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Sessió 17 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència (CAECRIT) s’obre a les tres de la tarda i deu minuts. Presideix Marta Pascal i Cap-
devila, acompanyada de la vicepresidenta, Marina Bravo Sobrino, i de la secretària, Magda 
Casamitjana i Aguilà. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Adriana Delgado 
i Herreros, Anna Figueras i Ibàñez,, Lluís Llach i Grande, Irene Rigau i Oliver, David Rodríguez 
i González, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías 
Alonso Ruiz, Susana Beltrán García i David Mejía Ayra, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó 
Cidoncha i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Joan Jo-
sep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol i Fernando Sánc-
hez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura i Carles Riera 
Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència, Raül Romeva i Rueda, acompanyat del secretari general d’Afers i Relacions Insti-
tucionals i Exteriors i Transparència, Aleix Villatoro i Oliver.

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 d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. G. P. C’s, G. P. CSP, G. P. SOC, G. P. PPC (text presentat: BOPC 
273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 283, 28).

La presidenta

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Comencem aquesta Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.

L’únic punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat d’aquesta secció pressupos-
tària. Donem la benvinguda a l’honorable conseller i a tot el seu equip, que l’acom-
panyen.

Abans de parlar una mica de la seqüència del debat, si algun té alguna substitució 
que s’ha de comunicar? (Pausa.) Senyor Sendra?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí; gràcies, presidenta. La diputada Irene Rigau substitueix la diputada Neus Lloveras.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària 
corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència)

200-00019/11

Doncs, si els sembla, i tal com ja s’ha fet en d’altres seccions pressupostàries, pas-
saríem la paraula al conseller per un temps màxim de trenta minuts. Posteriorment, 
seria el torn dels grups que han presentat esmena a la totalitat a la secció pressupos-
tària, que tindrien com a màxim fins a quinze minuts. Hi hauria, doncs, un torn de 
resposta per part del conseller. I els grups tindran, doncs, uns set, vuit minuts més 
per si volen fer ús d’aquest torn de rèplica. Després serà el torn d’aquells grups parla-
mentaris que no han presentat esmena a la totalitat, per un temps màxim de deu mi-
nuts. El conseller podrà respondre per un temps màxim de quinze minuts. I si hi ha 
un eventual torn de rèplica per part dels grups, doncs, els donaríem la paraula. Poste-
riorment passaríem a la votació.

Per tant, sense més, li passo la paraula a l’honorable conseller perquè ens pugui fer 
la seva exposició.

Moltes gràcies.
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El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
(Raül Romeva i Rueda)

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, bona tarda a tothom; gràcies per acom-
panyar-nos, i, de fet, també permetin-me mostrar la meva satisfacció perquè per pri-
mera vegada en aquest Parlament debatrem el pressupost d’un departament, que és el 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, creat d’una 
manera molt específica per a una qüestió molt específica, i amb un mandat, evidentment 
també, molt clar i molt determinat.

I, en aquest cas concret, el mandat més concret que se li pot demanar a un depar-
tament és el d’esdevenir el pilar o un dels pilars bàsics del que serà una nova futura 
república i, en aquest cas concret, del que volem que sigui un ministeri, òbviament en 
el marc del món tal com l’entenem avui, per tant, amb les necessitats que avui es plan-
tegen a escala internacional, però també a escala local i, per tant, a escala, per dir-ho 
així, del nostre entorn més immediat. Volem construir un ministeri, i estem construint 
un ministeri, el que ha de ser el ministeri d’una nova república, amb una vocació molt 
clara d’esdevenir un àmbit de lideratge en termes de transparència, en termes de me-
mòria, en termes de participació, que són les àrees en les quals, en tant que departa-
ment, estem en aquests moments concentrats.

I és precisament en base a la participació que aquests pressupostos també ens per-
metran iniciar el que, de fet, acabarà sent el debat constituent, per dir-ho així, que ens 
permetrà, a nivell social, a nivell de tota la societat, construir aquesta nova república. 
Per tant, aquesta és una magnífica oportunitat; en tot cas, la primera que en el marc de 
la història d’aquest Parlament ens permet parlar en aquests termes i, òbviament, amb la 
vocació, ho repeteixo, de que això sigui una oportunitat històrica.

Abans d’introduir, per tant, la meva introducció, sí que el que voldria agrair és la pre-
sència, no només entre nosaltres, sinó també de la feina que han fet al llarg de tots aquests 
dies i mesos i, de fet, al llarg d’aquest any que portem de feina allà al departament, de 
l’equip amb el que estem treballant, i especialment la persona..., el secretari general del 
departament, que m’acompanya avui a la taula, també, per poder respondre o ajudar-nos 
a respondre les preguntes específiques que pugui haver-hi després, a continuació.

Però tal com els ho he explicat, o tal com entenc que esperen vostès, el que avui toca 
fer és explicar les línies mestres, bàsicament les línies generals del que és aquest pressu-
post, com també les grans magnituds de les xifres que els presentarem, que òbviament 
estan adaptades a les circumstàncies i a les necessitats actuals, però que, com deia, re-
presenten el primer pressupost amb aquesta intencionalitat.

És important, en termes de comparació... Jo sé que en tots els altres departaments 
hi ha una prèvia que sempre s’acostuma a fer, que és comparar el que hi ha ara o el que 
es presenta amb el que hi ha hagut fins al moment en què es presenta. En el cas concret 
del nostre departament, és evident que com que és un departament de nova creació no 
es parteix d’un pressupost propi per a l’any 2015, i, per tant, des d’aquesta perspectiva la 
comparació no és senzilla. Partim d’una pròrroga, una pròrroga del pressupost del 2015, 
i, de fet, de les partides inicials que altres departaments, i en concret el Departament de 
Presidència i el Departament de Governació, sobretot de Governació i Administracions 
Públiques, sobretot, han pogut fer per tal que aquest departament pogués iniciar la seva 
feina i pogués dur endavant les tasques que tenia encomanades. I durant l’exercici 2016, 
de fet, gran part de les despeses generals que en realitat corresponen als departaments 
no han estat altra cosa que una cessió i, per tant, una contribució feta de manera especí-
fica per part d’aquests departaments.

I òbviament, també cal dir-ho, la no aprovació del pressupost de l’any 2016 ha con-
dicionat molt l’activitat d’aquest departament en la mesura en què no ens ha permès, òb-
viament, desenvolupar un pressupost propi, com és el que esperem poder iniciar avui, 
i ha obligat a dur a terme una activitat molt condicionada, en definitiva, a aquestes res-
triccions de partida que els acabo d’anunciar.

Abans d’entrar, però, a les xifres concretes, permetin-me incidir en algunes caracte-
rístiques significatives d’aquest pressupost que els presento per a l’any 2017.

La primera, i per mi especialment important, tenint en compte la singularitat del 
moment que vivim i, per tant, la importància d’allò que tenim encomanat. Més enllà 
dels recursos necessaris per completar la posada en marxa del departament, que això, 
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per dir-ho així, és quantitativament poc significatiu, el que és especialment notable és 
l’increment en acció exterior, perquè evidentment és l’àmbit que considerem prioritari 
ampliar i desenvolupar. Volem mantenir una relació dinàmica i tan eficient com sigui 
possible amb els nostres interlocutors d’arreu del món, la qual cosa vol dir defensar els 
interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya arreu, però també –també– impli-
car-nos, en tant que país, en aquells grans debats, en aquells reptes que avui tenen una 
dimensió europea i global.

En segon lloc, volem incidir especialment en aquells àmbits que han patit d’una ma-
nera especialment significativa la crisi els darrers anys. I, en aquest aspecte, a mi em 
sembla que és important recuperar sobretot oxigen en dues àrees que han estat especial-
ment castigades, com són, en primer lloc, la cooperació al desenvolupament, i, en segon 
lloc, la memòria democràtica.

En tercer lloc, aquest departament també ha apostat d’una manera clara..., de fet, no 
ha apostat, no; és la seva funció de ser, és la seva raó de ser en tant que eina transver-
sal de servei a la resta de departaments. Si algun departament té una vocació de trans-
versalitat amb la resta de departaments és, lògicament, aquest, que avui jo represento i 
presento aquí, tant pel que fa a tasques de coordinació i de suport a l’activitat de la resta 
de departaments en els àmbits de l’acció exterior, i això és bastant obvi, però també en 
aquelles qüestions específiques que tenen a veure amb la cooperació, que tenen a veure 
amb la transparència, que tenen a veure amb el Govern obert, amb la contractació pú-
blica o amb les relacions institucionals, com saben vostès en tant que diputats i diputa-
des al Parlament de Catalunya.

La despesa del departament ve determinada, en quart lloc, per una sèrie de lleis que 
estan en vigor i, per tant, que marquen molt el que són, òbviament, els límits i els objec-
tius, i les tendències i les línies de treball d’aquest pressupost. I, per tant, hi ha una orien-
tació de la nostra acció, que ja ve establerta pel mateix departament i que per nosaltres és 
clau a l’hora d’elaborar el projecte de pressupost, que respon a la Llei 19/2014, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, per exemple; o a la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea; a la Llei 10/2009, sobre la localitza-
ció i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes; la Llei 21/2003, de foment de la pau; la 
Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament, i la Llei 18/1996, de relacions amb les 
comunitats catalanes a l’exterior, llei que, per cert, com saben vostès, està en fase d’actua-
lització amb un projecte de llei que està en aquests moments en discussió en aquesta casa.

A banda d’això hi ha, òbviament, altres normatives i compromisos, sense rang de 
llei, però que sí que marquen molt el que són les línies directrius de tot el departament, 
i òbviament em refereixo al Pla director de cooperació, però també a altres textos que, 
d’alguna manera, si no legalment sí que políticament condicionen i exigeixen que tin-
guem presents determinades prioritats.

El pressupost del departament per a l’any 2017 ascendeix, com saben vostès, per-
què és públic, a 64.049.887,23 euros. Ho dic per ser curosos en les xifres, eh?, des-
prés que ningú em castigui per no haver estat escrupolós en l’ús de les xifres. I res-
pecte als pressupostos de la resta dels departaments de l’Administració, he de dir-ho 
també, representa el 0,28 per cent; el 0,28 per cent del total de la despesa repartida 
entre els departaments. Aquest pressupost s’estructura en set programes i tres centres 
gestors corresponents a les secretaries que determina el decret d’estructura i que res-
ponen als grans àmbits d’actuació que té encomanats el departament. En primer lloc, 
la secretaria general, amb un pressupost de 27.156.413,22; la Secretaria d’Afers Exte-
riors i de la Unió Europea, el pressupost és de 35.561.524,1, i la Secretaria de Trans-
parència i Govern Obert, amb 1.331.950 euros.

Fetes aquestes xifres de caràcter macro o de caràcter agregat, o de caràcter, per dir-
ho així, general, crec que és ara ja el moment de poder entrar al detall de les actuacions 
per a cadascuna de les seccions i, per tant, de les àrees determinades i específiques de 
treball que tenim encomanades.

Començant per la secretaria general; secretaria general, que..., dins d’aquest àmbit 
s’hi troben partides destinades a la despesa del personal i al funcionament. Per tant, òb-
viament, com en tots els departaments, aquelles que tenen a veure amb la mateixa ma-
quinària de funcionament del departament. En termes de despeses de personal, estem 



DSPC C 292
17 de gener de 2017

Sessió 17 de la CAECRIT 6

parlant de 15.609.000 euros, pràcticament 15.610.000, i 273 llocs de treball. Val a dir, i 
és important remarcar-ho, que no estem parlant de llocs de treball nous; estem parlant de 
transferències..., llocs de treball que provenen de transferències efectuades pels departa-
ments de Presidència i de Governació i que, per tant, no hi ha hagut un increment en la 
plantilla de personal, que, com saben vostès, no està permesa ni prevista. I, per tant, en 
aquest sentit, és una simple transferència de personal provinent d’altres departaments.

Pel que fa a les despeses de funcionament, l’objectiu del departament és disposar 
dels recursos econòmics oportuns, òbviament per poder-lo posar en funcionament, i 
perquè pugui desenvolupar la seva activitat. I això vol dir que les despeses dels serveis 
centrals el 2017 ascendiran a 6.374.315 euros, dedicats, com en tots els altres casos, a 
lloguers, contractes de neteja, seguretat, serveis TIC o d’enviament postal, formació de 
personal, transports, etcètera. Per tant, fins aquí cap novetat i, en tot cas, és simplement 
un exercici de transparència fer públiques aquestes informacions.

La secretaria general també és la responsable..., o dins de la secretaria general hi ha 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que té bàsicament 
dos grans àmbits d’actuació. El primer, que el coneixem bé, és la unitat de suport trans-
versal, que garanteix la relació entre el Govern i el Parlament, així com la resta d’ins-
titucions de la Generalitat, i que durant l’any 2016 –perquè tinguin una idea de la di-
mensió de la feina que desenvolupa aquesta unitat– ha hagut de gestionar, ho repeteixo, 
durant l’any 2016, deu mil iniciatives parlamentàries de control i impuls de l’acció de 
govern en el, per dir-ho així, decurs de l’habitual relació o acció de control que al Parla-
ment li toca fer en termes de legislatiu amb relació a l’executiu.

L’altre gran eix –i em sembla que és especialment important i significatiu posar-lo 
en valor– d’aquesta unitat té a veure amb la recuperació de la memòria històrica. Aquí 
hem volgut prioritzar tenint en compte, com deia a l’inici de la meva intervenció, l’enor-
me dèficit de finançament que aquest àmbit ha tingut els últims anys, però no només a 
nivell d’un dèficit de caràcter econòmic, sinó també i fonamentalment un dèficit polític, 
i no només en el marc de Catalunya, sinó directament en el marc del conjunt de l’Estat.

Per tant, estem fent allò que s’hauria hagut de fer fa molt de temps, que qui ho hauria 
d’haver fet no ho ha fet i que, per tant, estem assumint, malgrat que tard, de manera ine-
vitable i de manera absolutament indefectible, com són els diferents programes que hem 
posat en marxa en el marc de la commemoració del vuitantè aniversari del cop d’estat 
contra la república, i posant de manifest que tot això ho hem fet, com deia abans, amb 
un pressupost prorrogat, és a dir, sense un pressupost propi i, per tant, sense disposar de 
recursos propis, la qual cosa ens ha obligat a impulsar iniciatives òbviament ambicioses, 
com és el Programa d’identificació genètica, com és el Pla de fosses, que justament vam 
presentar la setmana passada, però que tenen una clara intencionalitat, que és la de posar 
de manifest la determinació d’aquest departament, en què, malgrat les dificultats eco-
nòmiques, aquestes qüestions, aquestes línies de treball s’han de fer i se seguiran fent.

És per tot això que aquest programa en el nostre projecte de pressupost ha rebut un 
increment del 31 per cent. És una de les parts significatives, és una de les marques prò-
pies que aquest programa posa de manifest. I ha passat, de manera específica, dels 3 
milions, gairebé 4 milions d’euros el 2015 als 5.172.000 euros del 2017. Tanmateix, a 
part de les actuacions previstes, aquest pressupost també ha servit per finançar actua-
cions concretes en el marc d’entitats adscrites que treballen en i per la memòria, com 
són el Memorial Democràtic, com són el Consorci del Museu Memorial de l’Exili –el 
Mume–, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre –conegut com a Co-
mebe–, o l’Institut Internacional per la Pau. 

De la secretaria general també en depèn un altre organisme de caràcter transversal, 
com és el CADS, que és el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. És, i 
vull dir-ho també amb tota claredat, un dels instruments que ens permeten més i mi-
llor dur a terme aquella vocació que anunciava al principi de poder participar, de parti-
cipar en els grans debats de caire global, universal, com és la sostenibilitat. I, per tant, 
entenem que aquest és un àmbit en el qual nosaltres, tant a nivell català, com a nivell 
europeu, com a nivell mundial, considerem que hem de tenir una presència constant i 
creixent. Perquè aquí hi ha un prestigi guanyat, a prova de rigor, a prova de capacitat, a 
prova de voluntat, durant molt de temps, que, per exemple, ens ha permès, a través de 
la pertinença a la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i desenvolupa-
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ment, desenvolupar un discurs; un discurs propi, un discurs amb voluntat d’aportar co-
neixement i d’aportar propostes al que són en aquests moments reptes de caràcter glo-
bal i universal. I per això el CADS està dotat en aquests moments d’un pressupost de 
90.000 que passarà a ser de 140.000 euros en aquest nou pressupost.

I, finalment, la secretaria general també assumeix les despeses de funcionament d’al-
guns centres, com és el Centre d’Història Contemporània, l’Oficina de Seguiment i Su-
port a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública –és a dir, 
la GAIP–, i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.

El segon àmbit o la segona línia de treball i, per tant, també pressupostària i espe-
cífica que marca les línies d’aquest departament: la Secretaria d’Afers Exteriors. Passa 
d’un pressupost de 17 milions d’euros a 35.561.524,1; és a dir, té un increment de 18 mi-
lions d’euros, o, en termes percentuals, d’un 107 per cent respecte a l’anterior. Això es 
desenvolupa i es concreta en les línies següents.

