència a l’ATC com una finalitat en ella mateixa i no com 
una eina. Justament el contrari, diguem-ne, no?: nosaltres estem convençuts que és una 
eina, i que és una eina que ha de permetre, doncs, garantir la qualitat dels serveis pú-
blics del futur, perquè permetrà lluitar de forma més eficient contra el frau, contra l’elu-
sió fiscal, etcètera. I, per tant, la fem justament en el sentit que vostè ens demana, encara 
que vostè dubti que aquest sigui el sentit amb el qual la fem. Però és legítim, tot plegat.

Respecte a l’Institut Català de Finances, també dono la intervenció per resposta, di-
guem-ne.

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els portaveus per les vostres inter-
vencions, que entenc que ara es tornaran a produir.

El president

Gràcies, vicepresident. Ara, en el torn de rèplica, té la paraula, començant pel Grup 
de Ciutadans, el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Agradezco también al señor Junqueras, al vicepresidente, la 
oportunidad que nos da de hacer una pequeña réplica en función de aquellos aspectos 
que él ha remarcado, y que yo creo que también es bueno que nosotros pongamos negro 
sobre blanco, ¿no?

Porque, claro, él nos dice: «Hombre, que el presupuesto vaya a ser una ficción o no, 
lo veremos con la propia ejecución presupuestaria.» Y tiene toda la razón, pero es que, 
precisamente basándonos en esa ejecución presupuestaria del 2016, nosotros pensamos 
que son una ficción. Porque, mire, si con el mejor crecimiento económico que hemos 
tenido, que es el 2015 y el 2016, tenemos un bajón en la recaudación, yo entiendo que 
precisamente pensar que vamos a crecer en recaudación, y mucho –y mucho–, con un 
crecimiento que incluso va a ser inferior –como saben ustedes, del 3,4 pasamos al 2,7–, 
pues, la verdad es que a mí más bien me da la sensación..., es más, no «me da la sensa-
ción», estoy prácticamente convencido de que realmente estamos ante unos presupues-
tos de ficción en los ingresos, fundamentalmente.

Después, el señor Junqueras nos dice: «Hombre, nosotros gobernamos bien en el día 
a día.» Mire, yo creo que hay multitud de ejemplos..., pero me voy a centrar en algo que 
yo creo que ya es hora de desmentir. O sea, él siempre apunta al descenso que ha sufri-
do, digamos, el pago a proveedores, ¿no?, al tiempo, a la demora que hay en el pago a 
proveedores. Bien, aquí hay una confusión que nunca..., por parte del Gobierno, intere-
sadamente, sigue manteniendo, y es como si se pagara a veintiocho días. No, no; mire 
usted, aquí se está pagando a cincuenta y ocho, porque no se tienen en cuenta los treinta 
días legales que se establecen. Entonces, se paga a veintiocho más los treinta días le-
gales, con lo cual en realidad a los proveedores se les está pagando a cincuenta y ocho 
días, y no a veintiocho. Esto es importante, y es importante que se diga de una vez, por-
que, claro, durante esos cincuenta y ocho días, ¿eh?, son los proveedores, los que finan-
cian a la Generalitat. Bien, eso por un lado.

Después, me decía usted que comparten preocupaciones sociales, que la paga del 
2012 es un acuerdo, y que, por tanto... Claro, claro, es un acuerdo; es un acuerdo for-
zado por la posición que mantenía el Gobierno. Y, naturalmente –faltaría más–, al-
gunas preocupaciones sociales lógicamente tiene que tener, el Gobierno. Pero el pre-
supuesto, que es la expresión concreta de esas prioridades, lo que también pone de 
manifiesto es dónde pone el énfasis, y naturalmente hay un tema que yo he dicho an-
tes y que vuelvo a recalcar: cuando no se dota ni un solo euro para la renta garanti-
zada de ciudadanía, se está trasladando un mensaje, y, por tanto, se está diciendo que 
esa preocupación no es del todo la del Gobierno, ¿no? Y es por lo que nosotros hemos 
dicho: «Vamos a incorporar 67 millones ahí.» Por tanto, estamos no solamente com-
partiendo la preocupación social, estamos introduciendo partidas que demuestran esa 
preocupación social, no solo la... En fin.

Después –y ya para ir acabando–, el tema del acuerdo del 2012 para la paga extra... 
Hombre, sí, claro, pero es que imagínense ustedes: una paga del 2012 acabada de pagar 
en el 2018. Hombre, pues también nos demuestra la preocupación –quedando pendien-
tes, por otra parte, las de 2013 y 2014– que tiene por los trabajadores del sector público. 
Es decir, no demuestra mucha sensibilidad, sinceramente.
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Y acabo –acabo– con lo que podríamos decir... Me decía: «Hombre, nosotros que-
remos la coordinación con la agencia tributaria española, y no solamente con la agencia 
tributaria española, sino con otras agencias tributarias europeas, por lo menos, ¿no?» 
Y, naturalmente, nosotros no podemos hacer otra cosa que compartir eso, y lo compar-
timos porque es la manera eficaz. Es decir, esa coordinación es la que nos va a permitir, 
de forma real y efectiva, combatir el fraude, combatir la elusión fiscal, y tenemos que 
combatir también otro aspecto, que es la economía sumergida.

Pero la verdad es que en coordinación con otros organismos de Europa y del conjun-
to de España, pues, naturalmente tenemos instrumentos... Cataluña ya tiene instrumen-
tos: tenemos precisamente una agencia tributaria, tenemos la inspección en el terreno 
laboral. Podemos hacer muchas cosas, en este sentido, sin necesidad –y aquí es lo im-
portante– de inflar el presupuesto de la agencia tributaria y convertir la agencia tributa-
ria en una..., en definitiva, en ineficiente, no porque no haga una función, sino porque lo 
hace con un exceso de recursos.

Es decir, mire, si con 35 millones se hacen unas tareas y una gestión... ¿Mejorable? 
Sí: dotemos, por tanto, con más recursos esa gestión, sí. Pero, oiga, pasar de 35 a 93 es 
triplicar un presupuesto que..., de verdad, no ganas eficiencia, estoy convencido de que... 
Ojalá se produzca un aumento en afloramiento del fraude fiscal –ojalá– y se disminuya 
la elusión fiscal, porque es que, si no, será, pues, eso, un..., absoluto.

Pero incluso, para que sea eficaz, con aproximadamente 50 millones podemos avan-
zar en esa lucha que se necesita y que es positiva, pero no pasar a 90, a 93. Pensamos 
que ahí es donde está el engorde innecesario, ¿eh?, y que, lógicamente, hace sospe-
char..., no «sospechar», es una evidencia de que la voluntad política que hay detrás no 
es estrictamente la de combatir el fraude, sino que la voluntad política es la idea aquella 
–que, por otra parte, ustedes han expresado mil veces– de que se trata de construir una 
estructura de estado, tanto da que sea más ineficiente o que sea más ineficaz.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Socialista, diputada Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Diré tres coses, només, intentaré centrar-me. Miri, vicepresident, 
són uns pressupostos continuistes perquè no hi veiem cap canvi substantiu ni cap canvi 
de model. Són els mateixos pressupostos que ens podia haver presentat el president Mas 
fa tan sols tres o quatre anys. Sí, hi han petits canvis, petites millores. Home, només fal-
taria, l’economia ha millorat, i només per això, doncs, bé, hi han més recursos que vos-
tès han dedicat a l’àmbit social; només faltaria, amb els anys que portem de retallades 
–retallades que han fet també amb el seu vistiplau, perquè vostè era soci del Govern del 
president Mas des del 2012. Doncs, només faltaria que, amb aquestes retallades, ara no 
fóssim capaços de millorar algunes partides, alguns programes de l’àmbit social, però 
són totalment insuficients.

Miri, no són els pressupostos més socials de la història. En números absoluts, si anem 
ja no al tripartit..., si anem al 2011, en aquells pressupostos que van pactar Mas i Camac-
ho, la xifra absoluta és més alta, i hi havien moltes menys necessitats que hi han avui, 
perquè les desigualtats i la pobresa han crescut, com molt bé deia el diputat Coscubiela, 
amb aquest informe de Càritas. I, a més a més, vostè, en el powerpoint que vostè ens va 
presentar el 29 de novembre, explica que, quan parla de l’àmbit social, incorpora aquí 
també el transport públic: la línia 9, la inversió dels ferrocarrils de la Generalitat de Saba-
dell a Terrassa, la integració tarifària..., que no dic que no sigui social, ho repeteixo, però 
crec que ens fa una mica de trampa. Per tant, no són els més socials de la història.

