
TAUL A DE CONT INGUT

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (esmenes 
a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència)
200-00011/12  3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 461

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència

Sessió 20, dijous 27 de febrer de 2020

Presidència de la I. Sra. Aurora Madaula i Giménez



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: CPSL 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 461
27 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CAERIT  3 

Sessió 20 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i de la secretària, Esther Niubó 

Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Bertran 

Román, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel 

G. P. de Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Ferran Masca-

rell i Canalda i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, 

Adriana Delgado i Herreros, Irene Fornós Curto i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Re-

publicà; Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia 

Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la tota-

litat de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència. GP Cs, SP PPC, GP PSC-Units, SP CUP-CC (text presentat: 

BOPC, 525, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 544, 10).

La presidenta

Vinga, bona tarda.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència)

200-00011/12 

El punt d’avui de l’ordre del dia és el debat i la votació del Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

Els informo de com anirà, més o menys, el debat. El primer pas és que farem un 
torn dels grups que defensen les esmenes a la totalitat que s’han presentat, segons 
l’article 133.b, i, per ordre, intervindran el Grup de Ciutadans, després el Grup So-
cialistes, després el Subgrup de la CUP i el Subgrup del Partit Popular. Tindran un 
temps, Ciutadans i PSC, de quinze minuts, i els subgrups, set i mig cada un.

Després hi haurà un torn dels grups que es posicionen en contra de les esmenes 
a la totalitat, que són el Grup Republicà i Junts per Catalunya; tenen trenta minuts, 
s’hauran de dividir quinze i quinze, màxim. I després hi haurà un nou torn de defen-
sa i oposició de les esmenes a la totalitat, amb un temps d’intervenció de cinc minuts 
per als grups i dos i mig per als subgrups. 

I, per últim, intervindrien els grups que no han intervingut en el debat per fi-
xar la seva posició, que seria el Grup de Catalunya en Comú Podem, que tindria un 
temps màxim de deu minuts, i després passaríem a la votació de les esmenes als 
pressupostos.

Així que, sense més, dono la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans; té la 
paraula la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Gracias. El departamento de Bosch, que debería ser intachable, da ejemplo de 
opacidad, y estos presupuestos no nos garantizan que eso vaya a cambiar. Y la 
prueba de que no hay un comportamiento intachable justamente del Departamento 
de Transparencia es que hoy, que vamos a discutir las enmiendas a la totalidad del 
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Departamento de Transparencia, era una oportunidad para que el conseller Bosch 
estuviera aquí y discutiera, debatiera con nosotros las enmiendas a la totalidad y no 
lo va a hacer. Y no lo va a hacer, y en su lugar va a tener a Esquerra Republicana y 
Junts per Catalunya, que, en esta comisión, como siempre, van a hacer de govern.

Y lo digo también porque muchas veces, cuando nosotros pedimos comparecen-
cias en esta comisión, que tenemos alrededor de un 80 por ciento de comparecencias 
bloqueadas..., me gustaría que quedara constancia de que el Parlamento de Cataluña 
tiene dos funciones principales: una es legislar y otra es controlar. Pues la función de 
controlar recae exclusivamente en la oposición, porque los partidos que dan apoyo al 
Gobierno no es que den apoyo al Gobierno, es que hacen de Gobierno. Esta comisión 
es la prueba. Y es una lástima, por otra parte, que en esta comisión no se dé ejem-
plo de lo que es transparencia y rendición de cuentas por parte del departamento de 
Bosch. No nos convencen estos presupuestos, precisamente por esa opacidad y por 
esa falta de rendición de cuentas.

No me voy a repetir hasta la saciedad, pero sí volver a insistir en que los delega-
dos de las delegaciones en el exterior llevan más de cuatro años sin comparecer, sin 
dar explicaciones de lo que están haciendo, de su actividad. No solo se nos niega la 
información de sus agendas, de sus actividades, sino que, además, ni vienen ni se 
les espera para pasar la rendición de cuentas, el control ante la oposición aquí en el 
Parlamento de Cataluña. Y no es un tema menor, porque las delegaciones exteriores 
en los últimos años, en los años en donde se fue preparando ese proceso de secesión 
que parece que ahora, como si no hubiera pasado nada, ¿no?, está todo olvidado..., 
tenemos unas mesas que hablan del diálogo como si no se hubiera dialogado nunca 
en este Parlamento, y que más que una mesa de diálogo es una mesa de chantaje..., 
parece que esas delegaciones no hubieran estado haciendo nada y sí lo han estado 
haciendo. 