En primer lloc, un increment, el més important, de manera altament significativa, del 
departament va a l’Agència de Cooperació al Desenvolupament, que passa de ser, l’any 
2015, de 7 milions..., aquest 2017 se li incorporen 10 milions més, i, per tant, passarà a te-
nir un total de 17.689.700 euros. És una aportació significativa que pràcticament és del 30 
per cent del total de la despesa al departament. I, per tant, és aquí on hem posat, òbvia-
ment, tota la part de creixement que enteníem que era, en aquests moments, prioritària.

Hi ha un segon àmbit, en el qual també volem posar un especial èmfasi, que és la 
zona mediterrània, no només des del punt de vista de la reacció, sinó des del punt de 
vista de la construcció de mesures estructurals. Entenem que l’àmbit mediterrani, pel 
que fa a Catalunya, pel que fa a la, diguem-ne, singularitat que tenim com a país i com 
a societat, és primordial, i això és el que ens permet assumir, en el marc de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, aquesta responsabilitat que passa a ser d’1.500.000 euros. 
Amb aquesta partida, per tant, es manté aquest suport prioritari a les polítiques medi-
terrànies, perquè entenem que no només des del punt de vista de la resposta a les emer-
gències, sinó sobretot de la construcció d’un espai euromediterrani millor, més sòlid i 
més saludable hem de tenir un posicionament de lideratge i un posicionament clarament 
de convicció respecte a que això és una prioritat.

El tercer eix important que demana un increment significatiu òbviament és el pla 
estratègic de desplegament de les delegacions a l’exterior. No oblidem, i a mi em sem-
bla que aquest és un aspecte que marca i ha de marcar tot el pressupost i ha de mar-
car, òbviament, la legislatura, que aquest és el departament el qual té encomanades les 
funcions de representació exterior a través de la xarxa de delegacions. I això significa 
un increment de 3.550.000 euros, la qual cosa fa que per a l’any 2017 estiguem parlant 
d’una xifra de 6.550.000 euros destinats a delegacions.

Recordem, tanmateix, que aquesta és una despesa pensada també per canviar d’una 
manera radical el que significa la lògica de la representació exterior, amb una vocació 
de que aquesta representació a l’exterior estigui absolutament condicionada als reptes, 
a les necessitats i al sentit comú del que significa la presència en el món en un context 
com l’actual, en el que òbviament no es tracta de ser a tot arreu, sinó d’arribar a tot ar-
reu. Amb aquesta vocació, per tant, la xarxa està pensada estratègicament amb una 
voluntat de poder representar els interessos de Catalunya a l’exterior, de poder cons-
truir totes les xarxes que facin falta a l’exterior sense suposar una despesa desmesurada, 
sense suposar una despesa absolutament injustificada avui en dia, que en alguns casos, 
doncs, hem de lamentar en altres circumstàncies i en altres casos.

Recordem que aquest pla preveu una expansió de la representació institucional de 
Catalunya fomentada en, primer, la rellevància política i estratègica del que significa 
aquest país. I a mi em sembla que avui ningú pot negar que la projecció de l’activitat po-
lítica, econòmica, social, financera, lingüística, cultural de Catalunya és enorme, i ne-
cessita, òbviament, una representació a l’exterior a l’alçada; per tant, també la intensitat 
de les relacions econòmiques de caràcter bilateral. I això ens obliga a tenir una activitat 
dinàmica en molts àmbits, que ens permeti parlar de tu a tu amb molts actors i indife-
rentment, òbviament, de la mida o de la condició d’aquests actors.

La presència en organismes internacionals, bàsicament perquè la nostra vocació, 
però també la responsabilitat que tenim per formar part dels debats globals, així ens 
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hi obliga. I la presència de la diàspora catalana. En aquest sentit, estem parlant de cen-
tenars de milers de persones, que reclamen, òbviament, que nosaltres puguem donar 
serveis, puguem donar resposta a les demandes i a les necessitats que se’ns plantegen. 
Igual que la presència a Catalunya de nouvinguts d’aquells països amb els quals tenim 
relacions, i que també obliguen a que tinguem una relació fluida, una relació cordial, 
una relació constant amb tots els interlocutors de caràcter regional i internacional que 
en aquests moments existeixen.

L’estratègia del Govern es basa en un model territorial, per tant, més eficient del que 
significa la representació exterior, en què les delegacions actuïn com a hubs, com a hubs 
regionals. I això vol dir potenciar relacions bilaterals a diferents àmbits geogràfics, que 
siguin òbviament de caràcter homogeni pel que fa a la influència, però superant d’una 
manera clara i pràctica les fronteres als països on estiguin establertes físicament aques-
tes oficines, així com, i aquest aspecte és important, situar Catalunya en els fòrums in-
ternacionals de tota índole.

Més enllà de les delegacions, per això, l’acció exterior del Govern es guia per una 
determinació clara de mantenir i intensificar les relacions institucionals amb altres go-
verns, de manera que ens permetin defensar directament els interessos del ciutadans i 
ciutadanes en aquells països i davant d’aquelles cimeres o organismes internacionals 
que considerem prioritaris i que tracten agendes amb incidència directa per a Catalu-
nya, tal com fan, ho recordo, altres actors de caràcter local, ciutadà, de caràcter regio-
nal, de caràcter nacional, de caràcter estatal o de caràcter supraestatal en maneres i for-
mes molt diverses.

La necessitat, per tant, de parlar al món amb veu pròpia davant de la Unió Europea 
és, entre d’altres, deguda a la voluntat –no només a la necessitat, sinó a la voluntat– de 
contribuir a processos de reflexió que avui ens interpel·len de manera clara, de manera 
inqüestionable, començant per la reflexió que cal fer al voltant del resultat del referèn-
dum al Regne Unit sobre l’abandonament d’aquest país de la Unió Europea, o de l’espai 
de la Unió Europea; com la necessitat i jo diria l’obligació moral de respondre a la crisi 
humanitària que estem vivint a la Mediterrània oriental, o com, per exemple, el segui-
ment del cicle de coordinació i de vigilància econòmica de la Unió Europea en tot allò 
que tingui a veure amb Catalunya en l’àmbit macroeconòmic i de caràcter pressupostari.

En aquests tres àmbits, per exemple, entre molts altres, és evident, necessari, urgent, 
imprescindible que Catalunya pugui participar-hi amb veu pròpia, tal com hem pogut 
constatar reiteradament, al llarg dels últims anys, que calia fer.

La voluntat d’aquest Govern, per tant, és ser un soci reconegut, de prestigi internacio-
nal en relació amb termes com la pau, els drets humans, la seguretat humana, que són, 
per dir-ho d’una manera clara, marca de la casa del que és la societat catalana en el seu 
conjunt. Un compromís reivindicat i reiterat d’aquest Govern, per exemple, amb relació a 
les solucions de la crisi del refugi a la Mediterrània, tal com reclama, ho repeteixo, la so-
cietat catalana, però com també hem manifestat de manera reiterada tant als responsables 
de l’Estat com als caps de govern i als responsables institucionals de la Unió Europea.

I, en aquest sentit, més enllà de les competències que tenim en aquests moments 
atribuïdes, hi ha accions concretes que s’estan duent a terme i que es continuaran duent 
a terme, per la qual cosa, òbviament, reclamen un pressupost específic. Però que, en tot 
cas, la voluntat de dur-les a terme no només hi és present, sinó d’una manera especial-
ment significativa, com és l’acord subscrit entre diverses administracions amb aquesta 
vocació de construir una cooperació de caràcter nacional, de caràcter català, la coope-
ració catalana, que ens permeti transcendir les habituals fronteres interinstitucionals 
per avançar conjuntament i, per tant, de manera molt més eficaç, i, per tant, de manera 
molt més eficient i efectiva, en la solució de problemes sobre el terreny, com, per exem-
ple, estem fent en el cas del Líban; com, per exemple, estem fent en el marc de les ini-
ciatives conjuntes que hem signat amb el Programa de les Nacions Unides per al desen-
volupament, el PNUD, i quinze ONG catalanes, que duran a terme durant els anys 2017 
i 2018 projectes per valor d’1,6 milions d’euros.

També és especialment destacable l’acompanyament que fa el Govern a través de 
programes de cooperació, de pau i drets humans, per exemple, a Colòmbia, un dels paï-
sos en els quals, no només històricament, sinó també socialment ha estat més present 
l’ajuda catalana, la cooperació catalana, la implicació catalana en molts àmbits, i que, 
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per tant, ara que estan en la fase en què estan d’iniciar un nou procés i una nova era en 
la seva història, nosaltres hi hem de ser més presents que mai.

És important també destacar el paper dels defensors de drets humans, especialment 
a partir del pla d’acollida que prepara la Secretaria de Migracions, i que, per tant, en ca-
sos de singular persecució nosaltres hem de poder donar-hi resposta, com ho és també 
l’aprofundiment del treball a l’Àfrica, en casos específics i concrets, com són els casos 
de Moçambic, el Sàhara, el Marroc, el Congo, el Senegal, entre d’altres, en termes de 
cooperació i salut. I, òbviament, sempre a través d’organitzacions catalanes o de cossos 
governamentals de suport a les polítiques públiques.

Finalment, un altre dels eixos que entenem central en aquesta àrea de relacions exte-
riors és aquesta voluntat d’explicar-nos, de projectar què és Catalunya, de projectar per 
què Catalunya en aquests moments vol tenir veu pròpia i de mantenir constant contacte 
en doble direcció, i, per tant, vol dir explicar-se, però també vol dir escoltar en aquells 
espais en què es genera opinió, i òbviament siguin espais de debat –think tanks– o altres 
arenes en les quals nosaltres puguem simplement debatre, contrastar opinions, apren-
dre, però també aportar alguna que altra experiència pròpia en sentit positiu. És la fun-
ció, per exemple, del Diplocat, és la funció d’ens com la Casa Amèrica, com el Cidob o 
com el Consell Català del Moviment Europeu, entre d’altres, que també compten amb 
suports explícits i específicament reconeguts per part d’aquest pressupost que els pre-
sentem i que, per tant, entenem que hem de seguir recolzant.

Per acabar amb aquesta part, és necessari, una vegada més, posar de manifest la ne-
cessitat de donar suport a les iniciatives que provenen de la societat civil i, més concre-
tament, a la comunitat catalana a l’exterior. Ho repeteixo, ho hem dit moltes vegades, ho 
reiterarem encara moltes més, estem parlant de gairebé 300.000 persones que estan en 
aquests moments vivint o desenvolupant els seus projectes vitals fora de Catalunya, però 
que tenen un vincle molt estret amb Catalunya i que demanen tenir un vincle també amb 
l’Administració, especialment amb el Govern del país, en molts àmbits, i, per tant, ne-
cessitem també poder ajudar aquestes comunitats a poder desenvolupar la seva activitat 
i el seu projecte vital en tant que d’una manera o d’una altra són representants de Catalu-
nya al món, a l’exterior. I això vol dir que l’increment de 200.000 euros, i, per tant, pas-
sarien de 800.000 el 2015 a 1 milió el 2017, ha d’ajudar a que aquestes comunitats vegin 
més i millor satisfetes les seves demandes, com també esperem que ho faci l’aprovació, 
en el seu moment, tal com està previst en el calendari, de la Llei de la comunitat catala-
na a l’exterior, que en aquests moments està en procés de debat parlamentari.

Finalment, la tercera línia d’aquest pressupost correspon a la Secretaria de Transpa-
rència i Govern Obert, que posem al mateix nivell d’importància que les altres dues, i 
això és un element que a mi em sembla... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha ex-
haurit el temps d’intervenció.) Estic acabant –estic acabant–, presidenta. És un element 
que no vull renunciar a dotar-lo d’èmfasi –ja..., ja retallaré el final–, però vull dedicar 
especialment atenció a aquesta part, perquè a mi em sembla necessari posar de mani-
fest el valor que té una secretaria que quantitativament no és molt elevada –estic parlant 
d’1.331.000 euros–, però que en qualsevol cas és, des del punt de vista de fons, especial-
ment important.

En termes concrets, per concretar, el que correspon a aquest departament o a aques-
ta secretaria específica: hi ha la reconfiguració del portal de transparència. Això vol dir 
un canvi en l’arquitectura dels continguts; per dir-ho d’una manera plana i diàfana, pas-
sar de la cultura del PDF a la cultura de l’Excel i, per tant, modificar de manera estruc-
tural com i de quina manera es fan les aportacions de dades al públic perquè puguin ser 
útils i puguin ser utilitzables per part de tots els actors que les consultin.

En segon lloc, s’estan implementant nous sistemes per incrementar la informació 
sotmesa a publicitat activa, i això també afecta, per exemple, la mateixa activitat dels 
alts càrrecs. Per tant, en aquest sentit, tota aquella informació que tard o d’hora acaba 
sent pública posar-la ja d’antuvi a coneixement de tothom.

I, finalment, redefinir el portal Participa, de la Generalitat, amb l’objectiu de cen-
tralitzar-hi tots els mecanismes de participació existents, i això vol dir processos parti-
cipatius, consells de participació, consultes, etcètera, per tal de dotar-los de les funcio-
nalitats més adients en cada cas, perquè puguin ser pràctics a l’hora de facilitar que la 
ciutadania defineixi quines han de ser les polítiques concretes d’aquest Govern.



DSPC C 292
17 de gener de 2017

Sessió 17 de la CAECRIT 10

I això ja em permet anar concloent, perquè, en realitat, al que nosaltres aspirem amb 
aquest pressupost és anhelar una regeneració democràtica profunda, que en realitat no 
és altra cosa que un canvi cultural. Els canvis culturals, en definitiva, volen voluntat 
política, però també volen compromís pressupostari i partides específiques a la qüestió 
concernida, i, per tant, això és el que aquest pressupost vol dur a terme. Una nova cultu-
ra, un nou plantejament, un nou marc, un nou pressupost que ha de servir per preparar 
ni més ni menys que el procés constituent d’una nova república, de la república que hau-
rem de guanyar, que guanyarem a les urnes.

És, per tant, important recordar que malgrat que aquest és un mandat específic, el 
del procés constituent, que correspon al Parlament de Catalunya, tal com es desprèn de 
les conclusions adoptades en la comissió d’estudi per a la qüestió, en tant que Govern 
nosaltres volem posar tot l’èmfasi i tota la vocació que en aquests moments tenim a dis-
posició per poder-lo fer amatent i per poder-lo fer funcionar.

Acabo donant un cop més les gràcies a tot el departament, que ha pogut fer que 
aquests números avui puguin ser presentats davant de tots vostès, però recordant també 
que aquests són uns pressupostos autonòmics –aquests són uns pressupostos autonò-
mics– que no ens permeten cobrir totes les necessitats, ni del país, ni de la gent, i con-
tinuem depenent, una vegada més –una vegada més–, d’un govern que és qui recapta 
aquests impostos i qui s’endeuta en nom nostre. El que volem posar de manifest, el que 
estem debatent d’una manera específica és que aquest primer pressupost que encara està 
en el règim autonòmic, que en aquests moments, per dir-ho així, tenalla, sigui, òbvia-
ment, l’apertura a un nou projecte, a un projecte valent, definit, possible, necessari, que 
és el de l’administració..., d’una administració diferent, de l’administració d’un estat, 
que és la que ens ha de permetre, en definitiva, guanyar aquest futur que hem vingut a 
construir.

Dit això, quedo a l’espera de les seves preguntes o reflexions, que ens permetin, òb-
viament, aprofundir encara més aquells aspectes que no hagin pogut quedar prou clars 
encara.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable conseller. És el torn dels grups que han presentat esmena a la to-
talitat a la secció pressupostària, i en primer terme, el Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Muchas gracias, presidenta. Conseller, señor Villatoro, también buenas tardes. Me 
gustaría, ¿eh?, me gustaría, además de desearles un feliz 2017, pues, poderles decir 
que haremos muchas cosas juntos, ¿no?, pero lamento que usted no sea un conseller de 
Afers i Relacions Institucionals…, y que haga lo que tiene que hacer. Usted lo ha dicho 
al principio, lo ha dicho también al final de su discurso, ustedes están en un mandato 
específico, en la singularidad del momento y, por tanto, su obligación, según ustedes, es 
que la conselleria de la que usted es responsable acabe siendo un pilar básico de esa fu-
tura república catalana, y usted lo ha repetido varias veces.

Eso a mí me da pie a contestar lo siguiente, ¿no? Ustedes estarán en un momento es-
pecial, pero no todo el mundo está en ese momento especial, y realmente los presupues-
tos que ustedes nos presentan están contaminados de separatismo y van en contra de los 
intereses del conjunto de Cataluña. Pero no lo digo yo, lo han dicho ustedes. La promo-
ción del separatismo, la defensa de un referéndum separatista no es acción exterior, y 
ustedes, como ustedes mismos han dicho, destinan muchos recursos de su departamen-
to a convertir, pues, esta conselleria en un ministerio de Asuntos Exteriores.

