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Comissió d’Economia i Hisenda

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisen-
da per a presentar l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb 
relació a l’eliminació dels impostos regressius. Tram. 357-00381/12. Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa. 
Tram. 250-00514/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
218, 40; esmenes: BOPC 275, 6).

3. Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a 
establiment financer de crèdit. Tram. 250-00536/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 223, 39; esmenes: BOPC 275, 6).

4. Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia 
catalana. Tram. 250-00555/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 107; 
esmenes: BOPC 276, 17).

5. Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucio-
nal. Tram. 250-00568/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 238, 42).

6. Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Ge-
neralitat. Tram. 250-00571/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 238, 46).

7. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques pú-
bliques. Tram. 356-00506/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor 
Ros, de Terrassa
250-00514/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
rehabilitació i activació del Vapor Ros de Terrassa (Vallès Occidental), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Vapor Ros és un recinte industrial de la ciutat de Terrassa construït durant 

la segona meitat del segle xix i ampliat a inicis del segle xx per l’arquitecte Lluís 
Muncunill. Ubicat a l’interior de la illa que delimiten els carrers Font Vella, Puig 
Novell, del Racó, Portal Nou, de l’Església i Plaça Vella, s’ha mantingut al llarg de 
la història aïllat del seu entorn i pràcticament intacte fins a dia d’avui. Aquest fet l’ha 
permès no només mantenir l’elevat valor arquitectònic dels seus edificis modernis-
tes sinó també preservar un ambient i paisatge industrial únic en aquests moments 
a la ciutat.

En aquests moments es desenvolupen una dotzena d’activitats en diferents espais 
de l’interior del recinte. Cal valorar molt positivament l’existència d’aquestes activi-
tats ja que encara que no ocupin la totalitat dels espais són les que amb molt d’esforç 
dels seus impulsors han permès conservar i mantenir viu el recinte. Recentment s’ha 
constituït l’Associació de veïns del Vapor Ros.

Pel que fa a la titularitat del recinte en aquests moments existeix una situació 
incerta. El que va ser propietari del Vapor, a la seva mort l’any 2016, va deixar en 
herència la propietat a la Generalitat de Catalunya amb una clàusula expressa que 
prohibeix l’ús i la propietat per part de l’Ajuntament de Terrassa durant 30 anys mal-
grat que el seu desig, tal i com havia manifestat reiterades vegades, era que el Vapor 
Ros fos un espai per a ús social i cultural de la ciutat de Terrassa.

El passat 18 de novembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa 
va aprovar l’acord de suspensió de llicències (PLPG 06/2016) pel termini d’un any 
amb la finalitat d’estudiar la transformació urbanística de l’àmbit del Vapor Ros i 
el seu entorn. A la finalització del termini de suspensió, és a dir en novembre de 
2017 l’equip de govern va proposar a la Comissió de Territori un dictamen amb una 
proposta modificació puntual (MP) del POUM per ser aprovada en el Ple d’aquell 
mateix mes. De manera sintètica, la modificació es fonamentava en introduir nous 
usos urbanístics en l’àmbit per tal de generar la suficient plusvàlua (benefici) que 
justifiqués la intervenció d’un promotor immobiliari, i facilités la conservació del 
patrimoni arquitectònic i l’obtenció de nous espais públics.

Des de Terrassa en Comú vam observar greus inconvenients i contradiccions en 
la proposta. La MP significava bàsicament una revalorització econòmica de l’àmbit 
amb l’objectiu de què esdevingui en una operació urbanística rentable per algun pro-
motor però sense cap garantia de què l’operació sigui executada. En canvi, l’ordena-
ció proposada no respon a necessitats urbanes reals i podria significar la pèrdua del 
valor de l’ambiental arquitectònic existent en aquest moments.
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De fet, en primera instància, el que fa la MP és facilitar que la Generalitat de 
Catalunya com a recepcionària de l’herència pugui vendre’s la propietat a un millor 
preu, però sense cap termini i garantia de què això significarà amb seguretat una 
intervenció de millora de l’àmbit. Ans al contrari, la necessitat de revaloritzar eco-
nòmicament els espais per fer viable la inversió necessària podria significar un en-
duriment de les condicions de lloguer i la possible expulsió de les activitats actuals. 
Per tant, la MP podria ser absolutament contraproduent als objectius suposadament 
establerts.