Vostè ha fet un esforç una mica més important que l’any passat? Sí, la millora de 
l’economia ha ajudat i ha permès que vostè faci aquests petits canvis, que sí, que ja els 
hi puc reconèixer. Però no hi ha un canvi substantiu, no hi ha un canvi de model, i no hi 
és perquè vostès no s’hi han atrevit. I em sap greu, senyor Junqueras. Del PDECAT o de 
l’antiga Convergència ho puc esperar, però no esperava, de veritat, d’Esquerra Republi-
cana que vostès no fossin capaços ni valents per fer una reforma fiscal més valenta, una 
reforma fiscal que ens portés a un sistema fiscal més just, més progressiu, on demanem 
esforços a aquells qui més tenen.
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Perquè, com deia ara el senyor Espinosa, estem demanant esforços a molta gent, en-
tre altres, als funcionaris, que, mentre que tots els funcionaris de l’Estat espanyol i de 
les diferents comunitats autònomes –tant que li agrada a vostè comparar– han cobrat ja 
la totalitat de la paga del 2012, aquí no l’acabaran de cobrar fins al 2017..., 2018 –per-
dó–, primer trimestre del 2018. No saben res de la del 2013 ni saben res de la del 2014. 
Als empleats públics, sí que els hem demanat esforços; ara, als qui més tenen, a aquest 
3,16 per cent de la població que guanya molt més que la resta i que podria fer algun es-
forç, a aquests no els hi demanem.

És que no ho entenem, senyor Junqueras, de veritat, no entenem com Esquerra Re-
publicana... A més a més, amb el suport i la complicitat que tindria de la CUP, que és 
qui realment donarà el suport als pressupostos –o no–, no entenc que vostè no s’atrevei-
xi a fer aquesta reforma. Ho puc entendre del PDECAT, ho puc entendre perfectament, 
però no ho entenc de vostès. Per això hi ha una certa decepció, també, en la lectura 
d’aquests pressupostos.

I vostè li ha dit al senyor Coscubiela: «Parla, vostè, de la Llei de mesures.» No, miri, 
és que el secretari d’Hisenda és el responsable de plantejar nous impostos. I va venir 
aquí fa unes setmanes, a una compareixença, on li vam demanar, si us plau, que ens ex-
pliqués l’informe que la conselleria estava fent sobre modificacions possibles d’impos-
tos –IRPF, successions–, que havien sortit a la premsa, i, escolti’m, no ens va explicar 
res. Ens va portar un powerpoint molt maco, això sí, eh? –vostès els fan molt bé–; ara, 
informació de veritat que ens serveixi per poder prendre decisions, no –no.

I vostè parla de política fiscal molt per sobre, però no entra en el fons. Per què no 
modifica l’IRPF? Per què no modifica l’impost de successions? Per què no modifica 
l’impost de patrimoni? És que no hi ha entrat, en això, i tampoc hi va entrar el senyor 
Salvadó aquell dia.

I a nosaltres, realment, ens sap greu. Sobretot perquè podríem recaptar més, ser més 
justos, i, per tant, aquests diners que recaptéssim de més els podríem dedicar a políti-
ques socials. Que nosaltres creiem que aquí hi ha el marge, hi ha un marge d’autogo-
vern, i vostès no l’estan utilitzant. I aquesta és una clara diferència pel que fa, doncs, 
al «no» als pressupostos, aquesta tebiesa en demanar més esforços a aquell qui més té. 
Això, per una part.

I en l’altra, en la part d’inversió social, vostès, com que fan uns canvis petits, di-
guéssim, doncs, escolti’m, què passa? Que acaben carregant a les famílies allò que el 
sector públic no pot fer: zero euros a les escoles bressol, cap plaça de residència més... 
I en això, nosaltres no hi estem d’acord, perquè hi ha, al darrere, un model de societat 
que no compartim, que és que, al final, les dones s’hagin de quedar a casa a cuidar les 
persones amb dependència, a cuidar els infants, i, per tant, tornem a una societat que no 
ens agrada i que hauríem d’eliminar per generar una igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones. I, sincerament, en aquest pressupost, no ho veiem.

Per tant, si vostè vol un trencament i vostè vol canvis de veritat, faci’ls, faci’ls, que 
té capacitat de fer-los. I a més a més té un soci, que és la CUP, que diu que els voldria 
fer. Doncs, escolti’m, pressionin el PDECAT, si és que el problema és el PDECAT. Però, 
vaja, vist el que veiem, em sembla que aquí vostès tenen una connivència que compar-
teixen també amb el Partit Popular, que és amb qui realment acaben aprovant sempre 
qualsevol moció amb relació a la política fiscal. Per tant, facin-s’ho mirar.

I una última cosa, perquè no sé exactament quants minuts tinc, però dec estar aca-
bant, perquè el senyor president em mira insistentment. L’Agència Tributària de Catalu-
nya –jo l’hi he dit– ja era una estructura d’estat el 2007, quan es va crear; ja ho era, ho 
és, és una estructura d’estat. Que la volem més forta, més dimensionada, amb més capa-
citat de gestionar? Sí. El que nosaltres creiem és que vostès corren massa.

Miri, en un informe que va fer el Consell Assessor per a la Transició Nacional, ja 
deia que per poder tenir una agència tributària que acabi gestionant tots els impostos 
que es recapten a Catalunya, amb un acord amb l’agència tributària espanyola i amb 
una feina molt, molt intensa, podríem tardar dos anys. Si no hi havia aquest acord, si no 
es treballava d’una manera molt intensa, podríem tardar anys indeterminats. Jo, since-
rament, que en uns mesos vostès vulguin multiplicar l’agència amb 459 efectius més..., 
em sembla que és una xifra una mica inconscient. Perquè han fet vostès oposicions o 
concursos per ampliar el personal de l’agència i no han aconseguit més de vint o trenta 
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persones, els darrers temps. I, per tant, que ara ens facin creure que en tindran 459 més 
per gestionar els impostos cedits i l’executiva, doncs, sincerament, no ens ho acabem de 
creure. Tant de bo ens equivoquem, però no ens ho acabem de creure.

I dic «tant de bo ens equivoquem» perquè aquí hi va la capacitat que tinguem de re-
captar els nostres impostos i gestionar aquests ingressos. I, sincerament, ens fan patir. 
No entenem per què vostès no han muntat el sistema, i, un cop muntat, doncs, hagues-
sin trencat amb les oficines liquidadores. No, ho fan al revés: han trencat, i després ja 
ho muntarem. Bé, sincerament, tenim molts dubtes que això vagi endavant, perquè, al 
final, si no som més eficients, si no som capaços de recaptar més i fer-ho millor i lluitar 
contra el frau fiscal, no ens en sortirem.

I, sincerament, quan vostès han vingut aquí a explicar-nos-ho, perquè, clar, el que 
sabem és el que ens expliquen, doncs, no ens donen gaire confiança. I, per tant, potser... 
–ja ho he dit, però m’agradaria que quedés la idea–, més recursos a la universitat com 
a estructura d’estat que genera coneixement i es pot transferir a l’economia per ser més 
competitiva, i no tants a l’agència tributària, perquè, compartint l’objectiu, creiem que 
vostès acceleren i corren en excés, i no creiem que aconsegueixin els objectius, final-
ment, que estan perseguint.

Per tant, senyor Junqueras, em sap greu, però no compartim el model, no compartim 
la seva tebiesa pel que fa a la reforma fiscal –sense demanar més esforços a aquells qui 
més tenen– i, sobretot, doncs, no compartim aquest model de societat.

I, bé, esperem... Tant de bo vostè ens truqui, i, no ho sé, vulgui dialogar, que ara 
diu que accepta el diàleg. No, si és que no podem dialogar amb vostè des de fa molt de 
temps, i miri que l’hi demanem. Bé, si ho fa, podrem parlar-ne amb més detall; si no, 
doncs, haurem d’esperar el que decideixi la CUP, en aquesta reunió que té el 28 de ge-
ner, per saber si s’aprovaran definitivament o no, els pressupostos.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el diputat 
Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Senyor vicepresident, vagi per endavant una cosa: ningú 
–almenys, nosaltres no– ha posat en dubte la seva capacitat de gestió, eh? A més, en 
algun moment, jo crec que en algun cas concret hem fet..., en la darrera compareixen-
ça, per exemple, del senyor Pere Aragonès. El que passa és que es pot ser molt bo ges-
tionant...; per exemple, es pot ser molt bo gestionant polítiques dels veritables lliberals, 
que és com a vostè li agrada definir-se. La nostra crítica –i vostè hauria de saber encai-
xar-la millor, perdoni que l’hi digui– és una crítica política, és una crítica en l’orientació 
d’aquests pressupostos. Ja sé que el que més l’incomoda és discutir amb nosaltres, per-
què discutir amb altra gent és molt més còmode, però és la nostra funció.