Pondré varios ejemplos. La conferencia de la que seguro que ha oído usted mu-
cho hablar últimamente, ¿no?, la conferencia a la que usted acudirá con el presidente 
Puigdemont y el vicepresidente Junqueras en Bruselas no es acción exterior. Recien-
temente el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la Ley 
catalana de acción exterior, y claramente ya lo había dicho antes, ¿no?, pero clara-
mente dice que acción exterior es la promoción de los intereses autonómicos, accio-
nes con proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias. ¿La 
defensa y promoción de un referéndum separatista qué competencia estatutaria es? 
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¿Qué materia es? ¿Es sanidad? ¿Es cultura? ¿Es educación? ¿Son ferias? ¿Es artesa-
nía? ¿Es consumo? ¿Qué es?

Y la otra condición que entiende el tribunal para que haya acción exterior es que 
tiene que respetar la competencia que es exclusiva del Estado en materia de relaciones 
internacionales y también la dirección en política exterior. ¿Usted cree de verdad que 
su conferencia en una sala del Parlamento Europeo sobre un referéndum separatista es 
respetar la competencia del Estado en política exterior en relaciones internacionales? Si 
por alguna casualidad ustedes tuvieran dudas, el ministro de Exteriores de verdad ya ha 
hecho declaraciones al respecto, pero no solo el ministro de Asuntos Exteriores de ver-
dad. También se ha desmarcado el Parlamento Europeo, se ha desmarcado hasta el gru-
po ALDE. O sea, es..., ustedes van allí a hablar de un referéndum, que es un referéndum 
separatista, invitados por eurodiputados que son eurodiputados separatistas. ¿Es eso ac-
ción exterior, señor Romeva? Nosotros creemos que no.

Usted me puede decir: «Bueno, hemos sido invitados por estos eurodiputados. Esto 
no afecta al presupuesto de la conselleria de Exterior.» Pero es igual, no es acción ex-
terior, y, por tanto, usted no tendría que estar allí. A lo mejor tendríamos que eliminar 
–de hecho, lo hemos pedido, ¿no?– asesores, los asesores que a ustedes les hayan dicho 
que tienen que ir allí, porque usted está dejando de hacer las competencias, las faculta-
des que a usted le tocan.

Y todo el mundo, quizás no todo el mundo, pero las instituciones oficiales se están 
desmarcando. O sea que yo no sé dónde ven ustedes el prestigio internacional. Y, mire, 
esa sentencia del Tribunal Constitucional... Que, por cierto, señor Romeva, he pedido su 
comparecencia para que dé explicaciones de cómo adapta la acción exterior de su con-
selleria a los requerimientos del Tribunal Constitucional, y espero que acuda, ¿no?, a 
esta cámara, en donde están representados los representantes de la ciudadanía de Cata-
luña; dé explicaciones al respecto.

Pues uno de los artículos de la Ley catalana de acción exterior que no ha anulado el 
Tribunal Constitucional claramente dice que las finalidades de la acción exterior y de las 
relaciones con la Unión Europea es la promoción en el exterior de los intereses del con-
junto de Cataluña. ¿Ustedes de verdad creen que ir a Bruselas a defender un referéndum 
separatista es defender los intereses o es promocionar los intereses del conjunto de Ca-
taluña? La respuesta es «no». Nosotros somos el principal partido de la oposición. Uste-
des, promocionando ese referéndum separatista, están yendo en contra no del Gobierno 
de España, están yendo en contra, objetivamente, están perjudicando, objetivamente, a 
todos aquellos ciudadanos que legítimamente votaron a la opción Ciudadanos, y que 
fueron más de 700.000 personas; objetivamente, les están perjudicando. Luego, ya no es 
una promoción de los intereses del conjunto de Cataluña.

En esa misma dirección, Diplocat. Diplocat, políticamente, ya ha sido muy cuestio-
nado en esta cámara, y además recientemente; muy cuestionado. Pero es que, además, 
el Tribunal Constitucional, con esta última sentencia, cuando alude a la Diplomacia 
Pública de Cataluña y a otros aspectos, jurídicamente está cuestionando también las 
funciones principales de Diplocat: 2.300.000 euros que podrían ir destinados a accio-
nes que desde su conselleria, desde..., en el marco de la acción exterior ustedes pueden 
hacer y no quieren hacer.

Ámbitos, por ejemplo, como la cooperación al desarrollo. Se lo dijimos, conseller 
Romeva, cuando usted vino a dar explicaciones sobre el Plan anual de cooperación al 
desarrollo, nosotros consideramos que el presupuesto destinado a cooperación al desa-
rrollo era un presupuesto insuficiente, y lo volvemos a decir. Creemos que en Cataluña 
hay instituciones, asociaciones que hacen muy buen trabajo desde hace muchos años. 
Esto sí que es una competencia, esto no vulnera las relaciones internacionales del Es-
tado y es una defensa de los intereses del conjunto de Cataluña, en donde podrían ir 
destinados los dineros y en donde seguramente, pues, habría ese consenso que en otras 
materias ni es acción exterior ni lo tiene. Nosotros creemos que ese dinero, pues, prin-
cipalmente tendría que haber ido a cumplir también con los compromisos que ustedes 
mismos adquirieron en el Plan director de cooperación al desarrollo.

Y de la misma manera, nosotros creemos que esos presupuestos también tendrían que 
ir destinados a cubrir aquellos compromisos financieros que ustedes ya habían adquirido 
en el pasado, mucho antes del 2015, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Casa Asia, 
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¿no?; la Casa Asia, que es un consorcio en donde la Generalitat de Cataluña participa y es 
un referente para muchos de nosotros, en donde también participa el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid. Dieciocho 
embajadores de países de Asia-Pacífico se remitieron a ustedes, y también a las otras par-
tes del consorcio, para pedir que se saneen las cuentas y que esto tire adelante.

Ustedes en el presupuesto no han aludido a la Casa Asia. Nosotros, desde Ciudada-
nos, les hicimos varias preguntas por escrito en relación con la Casa Asia y en esas..., en 
sus respuestas ustedes nos dijeron que en el año 2015 «el Govern va fer una aportació 
extraordinària de noranta mil euros, atès que en el pressupost anual no hi havia previs-
ta cap aportació». Ustedes tenían ahora un momento estelar para poder ejemplificar su 
voluntad de querer contribuir a Casa Asia, ¿no?, y especificar, determinar una partida, 
cosa que no han hecho. Y, al final, uno dice: «Obras son amores y no buenas razones.» 
¿Cómo es que..., Casa Asia, no?, ¿y todo lo que es de referencia de unión entre socieda-
des civiles de todos los países en relación con España…? ¿Cómo es que ustedes no tra-
bajan codo con codo o incluso toman la iniciativa para salvar este consorcio? Que, ade-
más, los propios diplomáticos, los propios representantes de los países de Asia-Pacífico 
lo han pedido formalmente, que ustedes hagan algo. ¿Por qué no lo hacen?

¿Por qué parece que está en un punto de inanición, por ejemplo, el Instituto Interna-
cional de la Universidad de las Naciones Unidas, que también es otro compromiso adqui-
rido no solo por ustedes, sino también con el Ministerio de Asuntos Exteriores? Es que es 
necesario colaborar conjuntamente en compromisos que ustedes ya han adquirido. Y del 
presupuesto que ustedes nos han presentado y del discurso que usted acaba de hacer yo 
no veo esa voluntad de rescatar, de salvar proyectos que son muy importantes para los ca-
talanes, y que seguramente, sin que los políticos hiciéramos prácticamente nada, serían 
la marca de Cataluña en muchos ámbitos. ¿Por qué ustedes los han dejado abandonados?

Nosotros también creemos que la solidaridad, y coincidimos con usted, es im-
portante, pero creemos que también esa solidaridad, por ejemplo, cuando usted ha-
blaba de Colombia… Es importante también integrarse, involucrarse en proyectos 
europeos, ¿no? Nosotros creemos que una parte de ese dinero destinado a la secreta-
ría podría ir destinado al fondo fiduciario de la Unión Europea que tiene por objeto 
la consolidación de la paz en Colombia y en la que los veintisiete estados miembros 
validaron, así como el Gobierno de Colombia. Nosotros creemos en los proyectos de 
integración, como la Unión Europea, y no estamos por proyectos de desintegración.

En ese apartado que usted se refería a..., de su conselleria, a la conselleria de Trans-
parencia, de verdad, nosotros creemos..., y lo que nos preocupa es la falta de transpa-
rencia de la conselleria de Transparencia. Es lo más opaco que en materia de acción ex-
terior nos hemos encontrado. Y seguir poniendo dinero para que ustedes hagan la vida 
imposible a los diputados, ¿no?, cuando pedimos obtención de esos datos, pues, no lo sé, 
seguramente habrá que trabajar mucho más. Y le voy a poner ejemplos concretos, ¿no? 
Nosotros, en varias propuestas de resolución y también en el Pleno, les hemos pedido la 
agenda con antelación y nos han votado en contra. Y, luego, cuando nos vienen a expli-
car la agenda de los diputados nos dicen que tenemos que avisar, nosotros, diputados, 
con antelación para ser más transparentes y para ser más democráticos, pero, en cambio, 
ustedes no. Nosotros, a finales de septiembre, les pedimos los memorándums, las cartas 
que ustedes han enviado a los diplomáticos y otros interlocutores extranjeros. Y también 
les hemos pedido que nos digan a quién se las han enviado, no solo en su legislatura sino 
en legislaturas anteriores, y todavía no las hemos recibido. Todavía no las hemos reci-
bido y es un derecho de los diputados que, en un plazo de quince días, máximo con una 
prórroga de siete días, los diputados tenemos derecho a esa información, y no la hemos 
recibido. Entonces, es una conselleria de Transparencia opaca. Y que, además, pone o 
perjudica a los derechos de los representantes de la ciudadanía de Cataluña.

Como le iba diciendo, creemos, de verdad, que es mucho más difícil coordinarse y 
cooperar con el Estado, y en acción exterior y en relaciones con la Unión Europea es 
una obligación para la Generalitat, aunque ustedes sentimentalmente se encuentren en 
un momento especial, pero es una obligación constatable, objetiva, ¿eh? Y siempre es 
mucho más difícil coordinarse y cooperar que jugar a separarse. Los recursos de su de-
partamento entendemos que deberían servir a los intereses del conjunto de Cataluña, y 
no solo a una parte de la sociedad catalana. De manera que nosotros entendemos que 
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los presupuestos que han presentado no cumplen con ese requisito de interesar, de ser 
para toda la ciudadanía de Cataluña, y no solo para los que a ustedes les han votado.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, també, per la seva compareixença avui aquí, 
i per les seves explicacions que, per bé que formalment necessàries en el tràmit en el 
que ens trobem, doncs, sempre està bé agrair.

Miri, vostè comentava una dada que és objectiva, que és el pes relativament modest 
del seu departament en el conjunt del pressupost de la Generalitat de Catalunya i, di-
guem-ne, comparat amb altres departaments. És una qüestió que no comento en demè-
rit del departament que vostè presideix, sinó com una constatació i com a introducció 
per dir que, segurament, els principals motius d’oposició del nostre grup parlamentari a 
l’aprovació d’aquest pressupost no es troben en el seu departament, sinó en d’altres, tot 
i que en tenim alguns respecte al seu departament que més endavant comentaré. Però 
m’obliga, per tant, a fer una petita consideració general per anar, després, passant cap al 
seu departament respecte al context i al pressupost que se’ns presenta en el seu conjunt, 
encara que no pugui respondre directament pels pressupostos d’altres departaments.

En general, els pressupostos que ens presenta el Govern de Junts pel Sí –del PDE-
CAT– i d’Esquerra Republicana són uns pressupostos que nosaltres considerem que són 
continuistes respecte a d’altres que se’ns presentaven no fa pas gaire per part del presi-
dent Mas, amb el suport, en alguns casos, de partits ben diferents d’aquells en els que 
ara busca un suport parlamentari. Representen, a grans trets, un model de societat que 
no podem acabar de compartir, un model de societat al que ens oposem. I no es pot dir 
que demanin més esforços al 4 per cent de la població d’aquest país que més té i més 
guanya, i, en canvi, fa cinc o més anys que s’estan demanant esforços a les classes mit-
janes i treballadores del país, als empleats públics i als pensionistes.

Nosaltres considerem que, tot i que reconeixem que hi ha nous ingressos previstos 
en aquest pressupost, no es fa una aposta autènticament valenta per una reforma fiscal 
ambiciosa, eh?, que modifiqui el nostre sistema fiscal, dins l’àmbit de les nostres compe-
tències, perquè sigui més just, més equilibrat, més progressiu i més redistributiu. Com 
vaig tenir també ocasió de fer en la discussió d’alguna altra secció pressupostària, tot 
això es diu sense que obsti per reconèixer que també hi ha mals en el sistema tributari 
del conjunt de l’Estat, eh?, que no acaba de fer la tasca redistributiva com hauria de ser.

I, per tant, a la pràctica, no acaba de ser tan progressiu com podria semblar, si un atén 
a la lletra de la llei. Nosaltres, per tant, pensem que s’ha renunciat a una molt bona oca-
sió per intentar obtenir més recaptació, que permetria no només més inversió social, sinó 
probablement també una major dotació del seu propi departament en aspectes en els que 
nosaltres li reconeixem que hi ha algun progrés, però que pensem que és insuficient. No-
saltres pensem, per tant, que l’ambició per augmentar el capítol dels ingressos per part del 
Govern és insuficient, i clarament, per tant, impedeix que se’n prediqui, com a vegades 
s’intenta, que són els més socials de la història. Al final, algun dia els titulars no aguanta-
ran més perquè tothom predica dels seus pressupostos que són els més socials de la histò-
ria, i creiem que això s’ha de valorar en termes absoluts o, si es vol, en termes d’inversió 
per habitant. Però, clar, en uns contextos en què es contreuen els pressupostos, aguantar 
determinades partides pot fer que pesin més en la consideració general del pressupost, 
però això no els converteix en els més socials de la història. Per situar-li, diguem-ne, una 
paradoxa: l’any 2011, els pressupostos que van pactar Mas i Camacho, des del punt de 
vista dels termes absoluts, doncs, eren més socials que els que se’ns presenten.

Nosaltres el que creiem és que cal, a la sortida de la crisi, intentar que no es conso-
lidi un model de país en què hi hagi dues velocitats: gent que se’n surt i se’n va sortint, 
de la crisi, i gent que queda condemnada a circular per les vores, pels marges de la nos-
tra societat. De fet, a més a més de tot el que he comentat amb caràcter general, tenim 
encara algunes incerteses. No sabem, a hores d’ara, si aquest pressupost comptarà o no 
amb el suport parlamentari suficient per ser aprovat.
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Dic aquí quelcom que he dit també en la discussió d’alguna altra secció pressupos-
tària, que és que la principal responsabilitat de que un pressupost s’aprovi recau en el 
Govern que el presenta. I que és fins i tot habitual, comparant amb, diguem-ne, les ex-
periències d’altres parlaments i d’altres democràcies del nostre entorn, que el Govern 
presenti els pressupostos si té, d’alguna manera, assegurat aquest suport parlamentari. 
Això és habitual al nostre entorn, no tant, darrerament, en el cas del nostre país. Però, 
en tot cas, es fa, a vegades, per part del Govern o per part dels portaveus de la majoria 
parlamentària, una translació de responsabilitat cap a la resta de grups parlamentaris 
sobre la no aprovació d’aquests pressupostos i s’accentua la irresponsabilitat que supo-
saria no donar-los sortida.

Deixi’m dir-li, encara que no ho adreço només a vostè sinó al conjunt de la cam-
bra, que em sembla que fins a cert punt és un retret injust quan no s’ha fet autèntica-
ment un gest de voler negociar els pressupostos abans de donar-los pràcticament per 
fets, eh? És a dir, es fan apel·lacions al diàleg al voltant dels pressupostos una mica a 
misses dites. S’ha triat, per part del Govern, adreçar-se bàsicament al seu soci parla-
mentari, que és la CUP, que garanteix, diguem-ne, en teoria, l’estabilitat parlamentà-
ria del Govern, i és ben legítim que es faci i no l’acuso de res. Simplement, el que dic 
és que després no se’ns retregui a d’altres grups la responsabilitat de que aquest pres-
supost prosperi o no, quan, a més, tenim alguns impediments, diguem-ne, de model, 
per no parlar d’aquells als que feia referència vostè a l’inici de la seva intervenció, i 
també cap al final.

Diguem-ne, jo no li vull negar a vostè la condició futura de ministre; espero que en 
sigui, en tot cas, breument i d’un estat català federat dins d’una Espanya federal demo-
cràtica i social, perquè, evidentment, legítimament aspirem a substituir-los en l’exercici 
del Govern, però no compartim l’objectiu general del seu Govern, en el sentit de cami-
nar cap a la secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya. És una constatació, no 
penso fer gaires més referències a la qüestió en la meva intervenció, perquè preferiria 
anar-me centrant en les qüestions estrictament pressupostàries.

Vostè comentava que potencien l’acció exterior perquè tenen la intenció de defensar 
els interessos dels catalans arreu. I en gairebé la darrera de les meves intervencions de 
caràcter general, deixi’m dir-li que «arreu» és «arreu». I encara que no competeixi al 
seu departament, almenys encara, «arreu» també vol dir la conferència de presidents. 
Allà també s’han de defensar els interessos de tots els catalans.