L’experiència viscuda en les darreres dècades ens indica que operacions de trans-
formació urbanística fonamentades en la generació de plusvàlua immobiliària han 
contribuït de manera decisiva en la creació de la bombolla immobiliària ja que to-
tes les despeses que han de revertir a la ciutat en format de cessions suposadament 
gratuïtes en el fons han estat assumides per l’increment del preu de l’habitatge i per 
tant, per les famílies que han comprat aquests habitatges. En el cas de Terrassa, a 
més a més, s’ha demostrat en casos com el del Vapor Gran, que tampoc han acon-
seguit donar resposta als ritmes i les dinàmiques socials existents en l’espai públic.

Sortosament, davant les observacions rebudes per part de diversos grups de 
l’oposició l’equip de govern va decidir retirar del Ple la proposta de MP amb la vo-
luntat d’elaborar una proposta alternativa que abordés la reactivació del Vapor Ros.

Per aquests motius considerem que hauria de ser un objectiu de l’Ajuntament de 
Terrassa i de la Generalitat iniciar algun tipus d’acció encaminada a la preservació 
dels valors arquitectònics i ambientals de l’àmbit, mitjançant un procés de recupe-
ració i activació dels espais, a partir del procés ja iniciat per les activitats existents.

Considerem que el cas de Vapor Ros, presenta unes característiques idònies per 
poder plantejar un nou model de desenvolupament urbà i social. Que superi un mo-
del que prioritza el negoci immobiliari per davant de les necessitats reals de les 
persones i les ciutats. Un nou model que parteixi de les potencialitats socials i eco-
nòmiques existents ja al recinte i també a la ciutat com a motor d’un procés de trans-
formació i millora adequat als ritmes de les persones i no del mercat immobiliari.

Finalment veiem amb preocupació la política de patrimoni de la Generalitat, es-
pecialment el que fa referència a la gestió d’herències, després de la recent subhasta 
de solars, edificis i pisos procedent d’herències intestades, malgrat la forta oposició 
social i ciutadana i la manca de voluntat del Govern de buscar solucions per a cada 
un dels casos en un diàleg real amb els consistoris de cada localitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Cedir aquest espai a l’ajuntament de Terrassa, quedant preferentment al marge 

de qualsevol acció o transacció que persegueixi l’obtenció de beneficis econòmics 
per part de la Generalitat de Catalunya.

2) Vetllar, metre no es materialitzi la cessió, per la perseveració dels valors ar-
quitectònics i ambientals del Vapor Ros

3) Acompanyar l’ajuntament de Terrassa per estudiar conjuntament amb l’asso-
ciació de veïns del Vapor Ros i altres entitats que puguin estar interessades la crea-
ció d’un projecte d’autoorganització col·lectiva que pugui ser receptor de la cessió 
de la titularitat o de l’ús de l’espai i que assumeixi la responsabilitat de definir un 
procés d’activació, ocupació i rehabilitació del Vapor Ros.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 24953; 27010 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24953)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Acceptar amb celeritat l’herència del Vapor Ros per evitar la despesa 
que genera l’edifici buit.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa i tenint en 
compte el valor patrimonial de l’espai, la possibilitat d’encabir en el sector del Va-
por Ros un edifici de caràcter cultural i d’àmbit nacional, prioritzant la creació d’art 
contemporani.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 27010)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt 1

1) Prioritzar l’expedient de l’herència de la finca del Vapor Ros, per tal de proce-
dir a la seva acceptació i poder, així, gestionar-ne la propietat.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de 
Finances com a establiment financer de crèdit
250-00536/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
consideració de l’ICF com a Establiment Financer de Crèdit, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’inici de la crisi financera s’ha produït a Espanya el procés més impor-

tant de concentració bancària d’Europa. Entre 2008 i 2014, els cinc bancs més grans 
van passar d’acaparar el 42% de la quota de mercat a fer-ho en un 58%. En l’actua-
litat, després de la venda del Banc Popular al Banc de Santander, aquesta concen-
tració és encara més accentuada, gairebé el 70% la quota de mercat està en mans 
dels cinc majors bancs. Les caixes d’estalvis, que suposaven la meitat del sistema 
financer espanyol, van ser absorbides pel sistema privat, mitjançant absorcions i 
compres, i amb ajuda de diners públics. Aquests moviments només han contribuït a 
reduir la competència en el sector, a concentrar el poder de mercat i la possibilitat 
de captura regulatòria.