Salen en la sentencia del procés, son opacas, no dan explicaciones. Fueron las 
que también, a través de Diplocat, otro ente del Departamento de Transparencia, 
contrataron lobbies especializados en procesos de secesión con Diplocat, de los 
cuales tampoco se han dado explicaciones en esta comisión, por un valor, «aprox», 
de 2 millones de euros, y ni se ha devuelto el dinero, ni se han asumido responsa-
bilidades, ni se ha dicho absolutamente nada de nada. Luego, este presupuesto de 
7 millones y medio para las delegaciones exteriores cuando no dan absolutamente 
ningún tipo de información, en todo caso, es un dinero malgastado, con sospechas 
claras de que puede haber corrupción. 

Tampoco entendemos a qué dedican los presupuestos del departamento de 
Bosch, si realmente lo que se quiere es potenciar la acción exterior, la transparencia. 
Nosotros vamos a pedir enmiendas parciales –porque ya damos por supuesto que la 
enmienda a la totalidad no va a tirar adelante–, por ejemplo, a una institución como 
como el Cidob. O sea, es increíble, el Cidob, en ranking de 2019, está en la posición 
número treinta y seis de 176 centros de pensamiento, como posición número treinta 
y seis entre los mejores centros de pensamiento que hay en el mundo; la posición 
número treinta y seis, en 2019, ¿no?, y en la octava posición como mejor think tank 
independiente por su calidad investigadora y por su capacidad innovadora. ¿Cuánto 
dinero destina el Departament de Transparencia al Cidob? Apenas 360.000 euros, 
apenas 360.000 euros, un centro que está entre los mejores del mundo. Eso es algo 
que no podemos entender, y que además es un centro independiente y es un cen-
tro de calidad altamente demostrado. Nosotros en las enmiendas parciales vamos a 
pedir que se destinen por lo menos 2 millones de euros. O sea, es increíble que un 
centro de estas características tenga un presupuesto de 360.000 euros y, en cambio, 
Diplocat, famoso Diplocat por su opacidad, tenga un presupuesto de 2 millones de 
euros. 

Es incomprensible también cómo Casa Asia, en donde no hace mucho tiempo 
los embajadores de los países asiáticos enviaron cartas pidiendo por favor que se 
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impulsara, se promocionara la Casa Asia, que es una manera óptima de diplomacia 
pública, es decir, de acercar lo que sería la diplomacia a la sociedad civil, que por 
favor dieran un impulso económico, un impulso de actividad..., también es increíble 
cómo el Departamento de Transparencia destina solamente 360.000 euros; es una 
cifra ridícula frente a esos 2 millones de euros que destina a Diplocat. Nosotros en 
enmiendas parciales también vamos a pedir que se destinen 2 millones de euros a 
Casa Asia, porque es un centro también de excelencia y es un centro realmente en 
donde hay diplomacia pública.

Cooperación al desarrollo. Nosotros tenemos sospechas de que hay dinero que 
no se está utilizando para cooperación al desarrollo, y tenemos esas sospechas por-
que cuando pedimos comparecencias, cuando pedimos información, o bien los par-
tidos que hacen de Gobierno las bloquean o bien esa información no aparece. Esa 
falta de transparencia, además, no es solo una crítica del Grupo de Ciudadanos, sino 
que también es una crítica de otras entidades. 