Miri, també deia que la comparació entre pressupostos, en el cas del seu departa-
ment, no és senzilla, i és veritat en alguns dels aspectes, però en d’altres es pot fer. I, di-
guem-ne, no pateixi, que nosaltres li fem de franc en alguna d’aquestes qüestions. Miri, 
anem a mirar-ho, per exemple, en el cas de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament. És veritat que hi ha hagut un increment significatiu respecte als pressu-
postos de 2015; és, de fet, innegable. És així, un increment significatiu, en els termes 
en els que ens estàvem movent en els darrers anys, especialment. Perquè, si ho compa-
rem amb el pressupost del 2010, ens trobem amb una situació certament preocupant: 
es passa de 39 milions d’euros, 39,3 milions d’euros l’any 2010 als 17.400.000 actuals. 
I el problema no és, diguem-ne, senzillament que hi hagi aquesta diferència, que dita 
d’aquesta manera podria semblar una ensopegada puntual i que hi ha una intenció de 
recuperar-ho. El problema és que del 2010 fins ara hi ha un efecte acumulatiu d’aquesta 
manca de recursos en aquest sector, que ha provocat greus dificultats en moltes entitats 
que feien una tasca excel·lent, i en alguns casos, fins i tot, la desaparició d’una part del 
nostre teixit social en matèria de cooperació. I, per tant, aquí, i probablement hi po-
drem tornar més endavant, caldria un major esforç, i no li nego, eh?, el que es fa, però 
caldria un major esforç.

En l’àmbit del Memorial Democràtic ens trobem amb una situació semblant: hi ha 
un increment, és cert, també s’ha de dir, però en tot cas és més modest des del punt 
de vista de termes absoluts, no? Però si comparem el que hi havia el 2010, que eren 
3.700.000, i el que hi haurà el 2017 si s’aproven els pressupostos, que és poc menys de 
2 milions, 1.865.000, home, doncs, hi hagut un descens, comparant 2010 amb 2017, 
d’un 49,57 per cent del que estava a disposició del Memorial Democràtic. Per tant, tam-
bé s’ha patit molt des d’aquest punt de vista i també ho han patit molt les corporacions 
locals, que han fet el que bonament han pogut a l’hora de mantenir algunes polítiques 
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de memòria, però, vaja, diguem que hi ha camp a córrer aquí, sobretot per respondre a 
l’ambició que vostè manifesta quan fa el discurs al voltant de la qüestió. No li nego la 
sinceritat, però després han d’arribar els recursos per fer possibles aquestes ambicions 
que es manifesten.

I en l’àmbit de l’Institut Català Internacional per la Pau novament hi ha un in-
crement, en aquest cas, certament, molt, molt modest, del 0,09 per cent respecte al 
pressupost del 2015. Però, clar, si ho comparem amb 2010 és que estem parlant d’una 
diferència de, diguem-ne..., estem en el menys 50,31 per cent, no? I, per tant, ens 
sembla que en aquests camps, que són camps, diguem-ne, centrals en el seu departa-
ment, sense negar la importància de la transparència i de les relacions institucionals, 
però en aquests camps, doncs, jo crec que hi ha molt, molt terreny per recuperar, ni 
que sigui per aconseguir estabilitzar aquests sectors, que haurien de ser estratègics 
per al seu departament.

Després, deixi’m fer una menció a les delegacions a l’exterior. Miri, probablement 
ho sàpiga, perquè deu seguir –i si no, els segueixen per vostè– els debats parlamentaris 
i les votacions que aquí es produeixen: nosaltres hem votat sistemàticament en contra 
d’iniciatives que pretenien, per dir-ho així, tancar totes les paradetes a l’exterior, eh? No 
hi estem a favor. Nosaltres, quan havíem tingut responsabilitats de govern, havíem estat 
partícips d’una política de projecció de la realitat social i catalana a l’exterior i també, 
perquè també és una de les funcions, de procurar que hi haguessin inversions a Catalu-
nya, la internacionalització de les empreses catalanes, però no només això, eh? És a dir, 
hem fet més d’una vegada referència a tots els objectius que ens marca la Llei d’acció 
exterior catalana, que considerem que estan bé, i, a més, que cal atendre a tots els prin-
cipis que també conté aquella llei, tots.

Però sí que li he de dir que hi ha un increment molt notable, novament per referir-nos 
a 2010, i fixi’s en el contrast, eh?: un 208,39 per cent més en aquesta matèria que el 
2010. D’acord, pot haver-hi un canvi de model, del tipus de serveis que es volen prestar, 
sens dubte. però també un increment del 31 per cent respecte al pressupost no aprovat 
al Projecte de pressupost del 2016. N’eren 3.550.000 el 2015 i ara, doncs, al voltant de 
6 milions. I vostè parlava de que això, aquesta política de desplegament de la represen-
tació de la Generalitat, o de Catalunya, si vol, a l’exterior, doncs, havia de respondre als 
diferents reptes, necessitats i a un sentit comú.

Nosaltres el que li demanem és que intentem racionalitzar una mica aquesta polí-
tica de delegacions a l’exterior. Miri, n’hi han moltes que no li discutim. Em sembla 
estratègic tenir una representació al Marroc, em sembla que està molt bé tenir una 
representació a Portugal, però trobem bastant menys raonable tenir una delegació al 
Vaticà. Ja em dirà vostè, i si pot expliqui-m’ho, diguem-ne, quin és el sentit d’això, 
eh? Si vostè se’n surt i acaba sent ministre, doncs, ja tindrà una delegació al Vaticà 
que es dirà «ambaixada» i ja faran tot el que fan els estats de procurar que no s’enfa-
din els del Vaticà si algun dia els envien algú de l’ambaixada italiana. Però, escolti, 
mentrestant, això em sembla que no s’aguanta per enlloc. Li ho dic, eh?, no crec que 
això s’hagi de mantenir.

Ens parlava també de la diàspora catalana. Molt bé, podem estar d’acord amb que, 
efectivament, tenim, diguem-ne, diverses realitats. Les realitats més recents són reali-
tats que requereixen un desplegament de nous serveis, un intent de tenir una altra acti-
tud respecte a la gent que ha marxat de Catalunya recentment, però també perquè tenen 
unes altres necessitats. Però, miri, per exemple, els casals catalans, que han estat fent 
front a moltes d’aquestes realitats, es troben congelats, per dir-ho així, respecte al pro-
jecte no aprovat de l’any anterior, però si comparem amb 2010, doncs, 46,86 per cent 
menys de recursos. Potser estaria bé que, ja que han afrontat i han posat dispositius per 
intentar atendre aquests nous catalans i catalanes que estan a l’exterior, doncs, pogués-
sim intentar dotar-los millor.

M’han quedat diverses coses al tinter, però espero poder, diguem-ne, en el segon 
torn, acabar de plantejar-li algunes qüestions.

Gràcies.

La presidenta

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



DSPC C 292
17 de gener de 2017

Sessió 17 de la CAECRIT 16

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, presidenta. Senyor conseller, en primer lloc, tant a vostè com al seu 
equip agrair-li la compareixença, les explicacions i la feina feta, independentment de 
que, com vostè sap, en aquesta ocasió no podem coincidir.

Està clar que uns altres pressupostos eren possibles, i aquesta opinió no només és la 
d’aquest diputat i la d’aquest grup parlamentari; li vull recordar que és l’opinió de la ma-
joria de grups parlamentaris i de la majoria dels 135 diputats i diputades de l’hemicicle. 
I és evident que aquest pressupost no és el de la república catalana, que també nosaltres 
volem, està clar. Però aquest no és el problema. El problema és que tampoc és el pressu-
post autonòmic de transició que avui –que avui– pot o podria representar millor els in-
teressos d’una majoria social, podríem dir, basada en les classes populars catalanes, que 
són molt àmplies. Tampoc és això, quan això sí que era possible.

Per tant, la primera cosa que hem de dir és que no cal esperar la independència per 
fer algunes coses ja, primer perquè una part important del país no pot esperar gens 
per viure una mica millor, i aquests pressupostos ho podrien haver facilitat, i això no 
ha estat així. Encara beuen massa del Govern dels millors, a pesar de que el nom del 
president de Catalunya ha canviat i el nom del partit polític que hegemonitza aquests 
pressupostos també ha canviat. A pesar d’això, continuen bevent massa d’una filosofia 
de la qual no s’acaben de desprendre, i, per tant, una filosofia que, ho he de recordar, 
estava en l’autonomia i no mirava cap a la república catalana. Per tant, som massa de 
continuïtat, som massa mirant el passat.

Està clar que tenim un model de finançar Catalunya absolutament esgotat, i nosal-
tres som dels que evidentment volem donar un salt qualitatiu. Però ho torno a repetir: 
amb aquest projecte pressupostari es podrien haver fet algunes coses, i aquesta no ha 
estat l’opció, que vol dir que quan discutim seccions, doncs, estem mirant el debat glo-
bal del projecte pressupostari. Per exemple, es podria haver parlat amb alguns grups 
parlamentaris que estan pel dret a decidir i tenen un projecte social de país; haver dia-
logat amb aquests grups parlamentaris i, sense demagògia, haver fet un pressupost més 
adequat amb aquestes característiques, per exemple, uns milers de milions d’ingressos 
–no parlaré de xifres que no eren possibles– i uns milers de milions de despeses per 
llançar un missatge a la societat catalana al qual s’està renunciant. Encara hi estem a 
temps, perquè encara estem a temps de votar esmenes concretes. Un missatge al qual 
s’està renunciant: els que més han guanyat amb la crisi poden pagar una mica més, i els 
que més estan patint amb la crisi poden obtenir d’aquest pressupost més ajudes i més 
comprensió. 

Avui el meu grup parlamentari encara no entén, i li parlo sincerament, encara que 
potser algú cregui que no és així, per què això no és possible. No sé si són agendes ocul-
tes o què és el que provoca aquesta situació, però aquest és el missatge polític que hau-
ríem d’haver enviat a la societat catalana. Aquells que estan pel dret a decidir i aquells 
que tenen un projecte social de país s’hi haurien d’haver posat d’acord i haver votat a 
favor o haver-se abstingut, i, per tant, facilitar la tramitació d’un altre projecte pressu-
postari. No estem parlant de milers i milers –i milers– de milions d’euros, que això no 
és possible, però sí d’alguns milers de milions d’euros que aquest pressupost tenia amb 
marge per gestionar amb un altre missatge polític, i això no ha estat possible. 

Abans ho ha dit el diputat Pedret: el seu departament i la seva gestió no és on el meu 
grup parlamentari carregarà la romana de les causes per les quals no estem d’acord amb 
aquest projecte pressupostari. Però també hi han algunes cosetes que també es podrien 
haver fet millor en el projecte que vostè lidera, a la secció que vostè lidera. En primer 
lloc, nosaltres, sí, estem contents que s’incrementi un 75,34 per cent el pressupost a la 
seva conselleria de nova creació, i és una bona notícia per a Catalunya. Per tant, és un 
fet positiu aquest terme. El fet negatiu és que potser no en calia només un 75,34 per cent 
d’increment, en què potser, en algunes coses concretes que ara comentaré, encara una 
mica més també era possible, i era necessari, sobretot a aquells sectors que afecten la 
seva secció pressupostària que en els darrers anys més han patit. Per exemple, hi estem 
d’acord, la major inversió en la internacionalització de Catalunya és un encert, és evi-
dent. Ens en beneficiem tots, no només el procés: l’economia catalana, el nostre projecte 
de país... En tenim, fins i tot, competències estatutàries per fer-ho, eh?, ja no parlo d’una 
altra cosa. Per tant, aquesta és una bona línia de treball.
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Però, clar, si comparem alguns conceptes pressupostaris que avui dia gestiona vostè 
amb el pressupost del 2010 –ja no parlo dels millors moments del tripartit, sinó d’un pres-
supost del 2010, que ja era de contracció, i que, per tant, ja era de desinflada, podríem dir, 
com a conseqüència de la crisi, on hauríem de referenciar-nos per tornar–, doncs, veu-
rem que les vuit esmenes que el meu grup parlamentari ha presentat, que corresponen a 
sis conceptes, no hi són. Per exemple, entitats memorialistes: evidentment estem recupe-
rant el tema de la memòria després del desert, però si vostè parla, com parla, amb moltes 
entitats memorialistes, què li diran, una a una? «No tenim un duro; encara ens deuen la 
subvenció de l’any passat o de l’altre i estem fent meravelles.» Per tant, una miqueta més 
a les entitats que són referència en la memòria a Catalunya hauria estat bé, no era difícil. 
Poden votar la nostra esmena.

Més diners per a les comunitats catalanes a l’exterior. Perquè és veritat que estem 
fent un esforç important, però si parla amb els casals catalans, jo què sé, el de Buenos 
Aires, què li dirà el seu president? El mateix que m’ha dit a mi: «És que estem fins al 
coll. No tenim un duro. La reducció de l’ajuda històrica que el Govern de Catalunya ens 
ha donat és brutal, i ens fan falta aquests diners.» Clar que donaran suport a la nova llei 
que estem tramitant, però una mica d’ajuda econòmica a aquestes entitats que són un 
dels batecs més importants de la política catalana a l’exterior –fins i tot, en alguns llocs, 
molt per sobre del que és la nostra oficina, si és que hi és–, doncs, una mica més –una 
mica més– seria, a algunes d’elles, salvar-los la vida, perquè algunes d’elles és que no 
poden pagar ni el lloguer on estan operant, i són algunes històriques i de gran referència. 

Tres, Institut Català per la Pau: sí. És un dels projectes que vam construir més im-
portants. Doncs, ha de tenir més projecció, ha de tenir més pressupost; no molt més, 
però sí una mica més perquè en el seu moment, com també abans s’hi referia el diputat 
Pedret, això es va enfonsar en un moment que vam arribar a creure que el tancaríem 
físicament. I, per tant, aquí crec que és un tema, tant en el tema de la internacionalitza-
ció d’un dels elements més importants on som referència internacional, les polítiques de 
pau, com, per exemple, en ajudes en molts temes, jo què sé, per exemple, el seguiment 
de tot el tema de les empreses catalanes a l’exterior, que és un compromís parlamentari 
d’aquest Parlament i del qual també volem ser referència. Per tant, està aquí.

Evidentment, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, també. Per-
què tenim un pla director que tenia ja un compromís pressupostari, i no podem estar 
abordant un projecte pressupostari del Govern que s’esmena a si mateix. Perquè, conse-
ller, què complirem?, el pressupost o el pla director? Perquè les dues coses són irrecon-
ciliables. O sigui, estem aprovant un pressupost que ja ens diu que els efectes econòmics 
del pla director no es podran complir. No vull ser dolent amb això, si em permet, però 
vostè sap que aquí tenim una contradicció, i, per tant, hi hem de posar una mica més 
de diners. Jo sé que és una mica, una mica –una mica–, eh?, i moltes miques omplen 
una pica, però són aspectes sensibles que durant molts anys vam patir de forma terrible 
i penso que hauríem hagut de fer un diàleg –nosaltres aquí tampoc som experts, tenim 
una opinió més– amb aquest tipus d’entitats que amb una mica més podrien passar molt 
millor. I amb aquestes miques li puc suggerir moltes coses que es podrien reduir, mol-
tes, i que aquestes miques podrien ser.

Per tant, bé, no és que ho pensi Lafede i el món de les entitats, és que ho pensa tot-
hom, que hem de recuperar a millor ritme el tema de polítiques de cooperació, i que, 
per tant, el pla director ens vam creure tots quan el vam defensar que era una referència 
també pressupostària i numèrica i no només una conceptualització d’idees, sinó que te-
nia darrere un compromís pressupostari. I avui veiem que això no és així. 

També, evidentment, determinades entitats que tenen projectes cabdals, per exem-
ple, en política de refugiats. Podríem ajudar una mica més. O, per exemple, en protec-
ció de defensors de drets humans, que és també una de les línies de treball que crec que 
aquest Parlament i els diputats d’aquesta comissió ens hi deixem tant com podem la pell 
per defensar aquestes experiències. Potser citava Colòmbia, crec que en aquest món co-
neixedor també d’això. Bé, doncs, aquest crec que és un tema també important.

I finalment el tema de transparència. Sí, també en transparència una mica més és 
possible. 

I, per tant, ja ho veu, la seva secció, doncs, l’hem d’esmenar i hem de dir que no, per-
què en el conjunt del projecte pressupostari no estem d’acord. Vostè no sé quina mà té 
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en el conjunt del pressupost. No ho sé, ho pregunto de veritat, però realment això hauria 
estat molt millor. Però sí, aquestes petites coses, que són algunes esmenes que hem pre-
sentat, cada una d’elles està basada en un coneixement exhaustiu del que parlem. No és 
demagògia, l’hi puc assegurar. No és demanar més per demanar més. Sap que amb una 
mica més de diners de forma quirúrgicament invertits tindríem les entitats de la memò-
ria, el món de la cooperació, l’Institut Català per la Pau, l’agència catalana i algunes en-
titats importants de Catalunya més ben ateses, i segur que ens haurien ajudat també en 
aquests pressupostos, que diversos grups parlamentaris, entre els quals està el seu, hau-
ríem pogut aprovar o validar amb una abstenció i hauríem llançat un missatge a l’alçada 
dels temps dels reptes que viu la societat catalana.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, té la paraula 
el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor conseller, benvingut a la comissió. I no sé tam-
bé si felicitar-lo perquè un cop més, i com ho va ser durant tots els anys de la crisi eco-
nòmica, l’àrea d’acció exterior de la Generalitat veu com augmenten els seus recursos 
en una proporció molt més elevada que la de qualsevol àrea social.