El sector bancari surt de la crisi amb uns balanços encara precaris i en recompo-
sició. Això fa que els bancs encara es dediquin a reduir el risc dels seus balanços i 
invertir en actius lliures de risc, que ho són gràcies als mecanismes de protecció dels 
bancs centrals. Es podria afirmar, doncs, que no s’impliquen a fons en la seva funció 
tradicional de provisió de crèdit a l’economia productiva destinat a la inversió, ni a 
la de provisió de crèdit en condicions raonables a les llars.

A més, l’alt grau de concentració dona lloc a comportaments oligopolístics, i 
a l’augment de la influència política d’aquests grans grups. És, per tant, fal·laç dir 
que el sistema de caixes era un sistema ineficaç per ser altament polititzat i que ara 
aquest nou sistema, amb pocs agents molt poderosos i amb gran influència política, 
no ho és.

És erroni, també, afirmar que la banca privada funciona millor que la banca pú-
blica, atès que en els últims anys la rendibilitat s’ha obtingut a canvi de subvencions 
públiques sense precedents, polítiques monetàries extraordinàries i un ajust laboral 
antisocial. El sector bancari privat segueix, de fet, gaudint de crèdit subvencionat 
per part del BCE per diferents vies. D’una banda, gaudeix de la disposició de crèdit 
a través de la línia oficial de crèdit a tipus d’interès extremadament baixos. A més, 
està sostingut per un programa de compres d’actius que afecta no solament el deu-
te públic, sinó també al deute privat de grans empreses. Malgrat això, les taxes de 
rendibilitat (ROE) del sector bancari han declinat. El Banc d’Espanya calcula que 
el ROE és del 5,1% per a les entitats financeres espanyoles el 2015, molt per sota del 
12% de mitjana del període 2000-2008. Els nivells de solvència també es veuen da-
nyats (10,7% segons la ràtio CET 1), i malgrat el fort desapalancament, encara no ha 
aconseguit superar els seus problemes, com ha mostrat la crisi recent del Banc Po-
pular. La reactivació del negoci és feble, i el risc de morositat encara és alt (9,39%, 
2016, al nivell de 2012). A més, entre 2008 i 2015 es va reduir un 27% de l’ocupació 
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en el sector (es va passar de 271.000 empleats a 198.000), un 32% de les oficines han 
tancat, i han desaparegut el 15% de les entitats financeres.

És, per tant, necessari reformar el sector, perquè actuï amb responsabilitat, sen-
se els greus abusos cap a les persones clients i el comportament especulatiu que ho 
ha caracteritzat. Entre els canvis que precisa aquest sector, per raons econòmiques, 
però fonamentalment democràtiques, s’han de plantejar diferents intervencions, en-
tre les quals s’inclouen reorientar el sistema creditici cap a una missió social i un 
esperit de servei públic, la qual cosa ha de permetre-li no sucumbir a comporta-
ments que perjudiquin la majoria. Per realitzar aquest procés, és essencial que les 
entitats financeres que en l’actualitat compten amb majoria de participació pública, 
 continuïn en mans públiques i puguin augmentar el seu volum i atribucions.

El mateix Banc Mundial ho reconeix en el seu informe Repensant el paper de 
l’Estat en les finances: «El positiu paper que han jugat els bancs públics de diversos 
països durant la crisi financera per mantenir el flux de crèdit [...] compensant par-
cialment la reducció del crèdit ofert pels bancs privats», així com: «L’evidència del 
paper contracíclic que han jugat diversos bancs públics durant la crisi».

Espanya és un dels pocs països del nostre entorn que no compta amb una banca 
pública. A Alemanya, un fort sistema bancari públic d’àmbit regional finança les 
necessitats de recerca i internacionalització de les empreses petites i mitjanes amb 
gran capacitat d’innovació i exportació. La banca pública alemanya també finança 
habitatges socials i infraestructures públiques, com escoles, centres de tercera edat, 
etcètera. Actualment, la quota de mercat de la banca pública alemanya està en el 
24%.

A diferència que a Alemanya, França, Itàlia i molts altres països, Espanya no té 
banca pública amb la qual realitzar polítiques financeres i industrials importants. 
És de vital transcendència que Espanya engegui una banca pública regional, a l’estil 
d’Alemanya, que li permeti realitzar aquestes polítiques.

En les CCAA existeixen instruments financers públics d’àmbit autonòmic. En el 
cas de Catalunya és l’Institut Català de Finances (ICF). L’ICF va ser creat per llei 
el 1985. Aquesta institució realitza la seva activitat creditícia sense llicència bancà-
ria. Des de 2013, està operant d’acord amb les normes regulatòries europees, que el 
supervisor bancari accepta com a adequat per realitzar activitat bancària.