Vostè avui ha fugit d’estudi de totes les coses que el nostre grup, Catalunya Sí que es 
Pot, li ha plantejat, i ha argumentat que és que no ens hem centrat en la secció d’econo-
mia i finances. Vostè, que ha estat capaç d’explicar-nos com estava l’economia espanyola 
en el marc de l’economia internacional, que ha estat capaç d’explicar-nos la composició 
del PIB, com es calcula un dèficit públic, que fins i tot ha explicat tota l’àrea econòmi-
ca del Govern... Bé, escolti’m, nosaltres li hem parlat d’una cosa clau en els pressupostos 
d’economia i finances, que és com es garanteixen els ingressos per fer les polítiques d’a-
quest pressupost, i també per fer les polítiques del seu departament. I aquí és on nosaltres 
li hem de dir –ho sento– que són continuistes, que no tenen canvis significatius.

Miri, escolti, jo no li he dit «immobilistes», no li he dit «fossilitzats»; malament ani-
ríem, que en un pressupost del 2017 no hi haguessin canvis. Ningú li diu que tot va ma-
lament. Li diem que les coses significatives per les quals es mesura un pressupost –al-
menys, nosaltres, el 2017–, que són la reforma fiscal i la política de renda garantida de 
ciutadania com a eix a partir del qual s’articulen les polítiques d’emergència social, no 
les hi veiem. I, en aquest sentit, continuem insistint en que són polítiques continuistes.

I deixi’m que l’hi digui, vostè ha fet una cosa que li agraeixo, i és dir: «Per no espe-
cular sobre opcions de futur, el que podríem fer és veure què ha passat en l’exercici del 
2016.» I jo m’he referit a això, i vostè, en lloc d’entrar en el debat de les idees, bé, ha uti-
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litzat certs comentaris, els ha ridiculitzat o frivolitzat, no? Vull tornar a donar-li l’opor-
tunitat de fer-ho. A veure, què ha passat amb el pressupost del 2016? Què ha passat? Ha 
passat el que alguns ja prevèiem, i és que els anuncis, amb el pressupost no aprovat –no 
amb el prorrogat, sinó amb el pressupost no aprovat–, que es gastarien tantes coses en po-
lítiques socials, no eren reals, si no s’augmentaven els ingressos. Per què? Per una partida 
que es calcula sempre fora de pressupost, que és la de desviació, i que en sanitat, doncs, 
resulta que se’n va..., bé, aquest any, 900 i escaig, l’última dada que he vist, del 30 de no-
vembre; suposo que el 30 de desembre s’aproximarà als 1.000 milions, en despesa farma-
cèutica i en concerts, fonamentalment, eh?

Llavors, què vol dir això? Vol dir que vostè ha tingut més ingressos dels que preveia, 
ha aconseguit millorar el dèficit públic. I, llavors, d’on pensava treure els diners per fer 
tot allò que vostè va prometre, amb el pressupost no aprovat? Si s’ho ha menjat tot la 
desviació de la despesa farmacèutica! L’hi dic perquè li vulgui posar el dit a l’ull a vos-
tè?, perquè vull aquí treure algun debat anterior? No, l’hi dic perquè és que això mateix, 
seguint els seus criteris de mirar el 2016 per entendre el 2017, em serveix a mi per dir-
li que aquesta previsió que vostè fa, de millora de la despesa social amb 1.170 milions 
d’euros, pot ser un bon desig, però no és una realitat, si no va acompanyada de més in-
gressos. Per què? Perquè el dèficit públic superarà, segur, i vostè ho sap..., no perquè 
nosaltres siguem agoreros, sinó perquè és que si no hi ha millora dels ingressos i hi ha 
un augment de determinades despeses incontrolables, acabarà pujant, el dèficit públic.

Per això nosaltres, que el volem ajudar a que els seus pressupostos, si s’aproven, que 
s’aprovaran, amb una millora de 1.170 milions d’euros de despesa social, siguin reals i 
no siguin ficticis..., només és possible fer-ho garantint més ingressos. I aquesta garantia 
de més ingressos no és com vostè ens ho vesteix. No és pas veritat, que vostès aconse-
gueixin pujar 107 milions d’euros, un 25 per cent, la recaptació del 2017 de l’impost de 
successions i donacions. Passarà l’epidèmia de la grip, i això li permetrà que vostè, si 
vol, si l’interessa, contesti a això que li he dit: em pot explicar com poden passar de 440 
milions, que és el que ingressarà aquest any, a 547? Estem parlant de 107 milions, eh?

És a dir, si amb els ingressos que vostès han previst tot apunta que no es compliran, 
seguint el seu consell de mirar cap endarrere –i, a sobre, vostès es neguen a fer unes 
reformes fiscals imprescindibles per obtenir més ingressos–, no és possible que vostè 
compleixi el compromís dels 1.170 milions. Perquè nosaltres siguem desconfiats? No, 
pel «trilema Junqueras» –no «teorema» (rialles), «trilema Junqueras»–, allò que tres co-
ses alhora no són compatibles.

Vostè ens diu: «Depèn de la situació econòmica.» No, miri, amb la situació eco-
nòmica de creixement que vostè ha dibuixat en aquest pressupost, aconseguir alhora 
–aconseguir alhora– immobilisme fiscal –que vostè és el que ha plantejat–, augment de 
la despesa social i control del dèficit públic no és possible. I vostè ho sap, i ho sap qual-
sevol persona que conegui una mica el món dels pressupostos, ho sap tothom.

I el pitjor és que vostè ja té una opció, que és la del 2016. El 2016 vostès han optat per 
immobilisme fiscal i millora del dèficit públic, de la qual cosa vostès fan gala, però la 
conseqüència és que no hi ha hagut millora social, malgrat que vostès han tingut ingres-
sos per fer-ho, fins i tot amb un pressupost prorrogat, l’hi hem dit no sé quantes vegades. 
Per a la Fira, sí; per al Circuit de Catalunya, també; per al Liceu, també; però, en canvi, 
per millorar la renda mínima d’inserció, no. I ara no en tenen, per a la renda garantida.

Aquests són els elements de conflicte amb vostès; són polítics, des d’aquest punt 
de vista, no són de gestió. I aquests són aquells pels quals impugnem, també, aquesta 
secció pressupostària, perquè estem parlant claríssimament d’una cosa bàsica per als 
pressupostos. Si, de fet, són les columnes... Miri, de les quatre columnes –que jo crec 
que sí que sostenen alguna cosa, sostenen un imaginari important–, una és la reforma 
de l’IRPF, l’altra és la reforma de l’impost de patrimoni, l’altra és la reforma de l’im-
post de successions i donacions, i l’altra és la renda garantida de ciutadania. Aquestes 
són les quatre columnes de Puig i Cadafalch del 2017, que vostè en fa molta ostentació 
però que no aplica. I aquest és el tema, perquè, si no, tot el que vostè ens presenta avui 
serà absolutament paper mullat.

Acabo amb una qüestió, perquè no té sentit, en aquest moment... Jo sé que vostè sí 
que m’ha entès, perquè, primera, es coneix la cosa que gestiona, i, a més, si alguna cosa 
sé, és que una persona intel·ligent, però és més hàbil que intel·ligent, o és tan hàbil com 
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intel·ligent. Aleshores, vostè m’ha dit: «És que vostè no distingeix entre un banc públic 
i un banc públic d’inversió.» Escolti, jo sí; les mocions que vostè ha signat, potser no, 
però un servidor crec que, modestament, sí. I, en aquest sentit, li estic dient que aquí hi 
manquen recursos, que nosaltres intentarem aportar, al voltant del suport a l’empresa, 
també, a l’empresa privada, que forma part del seu pressupost.

I el problema de l’empresa privada, petita i mitjana, que pugui tenir, no és només 
un problema de liquiditat i d’interessos baixos: és un problema d’accés al crèdit, per-
què moltes d’aquestes empreses continuen sense tenir accés al crèdit. N’hi han moltes 
d’elles que necessiten encara l’actuació de l’Institut Català de Finances. I hem fet una 
modesta aportació, via esmena, que espero que accepti, des d’aquest punt de vista.