És veritat que aquest any la Generalitat gaudirà de més recursos. Gràcies al creixe-
ment econòmic s’eixamplen les bases tributàries i es podrà així, doncs, recaptar més. 
I gràcies també al fons de liquiditat autonòmic la Generalitat es podrà estalviar més 
de 913 milions d’euros en interessos aquest any. 

Però la Generalitat continua amb unes prioritats que jo crec humilment que són molt 
equivocades. Tot l’increment de la pressió fiscal, 109 milions d’euros, amb dos nous im-
postos i set tributs modificats, se’l menjaran partides destinades a estructures indepen-
dentistes, i no socials. És a dir, més alts càrrecs i menys benestar, perquè si la despesa 
social puja en termes relatius és per aquesta trampa d’utilitzar o d’afegir el transport pú-
blic de viatges a despesa social. 

A més, veiem com en el procés d’aquests pressupostos redueixen tot allò que millora 
la vida dels catalans. Salut: van anunciar 2.500 nous metges i es convoquen places per 
a només 1.637. Seguretat: van anunciar 150 bombers i se’n convoquen només 99; van 
anunciar 509 mossos i es convoquen 276 places, poc més de la meitat. No sé si això és 
l’olor de la CUP que deien. Es castiguen metges, bombers i mossos, però a l’acció exte-
rior i als seus alts càrrecs els ha tocat la grossa.

Els pressupostos de relacions exteriors augmenten, o augmentarien, si s’aprovessin 
els pressupostos, un 80 per cent. Miri, anem pam a pam. Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea: any 2015, 17 milions; any 2017, 35,5 milions. Més del doble. És 
cert que aquí hi ha una transferència a l’Agència de Cooperació, però també és cert que 
ni de bon tros aquesta transferència justifica l’increment que dobla, no?, els recursos de 
la Secretaria d’Afers Exteriors.

Diplocat: any 2015, 2,6 milions; any 2017, sí, 2,3 milions. Però, clar, una part, gairebé 
la meitat d’aquell pressupost també anava a pagar un lobby Independent Diplomat, que, 
per cert, encara no s’han rendit comptes sobre la feina d’aquest lobby, però, bé, ja n’han 
parlat altres vegades. Per tant, en realitat, la despesa directa de Diplocat, doncs, pujaria. 

Delegacions: 2015, 3 milions; 2017, 6,5 milions. Més del doble. I possiblement aquí 
només es diu una part del cost d’aquestes delegacions, segur que només està una part 
del cost, perquè sabem que tradicionalment la Generalitat ha maquillat amb molt poca 
transparència el cost de les delegacions, per exemple, pagant a altres departaments una 
part dels lloguers.

Viatges: la despesa de viatges puja un 55 per cent. Altres indemnitzacions per raó de 
servei: passa de 0,5 a 2 milions d’euros. Una xifra important; també ens agradaria saber 
una mica a què es deu. Gasten més, però és que també gasten pitjor.

Miri, nosaltres, fins i tot, podríem estar d’acord en pujar la despesa d’acció exterior 
si aquesta es dediqués a fer el que toca, si Diplocat o les delegacions de la Generalitat es 
dediquessin, doncs, a fer la seva tasca, que és donar una bona imatge de Catalunya. Però 
ens podem preguntar, aquests organismes han atret alguna inversió a Catalunya, Diplocat 
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o les delegacions? S’exporta més? S’atreu més turisme o més talent gràcies al seu depar-
tament? El seu departament, concretament. O és gràcies a altres factors o a altres institu-
cions? El seu departament simplement, i ja s’ha dit, es dedica a contrarestar la política ex-
terior espanyola i a promoure l’independentisme. En lloc de mostrar Catalunya com una 
economia atractiva per a, així, atraure aquells que poden crear més i millor ocupació, es 
dediquen a crear inseguretat jurídica i amenaçar en trencar l’actual marc de convivència. 
En lloc de representar la Catalunya plural i oberta que realment som, només ofereixen 
la imatge del nacionalisme més excloent, i això no ens fa més atractius als ulls del món.

Presentem esmena a la totalitat perquè el Govern no destina recursos a l’acció exte-
rior per a la que té competència i és necessària per a desenvolupar les competències de 
la Generalitat. No, vostès és que tampoc fan acció exterior, el que vostès fan és propa-
ganda. Fan propaganda interna. Tot el que fan a l’exterior ho fan només per a promoure 
l’independentisme a Catalunya. Segueixen aquella línia que va marcar Artur Mas, que 
anava a Nova York per a ser entrevistat amb TV3, o que enviava cartes en anglès –an-
glès regular– a Merkel i a Hollande només per a vendre als mitjans de comunicació ca-
talans que s’estava internacionalitzant alguna cosa. 

Vostès segueixen aquest mateix camí. El president Puigdemont ja va fer un viat-
ge a Brussel·les i no el van rebre ni els eurodiputats independentistes. Ara, suposo que 
per a compensar, els eurodiputats independentistes organitzen una trobada amb vostè i 
Puigdemont properament a Brussel·les. Però, clar, passa el de sempre: es volen aprofitar 
d’altres institucions i aquestes acaben fugint de vostès. Volien fer-nos creure que la con-
ferència de Puigdemont a Brussel·les era quelcom institucional al Parlament Europeu, 
i l’oficina d’aquesta institució així ho ha desmentit. Igual que va passar amb la visita a 
Finlàndia, on al cap i a la fi només es van poder reunir, doncs, amb diputats euroescèp-
tics i nacionalistes excloents. 

Fins i tot ALDE, com deia abans la diputada de Ciutadans, que coneix bé el grup, ha 
volgut desmarcar-se, desmarcar-se de vostès. El grup que inclou Convergència ha vol-
gut deixar ben clar que vostès fan servir el seu logo però que ells es desentenen d’aquest 
tipus d’acte. I és lògic, i és lògic perquè la seva acció exterior defensa un projecte que 
es considera perillós per a la Unió Europea i per a la democràcia. Fora d’aquí ningú es 
creu..., no poden utilitzar aquest argumentari que fan servir normalment per a la seua 
parròquia. Aquí poden menysprear l’estat de dret i la llei, però això posa els pèls de pun-
ta als organismes internacionals i als governs i polítics demòcrates. Aquí parlen en nom 
del poble, però a fora saben que no arriben a representar la meitat dels catalans. L’«Espa-
nya ens roba», la independència del 2017 i aquest ministeri que avui ens ha anunciat no 
són creïbles; no són creïbles quan el conseller d’Economia, el senyor Junqueras, reconeix 
als inversors internacionals que la Generalitat dependrà del Fons de liquiditat autonòmic 
almenys fins a l’any 2026.

Vostè avui ha tornat a parlar dels últims o dels darrers pressupostos autonòmics. No 
l’he vist massa convençut i tampoc m’estranya, perquè literalment això és el que deia 
fa quatre anys el senyor Pere Aragonès, l’actual secretari d’Economia de la Generali-
tat. Fa quatre anys ja deia: «Són –els del 2014– els darrers pressupostos autonòmics.» 
Per això, escolti, tot això del subministeri, de república catalana, doncs, ja no m’ho 
crec. A mi em preocupa que vulguin crear un conflicte entre catalans, però aquest lèxic 
processista, doncs, jo realment ja no me’l crec, i tampoc perdré massa temps en això. 
Em centraré més en els pressupostos, perquè aquí vostès s’han acostumat a un discurs, 
doncs, poc rigorós, irresponsable, fins i tot, però ja no són creïbles. 

Ara, això sí, aquesta manera d’utilitzar l’acció exterior per a fer propaganda interna 
té conseqüències, conseqüències negatives per a la imatge de Catalunya, perquè al final 
el món ens mira i no li agrada el que veu. Recentment hem hagut de llegir dos articles 
a importants, influents mitjans internacionals, com són Politico i The Economist, que 
consideren que l’actual president de la Generalitat fa un discurs demagog i és un risc 
per a Europa.

Presentem esmena a la totalitat perquè no volem que malbaratin més diners públics 
donant aquesta mala imatge d’un govern que hauria de ser el govern de tots els catalans. 
Prou així de convertir l’acció exterior en propaganda interna, perquè estan jugant i estan 
jugant irresponsablement amb els sentiments i les emocions de molts catalans. Jo crec 
que això algun dia se’ls girarà, se’ls girarà en contra per la frustració que crearan, però 
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això és un altre debat. Aquí el que tractem és de l’ús poc ètic –poc ètic– dels diners pú-
blics, dels diners de la gent, no dels seus, no dels polítics. Si volen fer propaganda par-
tidista a l’exterior se l’haurien de pagar vostès amb els diners dels seus partits polítics o 
amb els diners de la seua butxaca, però no amb els diners de tots els catalans.

Senyor conseller, què ha aconseguit la seua acció exterior per a millorar la vida dels 
catalans? Algú ha dit que està esperant que Catalunya sigui independent per a venir 
aquí a crear més llocs d’ocupació? Menysprear la llei ajuda a la recuperació econò-
mica? Quan la premsa internacional els presenta com a populistes perillosos és per a 
alegrar-se, com fa la portaveu del seu Govern, perquè mostra que algú els mira? Potser 
estan fent alguna cosa malament, no ho creu? O és que tot el món s’equivoca, excepte 
els polítics euroescèptics i euròfobs que es reuneixen amb vostès? Són conscients real-
ment de la imatge que estan donant a Europa i al món de Catalunya i del seu Govern?

Jo crec que això, sincerament, i em preocupa, no és defensar els interessos dels ca-
talans. Jo sé que no em respondrà, perquè quan li faig aquestes preguntes no em respo-
nen mai; normalment es posen a parlar del Govern de Madrid, eh?, utilitzant el comodí 
de Madrid. Però sincerament crec que se’ls acaba el crèdit i han de començar a ren-
dir comptes davant del Parlament, perquè quan aquí els preguntem quines inversions, 
quines agendes, quines tasques, en què es gasten els diners públics i no responen o tiren 
pilotes fora el que estan fent és menysprear els representants del poble de Catalunya. 

Gasten més, gasten pitjor i retallen en allò que ajudaria Catalunya i els catalans. Per 
exemple, Casa Àsia. Eliminen l’ajut a la Casa Àsia. Potser no ho saben, però els darrers 
anys Àsia ha agafat cert protagonisme al món a tots els nivells. I a Barcelona, a Catalu-
nya tenim una prestigiosa institució que millora el coneixement i impulsa les relacions 
del nostre país amb els països d’Àsia i del Pacífic, que facilita l’intercanvi d’idees i de 
projectes en una àrea que representa el 40 per cent de l’economia mundial i el 60 per 
cent de la seua població. Això no interessa a la Generalitat, zero euros per a la Casa 
Àsia. Això sí, el doble per a delegacions amb delegats que ningú sap el que fan, però co-
bren més que un ministre; el doble de recursos per a viatges de propaganda partidista.

Un altre exemple, la cooperació; tres quarts del mateix. No aposten per allò que no 
només hauria de ser una prioritat social, sinó que també ofereix una bona imatge de Ca-
talunya. El pressupost per a l’Agència de Cooperació és de 17 milions d’euros, és a dir, 
6 milions d’euros menys del que s’havien compromès al pla director 2015-2018. Igual 
que no compleixen amb els metges, els mossos, tampoc ho estan fent amb les promeses 
sobre cooperació. Per això, senyor conseller, nosaltres també li volem preguntar: quines 
mesures concretes, senyor conseller, pensa dur a terme per a garantir el compliment del 
pressupost que contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018?

En definitiva, aquests pressupostos no compleixen amb les promeses de caràcter so-
cial, malbaraten recursos dels catalans doblant les partides d’una acció exterior con-
vertida en propaganda independentista interna. I el conseller no assumeix l’encàrrec 
de vetllar per la transparència, ja que ni mostra la seua agenda ni fa pública informació 
que els grups parlamentaris li demanem, com són els informes d’Independent Diplo-
mat. Però és que, a més, no impulsa el reglament de la Llei de transparència, sembla que 
no li interessi impulsar aquest reglament tan necessari. Com tampoc doten de mitjans 
un organisme essencial per a garantir el dret a l’accés a la informació pública com és 
la GAIP. Massa propaganda i poca transparència, senyor conseller. I, per tant, és lògic 
i raonable que el Partit Popular mantingui aquesta esmena a la totalitat als seus pressu-
postos.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Per part del conseller, doncs, té un torn de resposta de, com 
a màxim, trenta minuts.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, moltes gràcies a totes les persones que han intervingut. En primer lloc, i ho vull 
dir sincerament, vull agrair el to, perquè, malgrat les discrepàncies, crec que a ningú li 
ha de fer por, en cap cas, exposar arguments, exposar idees, exposar posicionaments, 
debatre’ls, contraposar-los fins i tot, estar-hi d’acord o discrepar. Jo crec que això no ha 
de fer por. El que em preocupa és que hi hagi por a això. I ara m’hi referiré, més enda-
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vant. Però, en tot cas, el que sí que vull és explicar, en tot cas, algunes de les qüestions 
que s’han plantejat.

A mi m’ha semblat veure que hi havia, per dir-ho així, dues línies de reflexió, i si 
m’ho permeten les faré servir com a fil argumental de la meva resposta. La primera línia 
argumentativa tenia a veure amb una oposició frontal al pressupost per se, i, per tant, a 
les polítiques per se que s’estan plantejant, i, per tant, al mateix sentit d’aquest departa-
ment, i, per tant, a la mateixa existència d’aquest departament. I això venia tant de Ciuta-
dans com del Partit Popular. Hi ha hagut un altre to, o m’ha semblat interpretar un altre 
to, diferent, crític amb el conjunt dels pressupostos, crític amb el conjunt de les propos-
tes fetes en tant que Govern, però, en tot cas, no necessàriament tant amb el que fa el de-
partament, tot i que, òbviament, amb matisos concrets, que han posat de manifest i que 
intentaré, en tot cas, valorar o comentar en la meva intervenció. Però a mi em sembla 
que són dues intervencions o dos grups d’intervencions que les podem intentar agrupar.

Quant al primer grup, en tot cas, als qui ja d’una manera clara, manifesta qüestionen 
la mateixa existència del departament, començant per la diputada Beltrán, i seguint a 
continuació pel diputat Milián, jo..., m’agradaria posar de manifest una idea de partida: 
és la inexistència d’un estat que defensi a fora els interessos de Catalunya el que fa im-
prescindible que el mateix Govern aposti per això. I això a veure si ho comencem a en-
tendre. És a dir, no és només que no tenim un estat a favor que faci el que hauria de fer 
tot estat responsable amb els seus ciutadans que paguen els impostos a l’Estat, sinó que 
el que hi ha es dedica a gastar els impostos que paguen aquests ciutadans per fer exac-
tament el contrari, és a dir, per anar en contra dels interessos d’aquests ciutadans. Això 
és el que fa, en política exterior, el Govern de l’Estat; això és el que fa, des de fa molt de 
temps, el Govern de l’Estat en política exterior.

I això fa imprescindible, i ho hem dit moltes vegades, que Catalunya tingui la seva 
pròpia política exterior, no només per capacitat, no només perquè hi ha moltes coses a 
aportar al món, sinó també, en aquests moments, per necessitat. I això a mi em sembla 
que és indiscutible i en podem discutir tantes hores com vulguin vostès. No crec que 
ens posem d’acord, però en qualsevol cas és el que explica molt per què tanta gent, a 
la qual vostès menyspreen contínuament amb les seves intervencions, han defensat el 
que en aquests moments estem defensant, que és que hem de canviar de paradigma. 
Per tant, quan vostès parlen de defensar els interessos dels ciutadans, em preocupa que 
menyspreïn milions de persones, que també necessiten, reclamen, volen i es mereixen 
ser respectades i escoltades.

I aquesta és la segona línia argumentativa que els vull posar de manifest. Per què te-
nen tanta por a que la gent s’expressi? Aquí, a Brussel·les o on sigui. Per què els preocu-
pa tant? Per què –per què– tenen tanta incomoditat a que la gent pugui posar arguments 
sobre la taula, com vostès fan, amb tota legitimitat? I si aquests arguments són més po-
tents que els seus, acceptar que tenen més força argumentativa, i, si no, doncs, s’assu-
mirà el contrari. Però per què tenen tanta por al debat, per què tenen tanta por al diàleg, 
per què tenen tanta por a la contraposició de projectes? No és, en cap cas, coherent amb 
la línia que diuen vostès defensar. Però, en qualsevol cas, he de dir, tampoc m’esperava 
res diferent, i, per tant, en cap de les dues intervencions he notat aportacions concretes 
que em facin pensar que estem en una via diferent de la que estàvem fa uns dies, unes 
setmanes, uns mesos i jo diria que ja pràcticament fa uns anys.