L’ICF és considerat pel Banc d’Espanya una institució financera no-monetària, 
ja que no capta dipòsits. El seu més gran i únic accionista és la Generalitat de Ca-
talunya. No obstant això, el deute de l’ICF no computa com a dèficit ni deute, ja 
que no depèn del pressupost, la qual cosa certifica la seva independència. De fet, la 
IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) fa un seguiment estret per 
certificar que això és així.

L’ICF es finança principalment del Banc Europeu d’Inversions, a un tipus d’in-
terès un 2% més car que l’Institut Oficial de Crèdit (Euribor + 1,4%, mentre que 
l’ICO Euribor – 0,4%), atès que l’ICF no té accés al BCE. També es finança emetent 
pagarés (inversors qualificats) a través de la Borsa de Barcelona, a venciments a curt 
termini, i amb finançament de banca privada. Malgrat no gaudir de condicions tan 
favorables com altres entitats, els seus resultats i el seu creixement avalen la seva 
bona gestió. Les seves ràtios de morositat han millorat durant la crisi. A més, l’en-
titat ha exercit una funció anticíclica. En l’actualitat té 100 treballadors i gestiona 
2.600 milions d’euros de balanç. A més, realitza un seguiment d’inversió induïda  
i dels llocs de treball creats en les empreses que reben crèdit.

L’ICF es distingeix per valors que fan que l’entitat treballi només amb actors 
econòmics que vulguin fer inversions a llarg termini (naus industrials, línies de 
producció) amb períodes de 10-15 anys. A més l’ICF podria signar convenis de col-
laboració amb Diputació, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana, etc., per 
promoure l’activitat econòmica amb esperit de servei públic i en favor de l’interès 
general. Un exemple és la col·laboració amb el Departament de Cultura, amb el qual 
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en l’actualitat fa préstecs participatius per finançar projectes amb alt contingut tec-
nològic en l’àmbit de la cultura.

Actualment, l’ICF està treballant amb l’Associació Europea de Bancs Públics 
(AEBP), adaptant-se als seus estàndards per poder ser finalment un banc públic. Per 
crear un banc de l’ICF, hauria de constituir-se com a Societat Anònima. Per aquesta 
raó es podria dir que l’ICF està sota la regulació d’un banc, encara que actua i se li 
considera un fons d’inversió. Per aquesta raó, l’ICF és considerat «banca a l’ombra», 
atès que no reporta les estadístiques al Banc d’Espanya (BdE). Si el BdE supervisés 
la seva activitat, l’ICF deixaria de ser banca a l’ombra.

Una opció perquè això succeís i l’ICF pogués esdevenir un banc seria que ad-
quirís un estatus similar a l’ICO. L’ICO està supervisat per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (IGAE), que té un conveni de supervisió amb el BdE. 
L’ICO ha hagut d’adaptar els òrgans de govern a aquesta supervisió, però no ho ha 
fet tant com l’ICF.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant 

el Govern de l’Estat perquè l’Institut Català de Finances sigui considerat un Esta-
bliment Financer de Crèdit en l’àmbit de la legislació espanyola, i sigui supervisat 
per l’IGAE, passant a ser el primer exponent d’un nou sistema de banca pública au-
tonòmica a l’Estat, que tingui com a prioritat finançar projectes d’infraestructures 
i equipaments públics i projectes empresarials de llarg termini, dins d’una política 
industrial coherent, que afavoreixi les Petites i Mitjanes Empreses.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28889 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28889)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes per asso-
lir l’homologació de l’Institut Català de Finances com a entitat de crèdit públic dins 
el marc legislatiu europeu d’entitats de crèdit.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal 
de l’economia catalana
250-00555/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la protección del normal funcionamiento de la eco-
nomía catalana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La constante tensión social que estamos viviendo se traduce en una permanente 

preocupación en el mundo económico y social catalán, que ha vuelto a rebrotar, una 
vez más, debido a los últimos actos violentos protagonizados por los autodenomi-
nados CDR.

Los cortes de carretera, el levantamiento de las barreras de los peajes, las accio-
nes de protesta llevadas a cabo y la jornada del día 21 de diciembre, con motivo de 
la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, pretenden colapsar la econo-
mía catalana en un momento de cambio de ciclo económico, que puede ser decisivo 
para el tejido productivo catalán.