Bé, igual que en el tema de l’agència tributària. Escolti, jo ho he dit totes les vega-
des, i el senyor –em sap greu– Lluís Salvadó ho sap: som uns ferms partidaris de refor-
çar el tema de l’agència tributària, perquè compartim amb vostès l’objectiu de guanyar 
el temps perdut, cinc anys en què no s’ha fet res, en què ens queixàvem que no teníem 
competències tributàries, i les que teníem no les exercíem. Estem al seu costat. Si vostè 
no volgués jugar només a setanta-dos diputats sinó a cent trenta-cinc, potser es trobaria 
amb la sorpresa que aconsegueix avançar més perquè té més aliats –i en aquest sentit, 
claríssim.

El que li diem és que no ens faci un pressupost que és fictici, perquè preveu un crei-
xement de l’agència tributària amb una quantitat d’inversions que requereixen un esforç 
de gestió que ni Superman ni el millor gestor del món és capaç de fer, perquè el que no 
s’ha fet en cinc anys no es pot fer en sis mesos. I molt em temo, perquè algun somriu-
re he vist, quan jo ho he dit..., què passarà amb aquests recursos destinats a millorar 
l’Agència Tributària de Catalunya? Doncs, que com que no es podran desenvolupar ple-
nament, no s’executaran i aniran a sufragar la partida de reducció del dèficit. Llavors, 
nosaltres preferim que es destinin a altres coses.

Són aquestes, les coses que li he dit. Sé que quan vostè no..., i ahir..., perdoni, eh?, 
perquè no vull que sembli que ara poso exemples d’ahir a la nit i així, però jo sé que 
quan vostè no vol parlar d’una cosa és el rei, vull dir que li donen el premi Nobel o el 
que sigui. Quan vostè no vol parlar d’una cosa, no en parla. I avui vostè no vol parlar de 
fiscalitat i se n’anirà sense parlar-ne. Però, almenys –almenys–, de les altres coses que 
jo li he plantejat, home... Crec que la responsabilitat amb la que Catalunya Sí que es Pot 
aborda els debats mereixia que vostè hi entrés amb alguna resposta concreta, però, vaja, 
no hi renunciarem. Abans que acabi la legislatura crec que almenys aconseguirem dia-
logar; acordar, no ho sé, però dialogar, sí. Ara, això depèn de vostè, eh?, perquè quan 
tanta gent l’hi diu, el que va en contra direcció no són els altres, senyor Junqueras.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara té el torn el Grup Popular. El diputat Rodríguez té la 
paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Hi han alguns apunts; el primer que li volia fer, amb relació a 
aquest debat sobre el dèficit i el deute. Jo crec que, després de sentir les seves explica-
cions, podem arribar a la conclusió que estem parlant exactament del mateix, eh?: dèfi-
cit sense finançament no és bo –això ho ha fet servir vostè reiteradament, ho compartim 
perfectament–, però també que el dèficit es finança amb deute.

I, per tant, jo crec que, de l’aclariment o de la reflexió que vostè ha fet, ho com-
partim gairebé tot, si no és que el que vostè hagi volgut dir és: l’únic endeutament 
legítim és aquell que permet finançar els seus dèficits. Si el que vostè ha volgut dir és 
això, ja li dic que estem absolutament en desacord; ara, si el que vostè ha volgut dir 
és una cosa diferent d’aquesta, hi podem estar d’acord.

Segon element: li torno a negar la major amb relació a l’Agència Tributària de Ca-
talunya. Vostè simplement em diu: «No, no, és una eina, no és una finalitat», però això 
contradiu el fet que vostè plantegi els tres eixos d’actuació del departament i els plantegi 
separadament –l’Agència Tributària de Catalunya amb relació a la gestió financera. Són 
elements que entenem que van íntimament vinculats, i que l’un forma part de l’objectiu 
global, que és la gestió financera. I, per tant, veiem ratificat el tractament de l’agència 
tributària com a finalitat i no com a eina.
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Amb relació a l’Institut Català de Finances, només aclarir..., jo crec que ho he deixat 
també molt clar, durant la meva intervenció: no és una crítica tant pel que fa al pressu-
post, ni he estat jo qui ha parlat que fos una banca pública –que no ho és, evidentment, 
però sí que vostès ho han defensat reiteradament–, i, en canvi, el que critico és que, tot 
i que vostès tenen aquesta voluntat que l’ICF sigui efectivament una banca pública, que 
sigui un element fonamental complementari al finançament de l’activitat productiva, si-
gui precisament aquesta activitat financera d’aquesta entitat la que es vegi minvada any 
rere any, i també les previsions ho apunten per a l’any 2017.

Expressar la..., ara se n’ha anat, la senyora Romero, però expressar la satisfacció per 
avançat que coincidim en la política fiscal amb el conseller. Estem convençuts que en el 
debat del Projecte de llei de mesures donaran suport a l’esmena que hem presentat per 
rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF a les rendes de menys de 30.000 euros –que són 
el 80 per cent dels catalans–, i, per tant, faran efectiva, doncs, aquesta entesa que, se-
gons la portaveu del PSC, hi ha entre el Govern i el Partit Popular.

I, per acabar..., com hem començat, amb el debat de ponts o columnes: miri, ara te-
nen una oportunitat de demostrar si vostès aposten pels ponts, que permeten, hi insis-
teixo, l’entesa i permeten la connexió, o per les columnes, que, com diu el senyor Cos-
cubiela, sostenen imaginaris. Vostè, com a vicepresident del Govern i com a conseller 
d’Economia, crec que pot ser el primer interessat en que el president de la Generalitat 
demà vagi a una reunió amb la resta de presidents autonòmics, en la qual es debatrà el 
finançament de les comunitats durant els propers anys. I, per tant, hi insisteixo, crec que 
és una magnífica oportunitat per demostrar si a vostès el que els agrada són els ponts o 
les columnes que sostenen imaginaris.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara passaríem al torn dels grups parlamentaris que no han pre-
sentat esmena a la totalitat. En primer lloc, hi ha el Grup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula la diputada Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. També moltes gràcies a tots els grups que fins ara han parlat per 
estar tan preocupats o tan concernits pel que nosaltres fem o deixem de fer. Entenc part 
de les coses, però també diré que tenim criteri propi. Per tant, que no s’avancin, perquè 
ni uns tenen raó ni els altres en tenen. Quan sigui el moment, se sabrà, perquè aquest 
criteri propi té a veure, també, amb part del que el Govern tingui ganes de fer o no tin-
gui ganes de fer. I aquí sí que li diré al vicepresident que, de la seva intervenció, no 
n’hem extret massa que sol no pugui aprovar els pressupostos, i, per tant, que això vagi 
per endavant.

Dubtàvem molt de com abordar això avui, i després de la seva presentació i de les 
intervencions dels diferents grups parlamentaris, volíem fer algunes reflexions. Primer, 
l’afirmació que els pressupostos no acaben amb les retallades... Que no retallin més no 
vol dir que s’hi acabi; vol dir que algunes es consoliden. Per tant, tampoc podem dir 
gaire que s’ha acabat amb les retallades, perquè si vam retallar fa uns anys vol dir que..., 
eren uns drets adquirits, i si ara no es recuperen es consoliden.

I, després, amb els més de 1.000 milions d’euros de polítiques socials..., els números 
no fan la cosa, no són neutres, de la mateixa manera que les olors no són neutres. Mal-
grat que algú s’entesti en dir-ho, les olors no són neutres i els números no són neutres. 
Per tant, hi poden haver 1.000 milions a Ensenyament i no necessàriament ser políti-
ques socials; hi poden haver 1.000 milions a Salut i no necessàriament ser polítiques 
socials. Per tant, vigilem una mica.

En aquest sentit, nosaltres creiem que tant el pressupost del seu departament com 
el pressupost en general de la Generalitat consoliden una tendència que no és nova, ni 
és nova de fa sis anys: és nova de trenta anys d’autonomia, que és la descapitalització 
de l’Administració pública. Una tendència a establir l’Administració pública com una 
caixa pagadora o una menjadora de subcontractants, on no només es tracta, llavors, de 
posar en joc el model d’ensenyament, de sanitat o de l’estat del benestar, sinó que en el 
fons el que acabem fent és posar en joc el model d’estat en general o d’Administració 
pública en si mateixa.
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De manera que acabem generant una espècie de macroeconomia de contractistes, 
subcontractistes i comissionistes i intermediaris que creiem que no és positiva, en el 
fons, per als serveis públics –en certa manera, només cal veure com algunes de les 
grans contractistes de l’Estat espanyol s’han anat reconvertint i han generat grans cade-
nes de subcontractació, fragmentació i precarietat a llarg termini–, absolutament inefi-
cient..., ja que ens agrada parlar d’eficiència, doncs, absolutament ineficient i irracional, 
perquè en el fons no acaba optimitzant recursos i es carrega les economies d’escala.