Per tant, des d’aquest punt de vista, jo crec que és necessari reafirmar de manera 
pràctica algunes de les coses que hem dit; de manera concreta explicar, en tot cas, a 
resposta directa a algunes preguntes o reflexions que ha fet la diputada Beltrán, re-
cordant, en definitiva, per exemple, el cas de Casa Àsia, tema que també ha tret el 
senyor Milián. Recordar-li que l’any 2016 s’ha fet una aportació de 340.000 euros, 
per resoldre, precisament... L’any 2016, eh?, no als pressupostos del 2017. Amb pres-
supost prorrogat. (Veus de fons.) És que se li ha oblidat... M’ha semblat que se li obli-
dava perquè potser no se n’han adonat. Com que vostè parlava de que potser no érem 
conscients del que passava a l’Àsia, jo li recordo que potser vostè no és conscient del 
que ha fet el Govern precisament amb relació a la Casa Àsia. Potser és un problema 
d’informació, en qualsevol cas. Però jo li recordo que això s’ha fet, i li recordo, en 
qualsevol cas, que en aquests pressupostos hi ha també una partida especialment de-
dicada a institucions sense fi de lucre que eventualment pot ser destinada a qüestions 
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concretes com aquesta, si és el cas. Ho dic perquè, al final, quan es fan determinades 
afirmacions s’ha de ser rigorós.

En el cas de Nacions Unides, una mica el mateix. El desembre es va aprovar, i és pú-
blic, i, per tant, jo simplement recordo una aportació que va passar pel mateix Govern 
amb relació a necessitats econòmiques i pressupostàries de la Universitat de Nacions 
Unides, que va permetre, precisament, desbloquejar un problema que feia molt de temps 
que estava encallat.

Dit això, simplement posar de manifest, una vegada més, que el que tenim no és 
una discrepància de pressupost, no és una discrepància de números, és una discre-
pància de model. Vostès no volen que Catalunya pugui fer política exterior, no vo-
len que Catalunya tingui veu a l’exterior, i ja els està bé que l’Estat faci el que fa en 
aquests moments a l’exterior, que, en definitiva, recorrent al refrany, és la famosa po-
lítica del perro del hortelano, perquè ni fa ni deixa fer. I no només no fa ni deixa fer, 
sinó que, a més a més, el que fa és perquè els altres no facin. I aquí em sembla que 
difícilment podrem trobar un punt de coincidència, un punt d’acord.

En qualsevol cas, hi ha una altra línia argumentativa, en la qual també vull posar 
una mica d’èmfasi, que és la que han defensat, o així m’ho ha semblat entendre, per part 
de Catalunya Sí que es Pot i del PSC, que feien una valoració genèrica, i que òbviament 
és de fons i de contingut global pel que fa a les aportacions, en tot cas, a la mateixa es-
tructura del pressupost, no del departament sinó del Govern. I òbviament això és una 
discussió de caràcter més estructural, que li pertoca, en tot cas, al vicepresident i con-
seller d’Economia exposar i defensar, però que, en tot cas, el que sí que m’ha semblat 
entendre, i que, per tant, jo m’agafo a aquestes paraules, és una voluntat de..., en aquella 
part i en aquells temes, que en són molts, que corresponen a aquest departament, en què 
tenim línies de treball conjuntes i compartides, podem tenir recorregut. I, per tant, jo, 
hi insisteixo, si m’ho permeten, em centraré en això. Deixaré el debat global per al vice-
president, que és a qui pertoca.

En qualsevol cas, anant a la qüestió concreta, sí que m’agradaria assenyalar un pa-
rell o tres de qüestions que em semblen importants. És clar, d’entrada donar la raó tant al 
diputat Nuet com al diputat Pedret quan ells diuen que caldria «més recursos per». Aquí, 
no només em trobaran aliat, sinó que trobaran un soldat a la disposició d’aquesta deman-
da, ara i per sempre. Perquè sempre –sempre, sempre– en caldran més. Sempre. Sempre 
en caldran més per fer polítiques de memòria. Portem entre quaranta i vuitanta anys de 
retard en el que significa, el que fa en la recuperació de la memòria. En temes de coope-
ració estem a anys llum del que hauríem de fer –a anys llum del que hauríem de fer–; 
per tant, em trobaran absolutament al seu costat a l’hora de reivindicar això. Aquí, fora 
d’aquí i on faci falta. I tres quarts del mateix pel que fa a l’ICIP. Per tant, en aquest sentit, 
no puc dir altra cosa que «tenen tota la raó del món». Sempre en caldran més i sempre, 
per molt que n’hi afegim, seran insuficients.

Dit això, també és veritat, i crec que en això és..., en fi, n’hem de ser una mica també 
tots conscients. Nosaltres tenim el que tenim, hem de gestionar el que tenim, i hem de, 
òbviament, garantir que totes les necessitats estan cobertes sempre en la mesura, òbvia-
ment, de les possibilitats que tenim. Precisament perquè les possibilitats avui són les que 
són, són limitades i són escasses i són poques, i, a més a més, moltes d’elles són absoluta-
ment no dependents de nosaltres mateixos, estem fent el que estem fent. Precisament per 
això. És a dir, no es tracta tant de com repartim això, sinó de com augmentem –de com 
augmentem– la partida general, la partida global, la partida de tot el Govern per poder 
apostar, precisament, per aquest tipus de polítiques.

En qualsevol cas, jo crec que és important posar èmfasi en alguns aspectes. Ho hem 
dit a la meva intervenció inicial i vull insistir-hi. Memorial Democràtic: el Memorial 
Democràtic, en termes concrets, s’incrementa de manera rellevant, no només el memo-
rial sinó tota la memòria, però particularment Memorial Democràtic. S’hi destina en 
aquests moments..., s’incrementa... (Veus de fons.) No, però això són... (Veus de fons.) 
Bé, no exacte, no. En qualsevol cas, hi ha un increment rellevant –exacte– per a entitats, 
no per a memorial només, sinó per a entitats, precisament, de 150.000 euros. Són insufi-
cients? Sens dubte. Sobretot venint, ho repeteixo, com vostè apuntava molt bé, del 2010. 
Però això apunta a la línia cap a la qual nosaltres hem de continuar treballant. I això, ho 
repeteixo, crec que ve avalat per un element que no és menor. I és que en aquest any de 
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pròrroga pressupostària, malgrat les dificultats, nosaltres hem prioritzat aquesta àrea. 
Per tant, això ja envia un senyal de que no dependrà..., no estarem condicionats estric-
tament al pressupost, sinó que l’increment pressupostari ens permetrà fer molt més del 
que ja estem fent.

Aquest és, per mi, un símptoma significatiu que podem aplicar igualment a les polí-
tiques de cooperació. També en el cas de polítiques de cooperació vull fer una reflexió. 
I és que, efectivament, nosaltres hem partit de la voluntat específica, clara i fermament 
establerta en el pla director, el qual, ho recordo, preveia un increment de 5 milions d’eu-
ros el 2016 i 10 milions el 2017. Ens hem trobat que el 2016 no hem tingut aquest in-
crement. Per tant, ja hi ha hagut una primera vulneració, un primer incompliment del 
pla director. Les circumstàncies són les que són, i davant d’això nosaltres hem hagut 
d’adaptar-nos amb una vocació de que el pla director es pugui complir, però també re-
cordo que el pla director parla del 2015 al 2018, i, per tant, nosaltres tenim vocació de 
que el 2018 puguem fer allò que està previst. Com? En lloc de fer en un any allò que to-
cava fer en dos, fer en dos anys allò que tocava fer en tres.

Per tant, ho repeteixo una vegada més, que si vostè em diu «en caldrien més» no puc 
dir-li altra cosa que «té tota la raó del món». Si vostè em diu «què pot fer amb el que 
té?», dic «això» –«això»–, i, per tant, no em trobarà, en cap cas, ni menystenint ni, en-
cara menys, traient valor a la feina global que s’ha de fer.

Dit això, també vull dir una altra cosa, en termes de cooperació. No tota la coope-
ració és la que va dedicada específicament a l’agència, perquè l’altre compromís polític 
que tenim, i això també ho comparteixo, en tot cas, crec en el discurs, però fonamen-
talment en la política d’alguns grups... No és l’agència la que fa cooperació només, és 
el Govern el qui ha de fer cooperació, i és el Govern el que ha de tenir unes polítiques 
de coherència en política exterior, també en aquest sentit a l’alçada. Per tant, la nostra 
voluntat no és només –només– seguir augmentant la partida dedicada a l’agència, sinó 
també, fonamentalment, que tots els altres departaments assumeixin la seva responsa-
bilitat, la seva quota alíquota de responsabilitat en àrees de cooperació. I això també 
forma part de la feina que hem de fer com a departament. Per tant, tenim la doble res-
ponsabilitat, i que en termes específics, en el cas de l’increment que es fa a nivell de 
departaments, home, crec que és significatiu l’increment que es fa a nivell dels depar-
taments per al pressupost del 2017, perquè passa de nou a tretze, la qual cosa permet 
que el total de l’AOD passi, el 2016, de 16 milions a 31 al pressupost del 2017. És insu-
ficient? Sens dubte. Aquí no em trobarà dient una altra cosa. És insuficient, sens dubte. 
Caldria molt més? Sí, especialment perquè com deia molt bé el diputat Pedret, i faig 
meves les seves reflexions, venim d’una baixada en picat extraordinària, i, per tant, ai-
xecar el vol, òbviament, no només era necessari, sinó que era bàsicament una qüestió de 
supervivència per moltes raons.

En aquest sentit, jo no tinc altra cosa a afegir en aquest context que el fet de, escolti, se-
guirem treballant, seguim treballant, continuem en aquesta línia, perquè crec que és on po-
dem trobar, òbviament, la línia, com a mínim, d’acord i de coincidències que podem trobar.

Fet això, l’última reflexió, i també molt de caire, espero, constructiu: voluntat de coo-
perar, tota. Senyora Beltrán, senyor Milián, voluntat de cooperar, tota. La pregunta no és 
quina voluntat de cooperar a nivell internacional tenim des de Catalunya, sinó la pregunta 
que s’haurien de fer és de quina manera estan perjudicant constantment, permanentment 
els interessos no només dels ciutadans, sinó del conjunt de la societat catalana les accions 
que constantment fan el Govern de l’Estat. Perquè si parlem, efectivament, de manca de 
crèdit internacional i manca de prestigi internacional, home, a mi em sembla que coses 
com les que hem constatat aquests últims dies, i miro el senyor Milián directament, que 
hem viscut amb la vergonya de Tarajal, sí, fan tenir vergonya; sí, fan tenir clarament una 
mirada i una aproximació d’alta preocupació internacional. Jo, això, m’ho faria mirar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable conseller. És el torn de rèplica per a aquells grups que ho desit-
gin, que per les cares..., la senyora Beltrán, el senyor Pedret, el senyor Nuet no i el se-
nyor Milián sí.

Per tant, comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada 
Beltrán per un temps d’uns set minuts. Si us plau.
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Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Conseller, a veure, per on començo? Començo pel final o pel 
començament.

Nosaltres, efectivament, respecte de vostès, tenim una discrepància del model d’ac-
ció exterior que presenten, senyor Romeva, i també tenim una discrepància del pressu-
post i en les partides a què vostès el destinen; sí, tenim una discrepància. Ara bé, nos-
altres no volem que desapareguin les partides d’acció exterior, i, de fet, nosaltres en les 
nostres esmenes no hem reduït el pressupost de la seva conselleria, sinó que, senzilla-
ment, el que hem fet és redistribuir-lo.

Quines partides són les que nosaltres, des de Ciutadans hi donem més importància? 
Cooperació al desenvolupament, no?, seria una d’elles. Amb relació a la Casa Àsia, jo 
m’alegro que estiguin fent coses, no? I quan vostè parlava de cooperació, jo m’ho prenc 
«en sèrio», no?, ens ho prenem «en sèrio». Creiem que és un projecte important, de la 
mateixa manera que és un projecte important la seu d’aquest Institut universitari Inter-
nacional de les Nacions Unides. Les notícies que jo tinc és que tot està parat, i pinta 
molt malament.

Jo crec que, de veritat, si vostès volen que Casa Àsia sigui un referent, no?, i, a més, 
a la Generalitat, doncs, pot fer moltes coses, crec que en aquests pressupostos s’hauria 
d’explicitar la partida que ha d’anar a Casa Àsia. No pot ser que sigui una partida opaca, 
ha de ser clara. I ha de servir perquè nosaltres i també la ciutadania vegin, doncs, aques-
ta voluntat efectiva de sanejar els comptes amb Casa Àsia. Si després els altres –quan 
dic «els altres» vull dir els altres socis– no fan la seva feina, doncs, nosaltres estarem al 
seu costat per ajudar-los a que sí que la facin perquè creiem que és un projecte impor-
tant per a Catalunya.

A nosaltres ens agrada debatre, clar que sí, però ens agrada debatre en aquells marcs 
a on toca fer-ho. I com li he dit abans, i ho he explicat i ho he argumentat, nosaltres con-
siderem que aquesta defensa de la promoció del separatisme no és acció exterior, eh? 
Nosaltres no menyspreem aquells ciutadans que pensen diferent de nosaltres, clar que 
no. A mi també em preocuparia, doncs, que vostès menyspreessin aquests 3.200.000 
persones que van votar l’opció política de Ciutadans en el marc de l’Estat i que tenen un 
model territorial diferent del seu, diferent.

Aleshores, el que passa, que igual que vostès, igual que nosaltres. Hi han uns proce-
diments i uns marcs per defensar aquestes idees, eh?, i aquestes regles de joc són iguals 
per a tothom –són iguals per a tothom. El que no pot fer, el que creiem que no pot fer un 
partit i, ni molt menys, doncs, un govern, que, a més, representa a tots els catalans, i li 
ho recordo, és saltar-se les lleis democràtiques, perquè això, a banda d’altres considera-
cions, dona un molt mal exemple i una molt mala imatge als ciutadans.

Recordo i insisteixo una altra vegada en el que li deia, li comentava abans de la 
transparència. Nosaltres volem que totes aquelles peticions que estem demanant des de 
Ciutadans, doncs, vostès les donin, no només perquè Ciutadans les demana, sinó perquè 
creiem que han de ser d’interès de la ciutadania de Catalunya, i la ciutadania de Catalu-
nya ha de saber què estan vostès dient als interlocutors estrangers. I, de veritat, espero 
de debò que... Hi han compareixences pendents en el Pla anual d’acció exterior, una al-
tra resolució de Ciutadans que també es va aprovar de rendició de comptes...

De veritat, espero, conseller, i en nom de Ciutadans, que comparegui també en 
aquesta comissió per donar explicacions de com adapta el seu projecte d’acció exterior 
a les consideracions del Tribunal Constitucional, i pel bé també, doncs, d’aquells ciuta-
dans de Catalunya que no pensen com vostès.

I res més. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, gràcies per la seva rèplica, les respostes que ha donat 
a la meva intervenció, necessàriament, amb el temps que disposava, doncs, sintètiques.

Començo per alguna cosa que m’havia quedat al tinter en la intervenció anterior, i és 
quelcom a què ja han fet referència algun dels diputats que ho han introduït en la seva 
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primera intervenció. És la qüestió del grau de compliment del pla director. Ja ha estat 
dit, i vostè també ha fet alguna explicació al respecte, que, de conformitat amb el Pla 
director 2015-2018 de cooperació al desenvolupament, hi havia d’haver uns determinats 
increments, de 5 milions l’any 2016 i de 10 milions l’any 2017, i, per tant, s’havia d’as-
solir, diguem-ne, aproximadament 23,6 milions d’euros l’any 2017, que de manera molt 
evident, tot i l’increment que efectivament es produeix a l’agència, doncs, no s’assoleix.

I vostè ens diu, confessa, per tant, un primer incompliment de l’any 2016, és així, 
per les circumstàncies... (Veus de fons.) Escolti, ja tindrà ocasió, si vol, però obrirà torn, 
de dir-me el que consideri, però es constata que no van arribar –ho ha dit vostè ma-
teix– aquests milions, i el 2017, per al pressupost del 2017 tampoc. I ens diu: «El 2018 
complirem, i complirem i compensarem el que no ha passat el 2016 i el 2017.» Home, 
pràcticament ens demana un acte de fe, senyor conseller, perquè si no ha estat possible 
el 2016, no ha estat possible el 2017, per què hem de creure que el 2018, diguem-ne, tin-
drem la possibilitat de compensar tot això. I, sobretot, què farem mentrestant?

El que creiem és que hi ha possibilitat d’intentar acomplir amb esmenes al pressu-
post aquest pla director. I, per tant, demanem que es faci un esforç per intentar assolir 
aquest nivell que es preveia per al 2017. Vostès tenen..., ja sé que hauran fet l’exercici 
fins a l’últim moment de rascar d’un costat i de l’altre, però tenen 18,4 milions en despe-
ses en béns i serveis al departament. No dic que tot hagi de sortir d’aquí, però segur que 
d’aquí, i vist com han incrementat algunes partides en béns i serveis, doncs, poden aca-
bar de fer un esforç major. I, en tot cas, em remeto a les consideracions generals sobre el 
pressupost i l’ambició en l’àmbit de l’increment dels ingressos.