A las puertas de la campaña navideña, que representa aproximadamente entre un 
30% y un 40% de la facturación anual de sectores estratégicos de nuestra economía 
como el comercio, la hostelería, el transporte y el turismo, provocando daños de 
gran magnitud en el entorno económico, empresarial y social de nuestra comunidad. 
Sectores, todos ellos, ya bastante debilitados en el último año por los acontecimien-
tos que todos conocemos.

Estas actuaciones pretenden provocar un bloqueo institucional y civil, previo a 
los días clave de la Navidad en que muchas familias necesitan viajar con libertad de 
movimientos, para reunirse con sus familiares y amigos, tomando como rehenes a 
gran parte de la ciudadanía. Un sabotaje perpetrado en una época de gran trascen-
dencia con daños colaterales, materiales, económicos y humanos.

Las principales organizaciones económicas y empresariales catalanas han ad-
vertido públicamente de los efectos perniciosos que esta circunstancia provocaría, 
realizando un llamamiento constante al «seny».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Garantizar el normal desarrollo de la actividad económica durante la jornada 

del 21 de diciembre, la campaña de Navidad y los meses posteriores.
2) Dejar de dar cobertura política y mediática a los actos protagonizados por los 

autodenominados CDR, que incrementan de manera exponencial la incertidumbre 
económica y social de nuestra comunidad y que afecta negativamente a la totalidad 
de la ciudadanía.

3) Garantizar la libertad de movimientos de la población y velar por el libre ac-
ceso y circulación de personas y mercancías en las vías de comunicación y las in-
fraestructuras de Cataluña.
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4) Garantizar un clima político propicio que fomente la economía catalana y ga-
rantice el buen desarrollo socioeconómico, así como el mantenimiento y la creación 
de puestos de trabajo.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé 

Barrera, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28890 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 28.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28890)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa dels punts 1, 2, 3,4 en un únic punt: 

Amb la voluntat de garantir un bon clima polític, el Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya cal resodre’l per 

vies polítiques.
b) Constata que la judicialització de la vida política, la politització de la justí-

cia i la repressió de l’estat no només no resol el conflicte polític sinó que l’agreuja.
c) Considera que la millor solució per resoldre el conflicte polític és garantint 

que el poble de Catalunya exerceix de manera efectiva el dret a l’autodeterminació.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional
250-00568/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 25113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat 
Institucional, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l’òrgan encar-

regat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques ser-
veixi amb objectivitat els interessos generals i s’adeqüi als principis en què s’inspira 
la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

Són funcions de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, de con-
formitat amb les normes que n’estableixen el seu règim jurídic: 

a) Informar i assessorar les administracions públiques de Catalunya, i entitats i 
empreses públiques que en depenguin, en relació a les consultes que li formulin per 
raó de la publicitat institucional que realitzin en els àmbits d’actuació corresponents.

b) Proposar mesures per tal de coordinar les campanyes de publicitat institucio-
nal de diverses administracions quan tinguin un mateix objecte. A aquests efectes, 
les administracions de Catalunya podran trametre a la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional una previsió semestral de les seves campanyes de publicitat 
institucional.

c) Informar preceptivament les campanyes de publicitat institucional de l’Admi-
nistració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen, així 
com informar les campanyes d’abast general que li remetin, amb caràcter facultatiu, 
les altres administracions públiques de Catalunya.

d) Fer el control i el seguiment dels resultats i de l’anàlisi de l’impacte de les 
campanyes de l’Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques 
que en depenen.

e) Informar el calendari semestral de publicitat institucional de l’Administració 
de la Generalitat i les entitats i empreses públiques que en depenen.

f) Qualsevol altra relacionada amb aquestes funcions que li pugui encarregar 
l’òrgan competent de l’Administració pública, organisme o empresa pública corres-
ponent.

La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s’informa el Parla-
ment de Catalunya sobre la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des 
dels ens locals que voluntàriament han informat la Comissió.

Les mateixes normes sobre el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional fixen la composició que ha de tenir.