I aquí l’Administració pública hi contribueix d’una manera molt clara, perquè la 
pregunta seria: per què la partida de prestació de serveis per mitjans aliens no para de 
créixer, any rere any? Per què? És a dir, aquesta és la manera de descapitalitzar l’Admi-
nistració pública. Per què, en lloc de fer transferències de capital a empreses o crèdits a 
fons, no s’inverteix directament en sectors estratègics industrials i en el foment de co-
operatives en el sector secundari, per posar-ne un exemple? És a dir, per què en aquests 
pressupostos en el fons continuem descapitalitzant l’Administració pública, i, per tant, 
mantenint la tendència de trenta anys? Per què no ens plantegem que per construir la re-
pública podem recapitalitzar el sector públic? Això també és una manera d’abordar els 
pressupostos.

En aquest sentit, la pregunta seria: economia especulativa o economia productiva? 
Barcelona World o economia productiva? Aportacions al Circuit de Catalunya o eco-
nomia productiva? Circuit de Catalunya, pla director urbanístic..., al qual avui acabem 
de presentar un recurs davant del tribunal superior de justícia. Perquè entenem que es 
converteix en regalar diners a uns quants mentre no s’inverteix, que seria la solució de 
l’economia productiva a la zona per canviar el model productiu allà.

Per què no invertim, com deia abans, directament en sectors energètics, en lloc de 
regalar préstecs? Per què, més enllà de generar i treballar per estructures d’estat –que, 
a diferència d’altres, nosaltres sí que ho compartim–, com pot ser la consolidació de 
l’Agència Tributària de Catalunya...? Per què no ens plantegem que hi ha algunes es-
tructures econòmiques que també són estructures d’estat, i, per tant, apostem per això?

Aquestes són les preguntes. I aquestes són preguntes que hem intentat respondre nos-
altres també abordant els pressupostos, i, per tant, fent les esmenes que hem fet a la Llei 
de pressupostos, intentant donar respostes a no descapitalitzar, i, per tant, recuperar la 
gestió, creant diferents fons, però alhora també donant respostes o intentant donar eines 
perquè es donin respostes a les necessitats socials. I per això plantegem deu fons estruc-
turals: deu fons que busquen donar resposta a model o aturar model, però també donar 
resposta a necessitats socials; deu fons que es nodreixen d’una recuperació d’una forqui-
lla d’entre el 10 i el 30 per cent de partides i aplicacions que són mostra..., que les hem 
agafat de mostra per posar o contraposar aquesta idea de la provisió de serveis propis per 
mitjans aliens versus la recuperació, la transferència a empreses privades, i en d’altres.

És a dir, en aquest sentit, són cabdals, els fons estructurals, com ja ha sortit, d’alguna 
manera, de cohesió social i garantia de rendes, per cobrir la renda garantida de ciutada-
nia un cop aquest Parlament l’aprovi, i, per tant, que es cobreixi amb tot el que es reque-
reix; però també és cabdal començar a canviar o com a mínim aturar d’una vegada per 
totes aquesta descapitalització. I, per tant, també per això proposem un fons de recupe-
ració de la gestió pública, un fons que ens permeti que, a mesura que s’acaben concessi-
ons i contractes i licitacions, hàgim pogut preveure això i hàgim pogut posar la primera 
pedra per recuperar-ne la gestió. Perquè potser algun dia..., ja no es tracta de quan s’aca-
bin les licitacions i els concerts, sinó que potser algun dia decidim, col·lectivament, que 
és que volem recuperar tota la gestió pública, tal com ahir a la televisió pública s’expli-
cava en el programa de la remunicipalització de l’aigua.

Per tant, aquestes són algunes de les propostes que nosaltres hem fet a la Llei de 
pressupostos, propostes que tenen a veure també amb el seu departament, perquè, de 
fet, tots aquests fons que hem creat, els deu fons, parteixen de la necessitat que tots els 
departaments es facin corresponsables d’aquestes polítiques, que han de ser polítiques 
també d’estat, polítiques de país i polítiques que ens han de servir per guanyar el refe-
rèndum d’aquest any.

Per tant, per acabar ja, si creiem en un referèndum a guanyar, com ho pensen fer el 
Govern i vostè, com a vicepresident, sense enfortir i recapitalitzar el sector públic, sen-
se revertir els més de trenta anys de business-friendly i de provisió privada dels serveis 
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públics, que són de totes? Si creiem que podem viure més justament i ser independents, 
hem de tenir clar també que això passa per no desproveir-nos del capital humà que ara 
tenim, perquè tenim capital humà i tenim estructures ja ara. I, per tant, es tracta de no 
desproveir-les més i no carregar-nos-les més, sinó de mantenir-les i vetllar per elles, 
perquè, sobretot, són les estructures i els pilars de la societat que estem construint.

Per tant, tenen alternatives, les tenen. Nosaltres les hem posat sobre la taula i les hi 
oferim, i creiem que és la millor manera que tenim per començar a transformar i co-
mençar a posar sobre la taula que allò que estem construint és quelcom absolutament 
diferent del règim del 78 i quelcom absolutament diferent dels trenta anys d’autonomis-
me i de business-friendly, com deia abans.

Per tant, tinguem clar això: la necessària connivència que s’ha establert al llarg de 
tots aquests anys entre allò públic i allò privat no és una qüestió que tingui a veure 
amb la tradició catalana, com alguns han volgut fer creure, sinó que té a veure amb la 
construcció del règim del 78, i, per tant, també aquesta és la manera que tenim de tom-
bar-lo, de canviar-lo i de construir república, que és el que, en definitiva, entenem que, 
en aquest cas, ens uneix i és pel que, com a mínim, estem parlant.

Amb això, només reiterar que, com vam dir el 20 de desembre, nosaltres posarem la 
confiança també en el carrer i en la gent que treballa i lluita per defensar els drets que 
al llarg d’aquests sis anys han estat retallats. I, per tant, aquesta setmana i les que venen 
esperem que el debat al carrer al voltant d’aquests pressupostos també serveixi per mi-
llorar-los, per començar a revertir retallades i per demostrar que fem quelcom diferent.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula 
el diputat Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. Vicepresident, secretari general, secretaris d’Hisenda i d’Econo-
mia i resta del grup o de l’equip d’Economia que avui ens acompanya, atès que aquest 
és el primer debat de tots els que vindran de seccions pressupostàries, i també tenint en 
compte que la majoria de grups el que han fet avui és un debat a la totalitat bis, podríem 
dir-ho així –és a dir, un plantejament global–, a nosaltres també ens agradaria començar 
especificant quins són els grans objectius polítics que compleixen aquests pressupostos.

Els tres grans objectius polítics que des d’un punt de vista de Junts pel Sí, però tam-
bé des del Govern, han de complir i compleixen aquests pressupostos són, evidentment, 
apuntalar el creixement econòmic, dinamitzar l’economia; en segon lloc, posar els ins-
truments necessaris perquè aquest creixement econòmic reverteixi en el conjunt de les 
famílies, és a dir, que aquest major increment de l’economia acabi revertint en el comú 
dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país de tal manera que es puguin anar curant les 
cicatrius que ha creat la crisi d’una manera conjuntural, però també i sobretot anar lli-
mant les desigualtats que resten en la nostra societat de manera estructural; i el tercer 
gran objectiu polític d’aquests pressupostos, evidentment, procurar i provocar que els 
ciutadans d’aquests país puguin decidir lliurement el seu futur durant aquest any.

Aquests són els tres grans objectius polítics que contemplen aquests pressupostos. El 
que passa és que avui el que hem d’analitzar, certament, és com es concreten: específi-
cament, com es concreten aquests tres grans objectius polítics. I, donat que estem par-
lant de la Vicepresidència i del Departament d’Economia, com es concreten no només 
en l’àmbit de la despesa del departament, sinó sobretot en el disseny del conjunt dels 
pressupostos, evidentment, que és una responsabilitat d’aquest departament.