Després, hi ha una qüestió que, bé, vostè ha mencionat i hi podem coincidir. Aquí 
hi ha hagut, en termes d’ajuda oficial al desenvolupament, diguem-ne, un daltabaix que 
podríem situar, depèn de si parlem de termes absoluts o termes relatius, en diferents 
moments, però, diguem-ne, al voltant de l’any 2011. Hi va haver un màxim que es va as-
solir, en termes relatius, de 0,43. Sap que l’objectiu històric és del 0,7, mai assolit en cap 
Administració, però potser en alguna corporació local, però, diguem-ne, ni la Generali-
tat ni l’Estat l’han assolit mai, i el 2015 ens situàvem en un 0,13.

Hi insistim, creiem que cal revertir la tendència. És veritat que veníem d’una situació 
en què el 2013 era el 0,09, i que ara..., el 2015 era 0,13, i ara, segurament, el percentat-
ge sortirà una mica més, però cal major esforç per revertir aquesta tendència. I nosaltres 
celebrem que vostè manifesti voluntat política de «caminar cap aquí». Ens diu: «Estem 
d’acord amb que caldrien més recursos, sempre en calen més.» Però, conseller, permeti’m 
que l’hi digui, no m’ho digui com ho diu la saviesa popular en la fórmula de: «A tota casa 
sempre hi cal un armari més.» Sí, ja, en abstracte, clar, sempre calen més recursos.

Tampoc és una fatalitat. Depèn de decisions polítiques, per exemple, sobre els ingres-
sos, sobre com s’aborda una política per tenir més ingressos, i sobre, diguem-ne, la ra-
cionalització i la priorització de la despesa, també dins del departament, si vol. Però cal 
acció política decidida. No és una fatalitat com es fan uns pressupostos o uns altres. I no 
se’ns ofereixi com un soldat a disposició d’aquesta reivindicació, que tindrem un proble-
ma amb l’ICIP. No em sembla la metàfora més adient. En tot cas, ens conformem amb 
que no deserti de la seva responsabilitat, de que això tiri endavant i de que els sectors es 
puguin recuperar d’uns cops que han estat molt durs en els anys més durs de la crisi.

I per últim, tot i que no era una rèplica a la meva intervenció, sinó a la intervenció 
no sé si de la diputada Beltrán o del diputat Milián, miri, està molt bé que un responsa-
ble polític, un conseller s’autoidentifiqui amb la ciutadania a la que governa, i com més 
sincer sigui més digne d’elogi és. El contrari, en canvi, preocupa una mica més, eh?, que 
és la identificació dels interessos de la ciutadania de Catalunya en el seu conjunt amb 
el concret programa polític que vostè tingui. Sí, potser no se n’ha adonat –potser no se 
n’ha adonat–, i aleshores em preocupa més, perquè aleshores seria un tic d’aquells de 
ressonàncies pujolistes que li hauria de retreure (veus de fons). Però quan vostè identifi-
cava el sabotatge, segons el seu parer, al que se’l sotmet per part de l’Estat espanyol, feia 
una identificació del seu projecte polític amb el conjunt de la ciutadania catalana, i jo 
és quelcom que li he de discutir –li he de discutir–, i com a prova em remeto a la meva 
presència en aquesta sala.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, el diputat Milián.
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Juan Milián Querol

Gràcies, consellera. Home, senyor conseller, que em digui quines preguntes he de 
fer denota que vostè té més vocació d’oposició que no pas de ministre. Tampoc em sor-
prèn que hagi utilitzat avui un altre cop el comodí de Madrid, no?, com ja havia avisat. 
I no ha respost cap de les preguntes que li hem fet sobre la seva gestió o sobre aquests 
pressupostos. No ho sé, potser se sent poc orgullós de la seua gestió, però és que s’ha 
dedicat a preguntar-nos, eh?, fent oposició de l’oposició, que és una, no ho sé, no gaire 
alta qualitat democràtica, per què ens oposem a la seva acció exterior.

I jo potser no m’he explicat o potser no ens volen entendre, perquè necessiten un 
enemic per articular el seu discurs, però el Partit Popular no està en contra de l’acció 
exterior de Catalunya per se. Estem en contra de que s’utilitzin els diners públics, els 
diners de tots els catalans per a fer propaganda partidista, i que a sobre es done una 
mala imatge de Catalunya. Ens preocupa –ens preocupa– que la premsa internacional 
associïn el senyor Puigdemont amb determinats personatges que jo crec que no són, di-
guem-ne, d’una alta qualitat democràtica, com abans deia.

Nosaltres volem una acció exterior forta, però que es dediqui a atraure inversions, ta-
lent, que es dediqui a atraure turisme, que es dediqui a impulsar exportacions, que es de-
diqui a impulsar la cultura catalana, i no ho veiem –i no ho veiem– en el seu departament.

No ens ha respost res del que li hem preguntat. Casa Àsia: ens diu que l’any passat 
van fer una aportació a la Casa Àsia fora dels pressupostos, i ens sembla molt bé, però 
no ens ha parlat del projecte de pressupostos d’aquest any, senyor conseller. Vostè ha 
vingut a parlar d’un projecte de pressupostos i no ens ha dit re sobre la Casa Àsia. Zero 
euros. Li pregunto: faran una aportació també aquest any fora de pressupostos? No creu 
que això, doncs, no dona seguretat a un organisme tan important –tan important– per a 
una àrea estratègica del món a tots els nivells com és Àsia? Què faran, senyor conseller, 
amb la Casa Àsia? Una aportació fora de pressupostos? Aprovaran la nostra esmena?

No ens ha respost re. Li hem preguntat també per aquesta partida d’altres indemnit-
zacions per raó de servei que s’ha multiplicat per quatre, i ha passat de 0,5 a 2 milions 
d’euros. Li hem preguntat sobre si el seu departament ha aconseguit atraure alguna in-
versió a Catalunya, si han aconseguit atraure més turisme o talent. Li hem preguntat 
sobre quines mesures concretes faran per garantir el compliment del pressupost que 
contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament del 2015 al 2018. Li hem 
preguntat si impulsarà el reglament de la Llei de transparència. Li hem preguntat per 
què no doten de mitjans, dels mitjans necessaris una organisme tan important per vet-
llar per la transparència i per garantir el dret de l’accés a la informació pública, com és 
la GAIP. Li he preguntat tot això, senyor conseller, i vostè ens ha fet oposició de l’opo-
sició.

Home, ara té un altre torn –crec–, m’agradaria que ens pogués respondre almenys 
alguna de les preguntes que li hem fet.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem al torn dels grups que no han presentat esmena a la totalitat 
a la secció pressupostària. I, per tant, per part del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Conseller, secretari general, moltes gràcies per la seva compa-
reixença i les seves explicacions. També volem donar el nostre agraïment a les persones 
del seu departament que avui els acompanyen i també a les entitats que avui estan pre-
sents, també, en aquest debat.

Bé, en primer lloc, els he de dir que, com és públic i conegut, aquest no és el nostre 
pressupost. No és el pressupost que el nostre grup parlamentari proposaria, tampoc en 
aquesta secció, ni per a les darreries de l’autonomia, que és la conjuntura en la que ens 
trobem, ni tampoc per a les primeres passes cap a la república, en què creiem nosaltres 
que hauríem de donar senyals més clars, més rotunds, més contundents encara de la 
nostra voluntat decidida de projectar-nos al món com un país que vol ser i que serà lliu-
re, que vol jugar i que jugarà un paper ferm i significatiu en la construcció d’una nova 
Europa i d’un nou ordre mundial, basat en la pau, la justícia, la solidaritat, la cooperació 
i els drets col·lectius dels pobles.
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Com saben vostès, la CUP - Crida Constituent decidirà properament el seu suport o 
no a la proposta de pressupostos del Govern per al 2017, considerant dues dimensions 
fonamentals en l’actual escenari polític: una d’estratègica, de gran dimensió estratègi-
ca, el procés d’independència; i una també molt important, però volem pensar que d’un 
abast molt més curt en el temps, com és el pressupost que ens ocupa avui en aquest de-
bat. I en el moment de prendre la decisió tindrem damunt la taula els progressos asso-
lits, tant en el procés de ruptura democràtica cap a la independència, per tant, el procés 
constituent i el referèndum, com els progressos que hàgim assolit en els propers dies, en 
les properes setmanes en matèria de rescat social plasmats en el pressupost. El nostre 
moviment tindrà sobre la taula aquestes dues dimensions d’anàlisi, de reflexió i de valo-
ració, i en funció dels progressos que hàgim constatat en l’un i en l’altre, doncs, haurem 
de prendre una decisió o una altra.

Tanmateix, pel que fa a la secció que avui ens ocupa aquí a la CAECRIT, deixi’m 
dir-li, en primer lloc, allò que valorem positivament, allò a què nosaltres donem suport 
perquè hi coincidim en prou mesura. Per un cantó, la mateixa existència d’un pressu-
post que contempla l’acció exterior, eh?, i, per tant, la mateixa existència d’una política 
exterior i, per tant, de la seva plasmació en el pressupost corresponent. Efectivament, 
valorem positivament aquesta vocació republicana d’acció exterior que vostè ha mani-
festat en la defensa de la seva proposta de pressupost. També coincidim en valorar posi-
tivament la seva transversalitat, la seva vocació d’intervenció euromediterrània i també, 
i molt rellevant, el compromís del seu departament, del seu programa de govern i, per 
tant, la seva plasmació pressupostària pel que fa al tema del procés constituent, que és 
un aspecte bàsic d’una de les dimensions que precisament he esmentat en la reflexió que 
tenim –global– sobre la taula.

Malgrat que insuficients, i després en faré esment de manera més particular, tampoc 
volem passar per alt els petits increments que es donen en el camp de la cooperació, de 
la memòria històrica o d’altres aspectes.

Bé, tanmateix, nosaltres considerem que el pressupost de la seva secció hauria de 
ser més fort, més potent. Hauria de ser un pressupost, en aquest sentit, més agosarat, 
tant en matèria de projecció internacional del nostre procés d’autodeterminació com 
en matèria de solidaritat internacional i de cooperació. El moment que vivim i el fu-
tur que ens espera, precisament aquest escenari tan excepcional que estem vivint i que 
hem d’encarar properament, nosaltres creiem que demana una proposta més ferma, més 
decidida, precisament a l’alçada dels reptes que tenim al davant, començant perquè el 
seu departament tingui més ingressos, perquè el seu departament tingui una disposició 
pressupostària més alta i, per tant, poder estructurar la seva despesa de forma més cor-
responent a l’alçada de mires que aquest moment demana.

És per això que la CUP - Crida Constituent hem presentat sengles esmenes en ma-
tèria d’acció exterior i de cooperació. La primera, en matèria d’acció exterior, per tal de 
dotar de més recursos i de més capacitat les entitats catalanes que des de la societat civil 
treballen a escala internacional per projectar el nostre país i el seu procés d’autodetermi-
nació a l’exterior. La segona, d’acord amb el mateix Pla director de cooperació de la Ge-
neralitat i amb les legítimes demandes de les entitats del sector, per potenciar la nostra 
cooperació internacional, per solidaritat, per contribuir en la construcció d’un món més 
just i per donar senyals al món que la futura república catalana serà un actor molt relle-
vant i molt central en la cooperació. Sincerament, pensem que la millor ambaixada o una 
de les millors ambaixades que el nostre país avui i demà pot tenir en el món són, precisa-
ment, els agents, els actors de la cooperació internacional al desenvolupament, ja que ells 
demostren millor que ningú el nostre compromís nacional amb la justícia, amb la igual-
tat, amb el desenvolupament humà i amb la sostenibilitat a tot el planeta.

I és cert que estem lluny del 0,7 per cent, al qual hauríem d’aspirar i el qual hauríem 
d’assolir, però el preocupant és que encara no hem assolit el nostre propi pla director. 
Per tant, fent-nos ressò d’una pregunta que, lògicament, s’ha de fer el sector i que el sec-
tor ens ha d’adreçar a aquest Parlament i li ha d’adreçar al Govern, ens preguntem com 
ho farem, com ho pensem fer per tal de, en el període 2015-2018, assolir l’objectiu ne-
cessari i irrenunciable del pla director en matèria de cooperació.

El que nosaltres volem és que el Govern escolti les entitats catalanes a l’exterior, que 
dialogui amb elles, que escolti i reculli les seves propostes i necessitats. Volem que el 
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Govern escolti les entitats de cooperació, escolti Lafede, aquí present, i que hi hagi una 
aproximació de posicions, que permeti una millora del pressupost del seu departament 
en aquests aspectes; en aquests aspectes que no seran només una millora per a les enti-
tats que els reclamen, sinó que seran una millora per al país, per a la nostra acció exte-
rior i per a la nostra projecció internacional en matèria de cooperació.

Nosaltres els hem proposat algunes solucions. Els hem proposat solucions a través de 
les nostres esmenes, que fan aquests objectius viables i possibles, tècnicament, normati-
vament i quantitativament. Pel que fa a les entitats catalanes a l’exterior, sí, és veritat, els 
hem proposat una petita reducció en el pressupost de les delegacions del Govern a l’exte-
rior per tal que es pugui traslladar a les entitats. Perquè, precisament, aquestes dues po-
tes són les dues molt importants. És tan important la diplomàcia governamental com la 
diplomàcia civil.

I saben, vostès, que també els hem aportat una solució per tal de poder incrementar el 
pressupost de cooperació i complir els objectius del pla director. Entre els diversos fons 
estructurals transversals que nosaltres hem proposat com a esmena al pressupost del Go-
vern globalment, un d’ells, precisament, té la finalitat de nodrir els objectius de la coope-
ració. Efectivament, un fons que no només en aportacions del seu departament, sinó de 
tots els departaments, però gestionat, finalment, per l’agència, i nodrint-se de fons de les 
diferents seccions pressupostàries, però també d’eventuals increments d’ingressos, que, 
com també li hem dit al seu Govern, creiem que són possibles amb polítiques fiscals més 
valentes, doncs, aquests diferents fons d’ingressos puguin nodrir una acció de govern en 
matèria de cooperació que ens permeti assolir l’objectiu del pla director.

Per tant, pensem que hi som a temps, que encara és possible millorar el pressupost, 
en general, que presenta el Govern, i en particular el que presenta la seva secció. Nosal-
tres col·laborarem activament en el diàleg i en les propostes que hem fet i que podem fer 
properament. Per això, avui, nosaltres, el nostre grup parlamentari no votarà favorable-
ment les esmenes a la totalitat que presenten la resta de grups polítics precisament per-
què volem donar una oportunitat al diàleg. 

Creiem que hi ha marge per aproximar posicions, volem confiar en que això és pos-
sible, que vostès poden dialogar encara activament amb les entitats del sector que recla-
men una millora del seu pressupost. I, a més, nosaltres estem disposats a contribuir a 
aquest diàleg, hem aportat solucions a través de les nostres esmenes, i, òbviament, qual-
sevol avenç, progrés en el diàleg i la concertació entre el Govern i els actors socials farà 
molt més fàcil després la plasmació d’aquest pacte i d’aquests acords en seu parlamentà-
ria pel que fa, doncs, a una millora del pressupost.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el seu 
portaveu, el diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, conseller, per la seva presentació, per la seva 
compareixença. Moltes gràcies també a tot l’equip que l’acompanya, amb el secretari 
Villatoro al capdavant.

Deixin-me començar manifestant la importància que té l’aprovació d’aquest pres-
supost, no sols pel que fa a la conselleria d’Exteriors, sinó en la seva totalitat. Hem de 
poder acabar la feina que hem vingut a fer d’acord amb el mandat rebut pels ciutadans 
de Catalunya el 27 de setembre. I, a més, l’aprovació d’aquest pressupost ha de permetre 
donar millor resposta a moltes de les demandes de la ciutadania, especialment a aquells 
que més malament ho estan passant avui.

Vostè ha pogut explicar, conseller, a bastament, el contingut del pressupost de la Ge-
neralitat per al 2017 pel que fa a la conselleria d’Afers Exteriors. Per tant, no em queda 
més que recalcar alguns dels aspectes d’aquest pressupost que són de vital importància; 
tots ho són, però en vull destacar sis. Sé que probablement repetiré alguna argumentació, 
però crec que val la pena fer-ho. Vull parlar d’estructura d’estat, vull parlar de coopera-
ció, transparència, memòria històrica, delegacions a l’exterior, Catalunya exterior.

Estructura d’estat. Efectivament, la creació de la conselleria d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència..., és una estructura d’estat del país i demostra 
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la voluntat inequívoca del nostre Govern que Catalunya esdevingui un nou estat, i així 
puguem ser presents en tots els grans debats internacionals, des del canvi climàtic a la 
defensa dels drets de les minories, passant per la resolució de conflictes i la crisi dels 
refugiats. Per això és important aprovar un pressupost que dota la conselleria que du a 
terme l’acció exterior del Govern.

Cooperació. El Pla director de cooperació 2015-2018 preveia una aportació a l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament de 5 milions d’euros el 2016, 10 el 
2017 i 10 el 2018. Si el 2015 l’aportació feta va ser de 7,4 milions, el pressupost 2016 
d’aquesta agència hauria d’haver estat de 12,4; 7,4 més 5. Amb la pròrroga pressupostà-
ria aquest escenari no es va produir. Per tant, i aprofito per posar la falca, està molt bé 
parlar d’augmentar les consignacions per a cooperació, però, a més a més de parlar-ne, 
se’ls ha de donar suport. I a vegades el suport s’explicita en el vot favorable en els pres-
supostos que donen cobertura en aquestes accions. No val, doncs, parlar-ne molt i, lla-
vors, votar en contra del pressupost 2016 i tornar a votar en contra del pressupost 2017.