Malgrat la importància d’aquest òrgan col·legiat, en el moment present la seva 
composició no està nomenada ni, per tant, en funcionament, pel que no pot acomplir 
les seves funcions i no es dóna estricte compliment a allò previst a la Llei 18/2000, 
de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, i a la resta de 
normes sobre publicitat institucional.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme els tràmits i accions pertinents per completar la composició de 

la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, a la major brevetat possible.
2. Remetre davant la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional totes 

aquelles campanyes realitzades per la Generalitat, entitats o empreses que en depen-
guin, difoses durant en el període en el que la Comissió no ha estat en actiu, amb 
tota la informació necessària per tal que la Comissió pugui emetre l’informe precep-
tiu, encara que sigui en aquest cas amb caràcter posterior a la seva difusió.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada; Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-Units
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del 
deute de la Generalitat
250-00571/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la millora de la qualificació del deute de la Generalitat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El rating de Catalunya, qualificació del deute emès per la Generalitat, ve patint 

un deteriorament continu i persistent des de desembre de 2009. En aquella data, les 
agències ens varen assignar un rating d’A1. Des d’aquell moment hem vist com la 
qualificació ha caigut fins el nivell Ba3.

El nivell Ba3, que en la actualitat tenim, correspon a la següent definició: 
Una qualificació creditícia Ba3 / BB indica que el vincle és de naturalesa especu-

lativa amb certa exposició al risc. Els bons classificats amb Ba3 / BB proporcionen 
una taxa de rendiment a venciment (YTM) que està molt per sobre dels bons amb 
qualificacions més altes.

Tanmateix, és important que els inversors s’adonin que aquesta taxa de rendi-
ment més alta serveix de compensació per invertir diners en una empresa o govern 
que pot no ser financerament racional i pot provocar la pèrdua de la inversió.

El nivell Ba3, del que tenim una perspectiva estable, és a dir, que pensen mante-
nir-la, està un grau per damunt de la qualificació «Risc Substancial», el conegut po-
pularment com a «bono basura». El risc actual es el denominat «Grau Especulatiu» 
i s’arriba després de perdre el «Grau d’Inversió».

Hem de tenir present que aquesta qualificació es dona tenint present que el Reg-
ne d’Espanya actua com a garant del deute, de la qual ja n’és propietari d’un 85%.

Aquestes dades són significatives, ja que marquen el nivell dels tipus d’interès 
que els mercats ens demanen quan anem a demanar finançament.

El Govern de la Generalitat ha demanat 8.071 milions d’euros al Fons de Liqui-
ditat Autonòmica (FLA) per al 2019 i podria ser superior si s’admet l’augment del 
límit del dèficit al 0,3%, com s’està parlant, cas en què la quantitat puja fins als 8.500 
milions d’euros.

Des de la implantació del FLA, Catalunya ha obtingut més de 78.000 milions de 
euros, el que significa una tercera part del total per a tot Espanya.

Aquest finançament ha tingut un cost del 0% des del 2015. Això ha suposat una 
subvenció directa a la nostra Comunitat Autònoma de 5.300 milions entre 2012  
i 2016 segons la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Els tipus dels bons Ba3, per exemple la República Turca, actualment estan pa-
gant uns tipus del 5% a un venciment entre 5 i 8 anys.

L’actual volum de deute de la Generalitat puja, a juny de 2018, uns 78.500 mi-
lions de euros que representa un 25% del total de deute autonòmic total.

És a dir, si anéssim als mercats ara mateix, en l’actual nivell de rating, finançar 
el nostre deute ens costaria uns 4.000 milions de euros anuals. A hores d’ara, recor-
dem-ho, ens financem gratis.
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En cas de perdre l’actual qualificació i que solament baixéssim un esglaó, a B1, 
el tipus a pagar seria superior, i ens igualaríem a països com Armènia, Albània, 
Hondures, Jordània, o una d’aquestes repúbliques balcàniques que tant agraden els 
separatistes com Montenegro, serien els nostres companys.

No hi ha cap mena de dubte que els mercats tenen una lectura molt negativa de 
l’empitjorament de la situació política a Espanya provocada per la conflictivitat ins-
titucional esperonada pel govern d’una de les comunitats autònomes més important 
en tots els sentits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar un Pla d’Actuació per a restituir la confiança dels mercats financers 

reduint l’actual situació de confrontació oberta amb el Govern d’Espanya.
2) Executar el compromís, acceptat al demanar voluntàriament el finançament 

del FLA, de participar en el grup de treball, creat en el si del Consell de Política 
Fiscal i Financera, per a la racionalització i millora de l’eficiència de la despesa pú-
blica autonòmic.

3) Prendre les mesures de racionalització i millora de l’eficiència de la despesa 
pública amb l’objectiu de reduir el dèficit fiscal de la Comunitat Autònoma i poder 
millorar la nostra qualificació deutora.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputats, GP Cs
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