I, en aquest sentit, en l’anàlisi concreta, jo, honestament i també modestament, vol-
dria fer un repàs de les idees que els diferents grups, tant els últims dies com avui espe-
cialment, han anat reclamant amb relació a aquests pressupostos, idees que haurien de 
contenir aquests comptes, amb la voluntat que serveixi per analitzar si efectivament el 
que se’ns presenta, el projecte que se’ns presenta, els compleixen o no.

S’ha dit durant aquests dies, i avui s’ha repetit, que s’exigien uns pressupostos ex-
pansius; primera idea. Segona idea, es demanaven també uns pressupostos amb un fort 
component social, és a dir, que vagin a l’arrel de les necessitats reals de la població del 
país. Alhora, també, es busquen, es demanen, s’exigeixen uns pressupostos que tinguin 
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una gestió financera sostenible, justa i al mateix temps responsable, de la mateixa ma-
nera que es reclamen uns pressupostos que serveixin per reduir –ho hem dit– les des-
igualtats socials i compensin les externalitats negatives en tots els sentits.

Una altra idea que s’ha expressat també els últims dies és que es volen uns pressu-
postos que representin sobretot un canvi de tendència política amb relació als últims 
pressupostos, amb relació a anteriors governs, i, per tant, que es superin pressupostos 
d’anteriors executius.

I les dues últimes idees, que, hi insisteixo, d’alguna manera hem intentat sintetitzar, 
és que es volen uns pressupostos, en definitiva, més lliures del Ministeri d’Hisenda, més 
lliures de Montoro, i uns pressupostos que, finalment, reforcin la democràcia.

Aquestes són les idees que, des del nostre punt de vista i en funció del que han anat 
dient els grups, hauríem d’analitzar amb relació als comptes que se’ns presenten. Doncs 
bé, repassem-ho. Aquests pressupostos representen un creixement de gairebé el 8 per 
cent: per tant, són uns pressupostos expansius, són uns pressupostos més expansius amb 
relació al nostre entorn, amb relació a altres comunitats autònomes, amb relació a altres 
governs.

Només per posar-ne dos exemples: són més expansius que els pressupostos que 
s’acaben d’aprovar a Andalusia i ho són molt més que els pressupostos que s’han plan-
tejat en el País Valencià. El País Valencià es planteja una expansió, un creixement, del 
2,8 per cent; en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, ho repeteixo, aquesta expansió, 
aquest creixement, és de gairebé el 8 per cent. Per tant, vet aquí, efectivament, uns pres-
supostos expansius.

I aquest creixement, aquesta expansió dels pressupostos, es destina gairebé total-
ment a despesa social. En concret, el 77 per cent d’aquest creixement es destina a des-
pesa social, que això vol dir un 74 per cent del conjunt del pressupost. Ens agrada re-
petir aquesta xifra, perquè justament aquesta xifra és la que ens serveix per contrastar 
aquests pressupostos amb altres pressupostos anteriors. És evident que les xifres abso-
lutes poden variar, només faltaria; d’un pressupost a l’altre, varien, les xifres absolutes, 
però també varien les situacions en les quals s’incardinen aquests pressupostos. I, per 
tant, allò que és comparable és allò que es pot comparar, i allò que es pot comparar són 
les xifres relatives. I les xifres relatives diuen que mai el 74 per cent dels pressupostos 
s’havien destinat a despesa social.

I, en qualsevol cas, si el que es vol és justament que també la despesa absoluta creixi 
en aquest sentit, en despesa social, el que cal és denunciar de nou aquest límit de dèficit 
que marca el FLA, que marca el Ministeri d’Hisenda. Alguns aquí han demanat, justa-
ment, que hi hagués més despesa en xifres absolutes a nivell social, però alhora avalen 
l’increment de només una dècima del límit de dèficit que proposava el Ministeri d’Hi-
senda. Deia la senyora Romero: «Aquí ens hi trobaran, som companys», però a l’hora 
de la veritat avalen aquest ínfim creixement, només d’una dècima, del límit de dèficit 
proposat per Montoro.

S’ha repetit i hi tornem a insistir: aquest creixement té noms i cognoms, són dades, 
són recursos, recursos a destinar a polítiques socials. Són 1.170 milions d’euros més a 
destinar a polítiques socials, és a dir, a salut, a ensenyament i a acció social i habitatge. 
És veritat, es feia una reflexió, que deia: «No perquè es destini a aquests departaments 
vol dir que es facin polítiques socials.» Potser és veritat; però, en tot cas, enlloc més que 
en aquests departaments es poden fer més polítiques socials.

Evidentment, quan parlem de l’estat del benestar, quan parlem dels pilars de l’estat 
del benestar, parlem sobretot de salut, parlem sobretot d’ensenyament, parlem sobretot 
d’acció social i habitatge, que és justament allà on aniran destinats aquests 1.170 mi-
lions d’euros més; 1.170 milions d’euros més en els quals hi ha inclosos 70 milions més 
per a la renda mínima d’inserció, justament la plataforma que ens ha de servir per dotar 
la renda garantida de ciutadania si aquest Parlament, és a dir, aquests grups parlamen-
taris, els que estem en aquest costat de la taula, ens posem d’acord per crear aquesta 
renda garantida de ciutadania; 70 milions més a la renda mínima d’inserció, que, efec-
tivament, seran l’embrió d’aquesta renda garantida de ciutadania, en la qual hi ha un 
compromís, també, d’aquest grup parlamentari.

La despesa social, aquesta priorització social, no només serveix per actuar davant 
les necessitats imperioses del moment, és a dir, per actuar davant del present, sinó que 
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també ens ajuda a dibuixar justament quin és l’escenari de futur polític que volem, 
quines són les prioritats polítiques que volem en aquesta república social i de dret que 
volem ajudar a construir.

Parlaven, també, del dèficit. Havien de ser uns pressupostos expansius, uns pres-
supostos amb un alt component social, però també parlaven d’una gestió responsable 
amb relació al dèficit. S’ha parlat del període mitjà de pagament a proveïdors; crec que 
aquest és un element de gestió, però que al final també té un component polític evident. 
S’ha comentat que, efectivament, aquest pagament no només és a grans proveïdors, sinó 
també, per exemple, farmàcies, ajuntaments... Ens fem un fart, en aquest Parlament, de 
votar propostes de resolució per reclamar que es paguin els deutes als ajuntaments, a 
les farmàcies, etcètera. Doncs, bé, ara es paguen, aquests deutes, se n’abaixa el termini 
de cobrament, i, per tant, s’ajuda finalment els proveïdors que serveixen la Generalitat.

I destacar, evidentment, que baixa el pes del deute sobre el PIB. És veritat que s’in-
crementa el deute, efectivament –s’incrementa el deute–, però s’incrementa el deute per-
què s’estan pagant inversions fetes en anys anteriors. Es deia: «Home, si s’incrementa el 
deute i es fan inversions, està molt bé.» Justament el que s’està fent és pagar les inver-
sions que es van fer en altres moments, en altres governs. Per això creix el deute, però, 
hi insistim, creix menys que mai, almenys des del 2006, amb relació al PIB.

I en aquest àmbit el senyor Coscubiela parlava d’un teorema. Jo n’hi proposaria un 
altre, eh? El trilema (veus de fons)... Sí, vostè parlava d’un trilema; jo li proposaria el tri-
lema Coscubiela, eh?, el trilema Coscubiela, que és aquell que diu –i ens explicarà com 
s’ho fa venir bé– que hem de desobeir el límit de dèficit... Diu: «No volem uns pressu-
postos submisos, volem uns pressupostos que desobeeixin el límit de dèficit, però, al-
hora, no volem dependència de la banca comercial ni més dependència de Montoro –és 
a dir, més dependència del FLA–» –i heus aquí el trilema– «i alhora no volem que això 
ho assumeixin els proveïdors». Com ho fem? Aquest sí que és el trilema, el trilema Cos-
cubiela, que estic segur que en algun moment o altre ens voldrà contestar, i ens explica-
rà com es fa, això.

Són uns pressupostos socials, i això no només s’explica amb la despesa... Hi estem 
d’acord, eh?, els pressupostos de caràcter social no només s’expliquen en l’àmbit de la 
despesa, també en l’àmbit dels ingressos: també en la política fiscal, efectivament, es fa 
política social. I aquí tornem a posar en valor un element que fa que avui puguem par-
lar justament de despesa social, que és que, des del 2012, les constants reformes fiscals 
que s’han fet en un exercici i en l’altre han comportat 1.200 milions d’euros més anuals 
d’ingressos, justament per poder-los destinar a polítiques socials. Però no només això, 
sinó que aquest 2017 en aquest Parlament s’estan debatent, es debatran i esperem que es 
puguin aprovar, quatre lleis en marxa que creen nous impostos.