Aquest 2017 el pressupost que el departament destina a cooperació augmenta en 10 
milions. Per tant, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament rebrà 17,4 mi-
lions d’euros. No són els 23 i escaig que parlava el pla director, però cal tenir present 
que la política de cooperació és una política nacional de base i, per tant, transversal, 
i que és el conjunt del Govern, i no només del Departament d’Afers Exteriors, que la 
porten a terme. Així, s’espera que la despesa prevista en ajuts oficials al desenvolupa-
ment per part dels departaments per a aquest 2017 sigui de més de 10 milions d’euros, 
la qual cosa ens permetria assolir i superar sense problemes els compromisos adquirits 
al pla director, i superar, per tant, aquests 23,6 milions d’euros.

Transparència. Com ha dit el conseller, l’any 17 serà el de la reconfiguració del portal 
de transparència de la Generalitat per fer-lo més accessible, més a l’abast, més entenedor 
per al ciutadà. També s’incrementarà la informació sotmesa a publicitat, i la redefinició 
del portal Participa de la Generalitat per facilitar encara més que la ciutadania defineixi i 
s’impliqui en l’aplicació de les polítiques públiques. Per cert, l’Estat espanyol no dona cap 
informació de la despesa de la seva política exterior. El Govern de Catalunya, a la web de 
transparència, publica la relació de tots els viatges del president i consellers amb les des-
peses dels viatges. L’exercici de transparència d’aquest Govern és molt important, i és un 
dels eixos d’acció d’aquesta conselleria, molt més que qualsevol altre govern.

Memòria històrica. Considerem molt significatiu que dins de l’àmbit de la Direcció 
General de Relacions Institucionals s’hagin incrementat les partides destinades a la recu-
peració de la memòria històrica per tal de poder realitzar més actuacions en aquest àmbit, 
tant directament com mitjançant les entitats adscrites. Així, l’augment pressupostari en 
aquesta partida és del 31 per cent, amb un increment d’1.230.000 euros, que es destinen 
636.000 a aportacions a entitats adscrites que treballen per a la recuperació, i 590.000 
euros a actuacions directes, com el Programa d’identificació genètica o el Pla de fosses. 

Delegacions a l’exterior. El pressupost 2017 reflecteix la voluntat del Govern de con-
tinuar el seu pla de desplegament de delegacions amb criteris de presència estratègica i 
interès nacional per situar Catalunya en els principals fòrums internacionals en aquells 
països, en aquelles cimeres, organitzacions internacionals que considerem prioritaris, 
perquè és allí on es defensen els interessos dels ciutadans de Catalunya.

Sé a la perfecció que el tema de les delegacions és la nineta dels ulls de Ciutadans i 
Partit Popular, i que els encanta fer demagògia, com, per exemple, aquest matí la dipu-
tada Arrimadas, que criticava que es doti pressupostàriament el departament del senyor 
Romeva, en lloc de fer-ho per reduir les llistes d’espera. El 0,28 per cent del pressupost 
de la Generalitat els preocupa més que altra cosa a aquests partits polítics. Però pro-
bablement cap d’aquests grups tingui res a dir sobre la despesa de més de 7 milions 
d’euros que fa l’Estat espanyol només en lloguer de residències per als ambaixadors i 
cònsols: 32.000 euros mensuals de lloguer a Qatar, 25.000 euros mensuals de lloguer a 
Angola, 23.000 euros mensuals a Rússia. Si alguna cosa no poden fer és donar lliçons.

Jo el que sí que vull és remarcar la rellevància d’aquestes delegacions i la tasca essen-
cial que fan, que en cap cas és propaganda. Segons dades del Departament d’Empresa de 
la Generalitat, per cada euro públic de pressupost invertit en la internacionalització de les 
nostres empreses se n’han tret 149,8, 150 euros d’inversió. Per cada euro invertit en les 
oficines a l’exterior s’han mobilitzat 46 euros d’exportació i 27 euros en inversió estrange-
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ra. Una de cada cinc empreses catalanes opera internacionalment. Entre el 2009 i el 2015 
el nombre d’empreses exportadores a Catalunya va augmentar un 15,4 per cent, estem 
parlant de més de 16.000 empreses. Gairebé el 50 per cent del producte interior brut cata-
là prové de les exportacions, cosa que situa Catalunya com l’onzena economia exportado-
ra de la Unió Europea, per sobre d’Àustria, Dinamarca o Finlàndia.

Actualment hi ha 6.400 multinacionals establertes a Catalunya, i el nombre segueix 
creixent. Entre el 2011 i el 2016 Catalunya ha captat el 31 per cent del volum d’inversió 
estrangera que ha rebut l’Estat espanyol. Catalunya ha estat reconeguda com la quarta 
regió d’Europa amb més inversió estrangera, per darrere de Londres, Escòcia o Mos-
cou. S’ha reconegut també com la millor regió per invertir al sud d’Europa el 2016 i el 
2017, d’acord amb l’FDI Markets, deI Financial Times. L’any 2015, 1.019 projectes pro-
moguts per entitats i empreses catalanes van rebre finançament procedent dels fons eu-
ropeus competitius per un import total superior als 272 milions d’euros, el 20 per cent 
del total de l’Estat espanyol.

El treball ingent de les delegacions catalanes a Europa i el web #FonsUECat, que 
ara per ara ha esdevingut un nou servei imprescindible i molt ben rebut per facilitar 
l’accés a aquestos recursos, juntament, evidentment, amb l’esforç d’empreses i entitats i 
ciutadans, que fan que això sigui una realitat amb una perspectiva de futur molt i molt 
encoratjadora. I vostès volen que deixem de donar-hi suport, que deixem de treballar 
per totes aquestes empreses, entitats i ciutadans? No, senyores i senyors diputats. Tenim 
molt clar que ningú, i molt especialment l’Estat espanyol, no ens defensarà els nostres 
interessos a Europa i al món. I per això hem de fer-ho nosaltres.

Finalment, la Catalunya exterior. Saben vostès el ferm compromís de Junts pel Sí i 
del Govern amb els catalans residents a l’exterior i les entitats en les quals aquests s’or-
ganitzen. Aquestes entitats, ho hem repetit més d’una vegada, compleixen un paper fo-
namental a l’hora de projectar Catalunya al món, i contribueixen a crear un teixit asso-
ciatiu a la zona on estan establertes i exerceixen de difusors civils de Catalunya des de 
totes les vessants, cultural, política, econòmica, professional, acadèmica o social. Per 
això considerem important, molt important, l’increment de 200.000 euros de l’aportació 
dedicada a les entitats de la Catalunya exterior, passant dels 800.000 euros a 1 milió, 
amb el desig, evidentment, de poder-ho anar augmentant en el futur per equiparar-ho a 
anys anteriors. Com també ho és..., i el conseller n’ha fet esment, n’és, de molt impor-
tant, que aquest Parlament aprovi aviat, abans d’acabar la legislatura, la Llei de la co-
munitat catalana a l’exterior, de vital importància per regular les relacions del Govern 
de Catalunya amb els seus ciutadans i entitats del món.

Per tot això que els explico i per tot el que ha explicat el conseller cal rebutjar avui 
les esmenes a la totalitat a la secció dels pressupostos i treballar intensament per l’apro-
vació definitiva i total del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017. No 
aprovar-lo per segona vegada no ens permetria, i això ho va dir el president Puigde-
mont, per dignitat democràtica acabar la feina iniciada a l’inici de la legislatura.

I no vull acabar sense fer una pinzellada a quatre intervencions de quatre portaveus 
presentadors d’esmenes a la totalitat. Deia la diputada Susana Beltrán, de Ciutadans: 
«Aquests pressupostos estan contaminats de separatisme.» Crec que s’equivoca; s’equi-
voca i molt. Vostès estan molt contaminats de separatisme, perquè nosaltres el projecte 
que hem iniciat i que impulsem defensa el benestar de tots els ciutadans de Catalunya, 
inclosos aquells 700.000 ciutadans que vostè diu que els van votar a vostès, a tothom; 
nosaltres treballem per tothom. I, per tant, quan anem a Brussel·les a explicar el que de-
mana el 80 per cent de la població, això no és fer separatisme. Vostès fan separatisme, 
quan ignoren i combaten la petició d’aquest 80 per cent de la població. 

Al PSC, dir-li, senzillament: probablement sigui injust no negociar el pressupost 
amb altres grups; és tan injust com, d’entrada, presentar una esmena a la totalitat, amb 
el que es pressuposa una manca de voluntat de negociar. 

A Catalunya Sí que es Pot, ens agradaria més euros a tot arreu, sí senyor; doncs, te-
nen tota la raó. Però si no aprovem el pressupost, aquest augment del 31 per cent de les 
entitats de la memòria històrica no es podrà produir, aquest augment del 25 per cent a 
les entitats de la Catalunya exterior no es podrà produir. Per tant, jo els demano un es-
forç perquè aquests diners, aquests euros, no es perdin, i aquest esforç es tradueix en la 
votació positiva en els pressupostos.



DSPC C 292
17 de gener de 2017

Sessió 17 de la CAECRIT 31 

I, finalment, Partit Popular: no ens fa cas ningú a Europa, perquè el nostre projecte és 
perillós per a la Unió Europea i per a la democràcia. Com? Escolti, senyor Milián, amic 
Milián, el que sens dubte posa en perill no sé si la Unió Europea, segurament també, però 
del cert i segur la democràcia és portar representants dels ciutadans als jutjats. Ja m’ho ha 
sentit més d’una vegada, això. Portar representants als jutjats per posar les urnes sí que 
posa en perill la democràcia, o ignorar, com deia abans, la voluntat del 80 per cent de la 
ciutadania. I acabo dient-li, senyor Milián, no ens vulguin donar lliçons de diplomàcia en 
afers exteriors; el PP no en pot donar. I li recordo que la vergonya Trillo encara ressona 
internacionalment, amb el cessament de l’ambaixada de Londres.

Res més. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del conseller per respondre les consideracions dels dos 
grups que han intervingut. Té fins a quinze minuts de temps.

Gràcies.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

No, ja aviso que no els exhauriré, perquè bàsicament el que vull és fer dues refle-
xions de caràcter molt general. 

En primer lloc, a l’amic Riera, de la CUP, en fi, en la sintonia amb el que ja fa molt 
temps estem plantejant: la voluntat, la necessitat, el repte, la vocació de construir una 
república, i sobretot de fer-ho amb una vessant constituent de baix a dalt. I jo crec que 
en aquest sentit tenim un repte, que és el del procés constituent, que és la voluntat i 
la vocació que tenim a nivell col·lectiu de que aquest 80 per cent que diu que vol ex-
pressar-se, però no només aquest 80 per cent, sinó la totalitat de la població pugui ser 
partícip d’aquest projecte compartit que hem de construir, que volem construir i que 
construirem. Per tant, en aquest sentit, la línia és, crec, absolutament clara i directa, 
amb aquesta vocació. Som conscients de que aquest és un mandat que li pertoca al Par-
lament, però des del Govern tenim la voluntat i la determinació de posar-nos al servei 
d’aquesta tasca i d’aquesta empresa. Per tant, en aquest àmbit crec que tenim molt de 
camí per recórrer, i tenim la vocació absolutament de fer-ho.

I també al diputat Sendra, de Junts pel Sí, també posar en valor i posar de manifest la 
mateixa coincidència que existeix dins de Junts pel Sí entre la diversitat de sensibilitats. 
És a dir, jo crec que és important recordar sempre, i cada vegada que intervenim, que 
Junts pel Sí representa moltes sensibilitats, que totes elles han trobat un punt d’acord i, jo 
crec, de coincidència en les grans línies bàsiques d’aquest projecte que estem construint, 
també en la dimensió exterior. I jo crec que, en aquest sentit, aquesta intervenció repre-
senta molt bé el que significa aquesta pluralitat; en la línia del que estava expressant el 
diputat, dir-ho d’una manera molt clara: «Hem vingut a fer això, és el que estem fent i és 
el que farem.» I, per tant, com que no tenim en aquests moments cap alternativa sobre la 
taula que ens permeti pensar que això es pot fer d’una altra manera, estem absolutament 
convençuts i determinats a dur-lo a terme amb totes les conseqüències. 

Per fer això necessitem un pressupost –per fer això necessitem un pressupost–, per-
què aquest pressupost és el que ens ha de donar les eines i els recursos per poder con-
cretar i completar aquest mandat que tenim. I, per tant, òbviament crec que som tots 
conscients del moment històric en el que estem, però també som tots conscients de que 
l’empresa que ens espera l’hem d’afrontar amb totes les garanties possibles, perquè òb-
viament hem d’aconseguir fer-ho ràpid i bé. I, en aquest sentit, crec que aquest pressu-
post ens ajudarà d’una manera molt clara i molt determinant a poder-ho fer.

Dit això, moltes gràcies a totes les intervencions. Malgrat les discrepàncies, crec que, 
en qualsevol cas, és evident que contrastar projectes no és en absolut mai un problema. 
Donar les gràcies a les entitats que avui han vingut, també; algunes són presents, altres 
segurament ho estan seguin via streaming. Agrair una vegada més al departament, en 
el seu conjunt, la seva feina, la seva entrega, malgrat les dificultats que tenim, que són 
òbviament moltes i evidents, per poder fer la feina que tenen. I, òbviament, moltes grà-
cies, presidenta, per la seva amable gestió del temps, i, en aquest sentit, també per la seva 
oportunitat, una vegada més, que ens dona i ens brinda per poder compartir aquests te-
mes amb vostès.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, conseller. No sé si els dos grups que acaben d’intervenir... (Veus de fons.) El 
senyor Riera. Endavant.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, conseller, en la meva intervenció anterior he volgut posar 
sobretot el focus, primer, efectivament, en el nostre suport a una política exterior decidi-
da, ferma i valenta, amb la qual coincidim, i encara coincidirem més si és més decidida, 
és més agosarada i més proactiva, sens dubte. I també hem volgut posar el focus en la 
nostra obstinació en què aconseguim realment que el pressupost de la Generalitat pugui 
assolir els objectius del Pla director en matèria de cooperació, així com també en la ne-
cessitat del suport a la diplomàcia civil a través de donar un major èmfasi a l’acció de les 
entitats catalanes a l’exterior.

Per posar el focus en aquests temes, que em semblen principals, i també per no 
abusar del temps, no he fet esment de dues qüestions que ara sí que vull fer, per últim, 
en aquest breu torn de rèplica. Per un cantó, en l’aspecte de la transparència, que també 
és àmbit de competència, doncs, del seu departament i, per tant, també d’aquest pressu-
post, i sobretot en matèria de corrupció i contractació pública.

Pel que fa a la contractació pública, nosaltres el que hem constatat és que, efectiva-
ment, s’apunta la possibilitat, en la seva proposta de pressupost, d’anar aplicant determi-
nades clàusules de responsabilitat social i transparència en la contractació pública, però 
nosaltres pensem que cal posar un major èmfasi en això, és a dir, que cal una acció més 
agosarada. I és per a això que nosaltres, pel que fa a aquest tema, els hem proposat algu-
nes esmenes que puguin reforçar aquesta acció.

I, per últim, en matèria de lluita contra la corrupció vam aprovar en el Ple del Parla-
ment, doncs, una moció sobre la «república catalana, corrupció zero», eh?, com tothom 
sap. És veritat que preveiem un mecanisme català de lluita contra la corrupció i la cor-
responent comissió, etcètera, però nosaltres hi trobem a faltar la plasmació pressupostà-
ria, eh?, la concreció pressupostària d’aquesta política, que ens sembla que no és menor, i 
que és molt important. I, en aquest sentit, apuntar que també els hem proposat la solució, 
perquè un dels fons transversals estructurals que proposem en les nostres esmenes pre-
cisament és un fons també destinat i dedicat a l’acció contra la corrupció, la lluita contra 
la corrupció, també nodrit pels diferents departaments, perquè em sembla una política 
estratègica; un fons que el seu departament pugui gestionar. I que a partir d’aquestes 
dotacions de tots els departaments i d’eventuals increments d’ingressos, que tant de bo 
també puguem tenir, doncs, es pugui donar concreció material a aquestes polítiques.

Gràcies, i això és tot.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs, ara sí que passaríem a la votació conjunta de les esmenes a 
la totalitat.

Recordin que votarem les esmenes a la totalitat; per tant, començarem pels vots fa-
vorables a aquestes esmenes a la totalitat.

Deu. Deu vots a favor, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Socia-
lista, el Grup de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra d’aquestes esmenes a la totalitat? 
Onze; per tant, Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la CUP - 

Crida Constituent.
Abstencions?
No n’hi ha cap.
En conseqüència, doncs, queden rebutjades les esmenes a la totalitat en aquesta sec-

ció pressupostària corresponent al Departament d’acció exterior i cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència.

Agrair-los, diputats i diputades, la seva feina. Gràcies, conseller, i al seu equip per 
acompanyar-nos.

I s’aixeca la sessió.

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


	Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència)
	200-00019/11