Per tant, s’estiren els marges, s’estiren els límits autonòmics, i, sobretot, es planteja 
el focus en un element que és clau, que és el frau fiscal. Perquè podem parlar de reforma 
fiscal, certament, pot haver-hi marge, pot haver-hi recorregut; però de quants milions 
estem parlant, davant d’allò que ens denuncien diferents entitats socials, que és el frau 
fiscal, és a dir, davant dels 16.000 milions d’euros que comporten el frau i l’elusió fiscal 
al nostre país? És en aquest sentit que l’Agència Tributària de Catalunya..., que no és un 
objectiu, sinó que és un instrument, justament, per intentar llimar, intentar limitar, in-
tentar escurçar aquest tax gap, que certament és un dels grans problemes pel que fa a 
l’àmbit d’ingressos de l’Administració.

I, en aquest sentit, dir que justament el creixement de l’Agència Tributària de Cata-
lunya ha de servir per a això, entre altres coses: ha de servir per recaptar, ha de servir 
per perseguir el frau fiscal. I no és massa compatible, no és massa coherent, sentir al-
guns grups que ens parlen de pressupostos immobilistes, que ens parlen d’immobilis-
me, i alhora ens diuen que correm massa amb l’Agència Tributària de Catalunya. En 
què quedem? Justament, si el que es vol és actuar en contra del frau fiscal, en contra de 
l’elusió fiscal, que en la majoria dels discursos d’alguna manera o altra ha anat sortint, 
efectivament ens calen eines, i l’eina es diu Agència Tributària de Catalunya.

De totes aquestes dades, de les dades que avui ens ha presentat el vicepresident, se’n 
desprèn una injecció, evidentment, de recursos fonamentals a la línia d’ajudes a la ciu-
tadania –repetim-ho: ensenyament, salut, acció social i habitatge–, però també repre-
senten un canvi de tendència –ho dèiem, com una de les idees que havien de recollir 
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aquests pressupostos–, un canvi de tendència clar respecte a exercicis anteriors. Podem 
dir, efectivament, que revertim bona part de les retallades. Certament, les revertim; ho 
ha reconegut el mateix Grup de Ciutadans a la seva primera intervenció. Canviem la di-
nàmica, canviem el plantejament, i, per tant, comencem a revertir algunes de les retalla-
des que s’havien fet els últims anys.

I, per tant, i com a conclusió, si efectivament aquests pressupostos són els més ex-
pansius de l’entorn –que ho són–, amb gairebé un 8 per cent de creixement; si d’aquest 
creixement, d’aquesta expansió, tres de cada quatre euros es destinen a polítiques so-
cials; si mai el 74 per cent dels pressupostos s’havien destinat a polítiques socials, po-
dem concloure, efectivament, que aquests són uns pressupostos socials..., els més so-
cials, com a mínim, dels que s’han presentat darrerament al Parlament de Catalunya.

I, finalment, dèiem que no només aquests pressupostos han de servir per actuar da-
vant de les necessitats imperioses de la societat del país, no només han de dibuixar quin 
és el marc de polítiques socials i de drets de ciutadania que vol la república d’aquest 
país, sinó que també han de servir per exercir la democràcia, han de servir per exercir el 
«referèndum o referèndum». I, per tant, aquests pressupostos també són un element que 
ha de blindar el dret dels catalans i les catalanes a exercir lliurement el seu futur aquest 
any 2017.

Bé, dèiem que aquests elements eren els que, d’alguna manera o altra, no sé si tots, 
si tots compartits, en part, en bona part, en poca part..., però, en qualsevol cas, com a 
resum del que demanen tots els grups, és el que s’ha reclamat en els comptes que avui 
ens presenta el vicepresident els últims dies. I del detall que hem pogut anar analitzant, 
analitzant aquests pressupostos, és evident que compleixen en bona part o en la totali-
tat totes aquestes aspiracions que d’alguna manera o altra ens hem marcat en aquests 
pressupostos. És a dir, tenen davant dels nassos la possibilitat, justament, d’aprovar uns 
pressupostos...

El president

Diputat, ha d’anar acabant.

Roger Torrent i Ramió

...–acabo, president– expansius, uns pressupostos socials, uns pressupostos que blin-
den la democràcia; uns pressupostos, en definitiva, que ens preparen no només per al 
present, sinó per al país.

I ens acusen de continuisme. Justament, jo dic: què és més continuista, plantejar 
aquest projecte de pressupostos o voler prorrogar els pressupostos del 2015? Durant uns 
mesos hem sentit cantar les excel·lències de la pròrroga per part d’alguns grups, quan 
avui demanen que hi hagin canvis radicals en els pressupostos, i després presenten una 
esmena a la totalitat justament que ens portaria a la pròrroga pressupostària, és a dir, a 
continuar els pressupostos del 2015. Això és continuisme. Això és continuisme pressu-
postari. Això és continuisme, en definitiva, polític. Perquè continuisme, avui, al país és 
fer tot el possible per mantenir l’actual marc autonòmic.

Acabo. Tenim l’oportunitat d’aprovar uns pressupostos, avui. Ho esperem. Segui-
ran la seva tramitació en aquesta secció, en les altres seccions, i podrem seguir parlant 
d’aquests pressupostos, aquesta vegada sí; d’uns pressupostos, hi insisteixo, de caràcter 
expansiu, de creixement social i que generen les eines necessàries per lluitar contra el 
frau fiscal, per ampliar les estructures d’estat necessàries per construir la república so-
cial i de dret que anhelem i que esperem que durant aquest 2017 puguem començar a 
construir.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies diputat. Per donar resposta, té la paraula el vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies a aquestes intervencions de la diputada Reguant i del diputat Torrent, 
igual que abans he agraït les intervencions dels altres portaveus. Intentaré ser breu; no 
sé si ho aconseguiré, però intentaré ser breu, en la meva reflexió.

Més enllà de les olors pressupostàries a les quals feia referència la diputada Reguant 
fa un moment, permetin-me que comparteixi amb vostès una reflexió que té poc a veu-
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re amb els pressupostos, però que em sembla que potser és útil. Fa uns mesos, segur 
que tots vostès van tenir ocasió de sentir un ministre de l’Interior que li deia a un res-
ponsable de la lluita antifrau: «Investiga’m aquests.» I quan l’altre li deia: «Però és que 
d’aquest no en trobo re», doncs, li deia: «Doncs, busca més.» «Però és que no hi ha re...» 
I llavors, finalment, li suggeria que ho inventés, li recomanava que anés a la fiscalia a 
afinar-ho, que, de fet, ja hi havien uns fiscals que afinen aquestes coses, etcètera. O que 
parlaven, per exemple, de com havien... –amb alegria, eh?, ho deien, com un motiu de 
satisfacció–, que havien destruït o que volien destruir el sistema sanitari a Catalunya, 
etcètera. Tots vostès ho han sentit.

Jo voldria adreçar-los ara una pregunta: vostès estan segurs que els únics que han 
sigut subjectes d’aquest tipus de conspiració han sigut alguns dels aquí presents? Tenen 
garantia que això no els ha afectat també en els seus respectius grups polítics o en altres 
entitats, institucions, associacions...? Segur que no els han afectat?

I, davant d’això, una reflexió. Alguns de nosaltres, per aquestes raons i d’altres, cre-
iem que cal un canvi substancial en el panorama institucional, sí. I volem fer una nova 
república, sí. Per aquestes raons i per moltes altres, però per aquestes també, sí. I alguns 
de vostès pot ser que ens diguin: «Miri, escolti, això s’arreglarà el dia que guanyem uns 
altres.» I jo tinc dubtes sobre si aquesta possible victòria d’uns altres es produirà, i so-
bre si, en el cas que es produís, realment representaria un canvi. I, per tant, per molts de 
nosaltres, és una prioritat tenir l’oportunitat de construir una nova república i procurar 
que aquestes coses no passin, i no passin mai més, i no passin en cap cas.

I, per tant, atès que des del nostre punt de vista no només és un dret, sinó que és 
una necessitat, construir aquesta nova república, construir aquesta Catalunya indepen-
dent, amb les millors relacions possibles amb tot el seu entorn –i estem convençuts que 
les millors relacions possibles es donaran en les relacions entre iguals, i, per tant, entre 
aquells que són igualment lliures–, intentem avançar amb aquells amb qui compartim 
aquest horitzó. I, per tant, sí, clar que prioritzem la negociació amb un grup amb el qual 
compartim aquest objectiu. Sí, és normal; vaja, em sembla absolutament normal.

I en aquest camí –en aquest camí– hem de resoldre, segur, i segur que el volem re-
soldre de maneres diferents, un binomi –no arriba a trilema, és més modest–, que és el 
binomi de quines coses hem de fer per donar un senyal inequívoc que volem construir 
un país diferent, i quantes coses podrem fer quan siguem un país diferent. I aquest bino-
mi, doncs, segur que cadascú de nosaltres el voldria resoldre d’alguna manera diferent, 
però ens hauríem de posar d’acord en de quina manera el resolem, tots plegats, almenys 
els que compartim l’objectiu de construir aquest nou país. És a dir, quins senyals hem 
de donar a la nostra societat que, efectivament, aquest país serà diferent, i, per tant, 
quins senyals li donem ara, sent conscients, segurament, també, que hi ha una part molt 
rellevant d’aquests senyals que voldríem donar que només els podrem donar quan si-
guem un país independent.

I és un equilibri, segur, complex, compartint inquietuds sobre els models de gestió 
pública, sobre les relacions entre el món públic i privat, etcètera; compartint inquietuds, 
i, segurament, no sempre les respostes, o, amb tota certesa, no compartint sempre les 
respostes, però sí les inquietuds. I hi han qüestions que només les podrem resoldre efec-
tivament quan siguem un nou estat, quan siguem un estat independent. I, certament, això 
és perfectament compatible amb intentar donar senyals en el moment present, segur.

Alguns d’aquests senyals els intentem donar quan, per exemple, doncs, fem un es-
forç en l’àmbit de l’agència tributària. I és un exemple de capitalització del sector pú-
blic, i és un exemple de voler gestionar des del sector públic del nostre país qüestions 
que són realment rellevants. I, certament, hi han altres qüestions en què no s’ha avançat 
en la mateixa direcció durant molts anys, i a vegades durant moltíssims anys –certa-
ment. I, en aquest sentit, expressat almenys en aquests termes, ho comparteixo. I, per 
tant, segur que ens hem de plantejar la manera de respondre a aquestes qüestions, hi 
insisteixo, sabent que possiblement, almenys en alguns aspectes, molts dels aquí pre-
sents no estarem d’acord en la resposta exacta, però sí en la necessitat de plantejar-nos 
aquests reptes. Serveixi..., no sé si serveix prou, però, en tot cas, que serveixi l’exemple 
de l’agència tributària.

I recordar també que en alguns casos la descapitalització es produeix perquè el con-
text institucional és un context que es caracteritza, per exemple, per les dificultats en la 
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reposició de les places en el sector públic. I és una decisió que no hem pres pas nosal-
tres, i que, per tant, exigeix, segurament, o amb tota certesa, un canvi en la relació amb 
l’Estat espanyol, i, per tant, la creació d’un nou estat.

I, efectivament, a nosaltres se’ns pot dir que els agradaria, a cadascú de vostès 
–als uns, als altres i als de més enllà–, que haguéssim plantejat una proposta diferent, 
i que voldrien un resultat que fos radicalment diferent. Però, reprenent les paraules 
que ara deia el diputat Torrent i que jo abans també almenys insinuava..., és: quins 
percentatges de creixement del pressupost i del creixement del pressupost en els àm-
bits públics, en els àmbits de les polítiques socials, són comparables en altres admi-
nistracions? En quina? On? (Pausa.) I, per tant, d’acord, tots voldríem anar segura-
ment més enllà, i són legítims, tots els matisos que s’hi vulguin posar, però continua 
sent inqüestionable que els percentatges en què s’incrementa aquest projecte pressu-
postari, l’aposta que representa en l’àmbit de les polítiques socials..., és molt relle-
vant, comparat amb allò que hem vist en el passat i comparat amb allò que succeeix 
en altres àmbits d’administració.

I, per tant, com que és molt rellevant i estem convençuts que va en la línia adequada, 
acceptant que voldríem, segurament, hi insisteixo, anar més enllà, i que voldríem ma-
tisar-ho de moltes altres maneres, a mi em sembla que és plenament justificat intentar 
avançar en aquesta direcció, intentar aprovar aquest projecte pressupostari amb els ma-
tisos que calguin i amb les aportacions que no només alguns de vostès, sinó tant de bo 
tots vostès, hi volguessin fer.

I, senzillament, també recordar... Escoltin, quan alguns de vostès ens diuen: «Com-
partim que el sostre de dèficit és insuficient, i, per tant, faci una proposta encara més 
expansiva», els recordo que aquest salt és un salt que no ens pot correspondre a nosal-
tres. És a dir, que estiguin d’acord amb el fet que el sostre de dèficit sigui insuficient no 
comporta immediatament una major disponibilitat pressupostària. Em sap greu. I segu-
rament és difícil que els sàpiga més greu que a mi; potser tant, però difícilment els sa-
brà més greu del que em deu saber a mi, que el seu suport en aquest sentit no tingui una 
traducció immediata en l’àmbit de la disponibilitat pressupostària.

I precisament perquè no la té i hem d’anar molt més enllà, i hem de disposar de les 
eines, i ens agrada tant la responsabilitat que la volem tota, escolti, és ben legítim i ben 
normal que compartim aquesta voluntat de construir una nova república amb alguns de 
vostès i amb uns altres no, certament. I és ben legítim que alguns de vostès s’hi oposin 
molt, i que creguin que això no va gens amb els seus desitjos i intencions. Igual de legí-
tim és que nosaltres ho intentem amb totes les eines que tinguem al nostre abast, i això 
és el que farem en cada una de les decisions que prenguem, perquè ens sembla que és 
plenament justificat i és plenament necessari.

I moltes gràcies a tots per la vostra atenció i per les vostres aportacions, que tant de 
bo siguem capaços d’acollir de la millor manera possible, sabent que hi han coses en les 
quals, efectivament, no estarem d’acord.

Gràcies.

El president

Els grups que no han presentat esmena volen torn de rèplica? (Pausa.) La CUP. Di-
putada Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Molt bé, moltes gràcies. Molt breument. L’Agència Tributària de Catalunya és igual 
d’important que la resta, o sigui, ni la menysvalorem ni la sobrevalorem. És necessària, 
una agència tributària de Catalunya? Sí. És necessari enfortir-la? Sí. Per tant, és positiu 
que la recapitalitzem? Molt. Estem d’acord en una agència tributària de Catalunya que 
algun dia cobri l’impost de societats? Sí, evidentment. Però també és important, en la si-
tuació actual, començar a recapitalitzar ensenyament, salut..., començar a posar aques-
tes eines, i això és el que posàvem en valor.

És a dir, hi ha una part que no posem en dubte, i aquí és on ens trobem; en la resta, 
i on no compartim les respostes, hi ha termes mitjos. I per això li preguntava jo abans: 
per què la partida de serveis de provisió per a mitjans aliens creix any rere any? Perquè 
si estem d’acord que no compartim la resposta, compartim i treballem perquè l’endemà 
del referèndum comenci un procés constituent que no sigui ni per als uns ni per als al-
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tres, quedem-nos..., o sigui, llavors..., però el que fa acaba sent continuar i aprofundir en 
models, i en tenim l’oportunitat ara.

I per això deia que nosaltres posem alternatives, posem propostes per com a mí-
nim pal·liar això, i perquè com a mínim comencem a construir una república que tin-
gui capacitat de gestió pública i que no s’hagi venut tot el seu capital, que ha anat ve-
nent-se tots aquests anys, però que encara preserva, i que, per tant, és l’essència i la base 
d’aquesta construcció republicana.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada.
Per tant, ara, acabat el debat, passaríem a la votació. Per tant, a continuació, primer 

de tot, votem les esmenes a la totalitat. Per tant, els vots «sí», els vots a favor, són a fa-
vor de les esmenes a la totalitat. Sí? (Pausa.)

Per tant, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
No n’hi ha cap.
Per tant, les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, de Ciutadans, Grup 

Socialista, Catalunya Sí que es Pot i Partit Popular..., 10 vots a favor –perdó per l’esme-
na– versus 11 vots en contra, del Grup de Junts pel Sí i de la CUP. En conseqüència, les 
esmenes a la totalitat queden rebutjades, a la secció de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda.

Sense més, s’aixeca la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i sis minuts.
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