Por eso mismo nosotros en enmiendas parciales vamos a destinar 11 millones 
para que vayan directamente a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y 
voy a explicar por qué. Nos parece que, en todo este destino de partidas, la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo por lo menos tiene un sistema de transpa-
rencia y de rendición de cuentas que permite, no solo a las entidades, sino también 
a los partidos políticos, saber mucho más qué es lo que se está haciendo en proyec-
tos destinados a cooperación al desarrollo, y de ahí que recortemos en otros sitios 
en donde son puramente opacos y decidamos pasar 11 millones directamente a la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Y esas sospechas no son infundadas. Esta misma semana un diario que precisa-
mente no es famoso por ser españolista –el diario Ara– sacaba una noticia en donde 
decía: «La Diputació de Barcelona admet irregularitats en subvencions a fundacions 
afins a Convergència Democràtica de Catalunya. Entre les fundacions, hi hauria di-
ners públics a CATmón, dirigida per Francesc de Dalmases», diputado de Junts per 
Catalunya. Yo, diputado Dalmases, no le estoy acusado de nada, pero sí estoy di-
ciendo que hay opacidad, están saliendo noticias en diarios que no son precisamente 
españolistas; y no nos fiamos. Y lo que queremos es que la cooperación al desarrollo 
vaya a cooperación al desarrollo y no a otras partidas, o que se cometan irregula-
ridades. De ahí la razón de por qué vamos a destinar 11 millones directamente a la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Otra institución que quedó totalmente borrada, y que tampoco logramos enten-
der cuáles han sido las razones. ¿Ustedes no creen que no era importante que una de 
las sedes de la Universidad de las Naciones Unidas estuviera en Barcelona? ¿Cómo 
es posible que a finales de 2018 la Universidad de las Naciones Unidas, cuya sede 
estaba en Barcelona, desapareció por falta de financiación? O sea, se está dando di-
nero, desde el Departamento de Transparencia, que si 150.000 euros a partidas de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que luego aquí no se justifican y no pasan 
el control del Parlamento; se están dando otras partidas…, hay una partida en estos 
presupuestos que pone «al exterior, 700.000 euros» sin especificar exactamente a 
qué va y a qué se destina, o sea, una partida genérica, y, en cambio, no se apuesta o 
no se ha apostado por resucitar, por volver a impulsar la Universidad de las Naciones 
Unidas para la globalización y la cultura, que deberíamos habernos sentido orgullo-
sos de que estuviera aquí por lo que representa, por lo que representa para Naciones 
Unidas, por lo que representa para la cultura, por lo que representa también para Ca-
taluña. Y, por tanto, también, una de nuestras enmiendas parciales va a ir destinada 
a que haya nuevamente un impulso para, al menos, intentar negociar que la Univer-
sidad de Naciones Unidas pueda volver otra vez a tener la sede aquí en Cataluña.

La Dirección de Relaciones Institucionales. Díganme ustedes para qué sirve la 
Dirección de Relaciones Institucionales, una de cuyas partidas o direcciones es jus-
tamente las relaciones entre el Parlament de Catalunya y el Gobierno de la Genera-
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litat. Ustedes saben perfectamente que el Grupo de Ciudadanos ya acumula varios 
amparos, es decir, ya acumula varias peticiones de información, como diputados en 
nuestro derecho de acceso a la información, en donde reiteradas veces el Gobierno 
de la Generalitat nos ha negado esa información; hemos tenido que ir a un órgano 
imparcial de garantías de transparencia, nos ha dado la razón y, por tanto, obligaba 
al Gobierno de la Generalitat a darnos esa información que estábamos pidiendo y, 
aun así, el Gobierno ha seguido negando esa información. 

Entonces, díganme ustedes para qué sirve el Departamento o la Dirección de 
Relaciones Institucionales y relaciones con el Parlamento de Cataluña, si no es para 
atender como algo importante –porque estamos en el Departamento de Transpa-
rencia, es que no estamos en otro departamento– los problemas, las necesidades, la 
relación, la buena relación entre los diputados, en su derecho a la información, y el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Otro de los ámbitos en donde recae esta dirección también es en la Comisión Bi-
lateral Generalitat-Estado, que se ha ido relegando, o está siendo suplantada, por una 
mesa de chantaje, que ayer ya nos enteramos de que era una mesa de negociación 
política, una mesa en donde se abandona a millones de españoles, incluidos catala-
nes, que no son separatistas, que no están a favor de ninguna consulta separatista, 
¿eh?, y nosotros creemos que para ese tipo de mesas de chantaje no hay presupuesto 
que valga. No sirve y no hay que destinar dinero para algo que está absolutamen-
te fuera del ámbito de las competencias del Departamento de Transparencia, y que 
además es una mesa que segrega, que no tiene en cuenta una parte muy importante 
de los ciudadanos de Cataluña.

Opacidad también en lo que se llaman «cargos eventuales». No hay manera de 
que sepamos las agendas, por ejemplo, del director de proyectos culturales de ámbi-
to internacional, con un sueldo de noventa mil euros; o del coordinador de políticas 
internacionales. Ustedes, grupos que hacen de Gobierno, también bloquearon que 
pudiéramos controlar las agendas y lo que están haciendo el coordinador de políti-
cas internacionales, que cobra también ochenta mil euros anuales, o el responsable 
de la Oficina de Puigdemont, que cobra alrededor de 103.000 euros anuales. No ha 
sido posible que vengan aquí para ser controlados, para rendir cuentas ante los par-
tidos de la oposición. 

Por todas estas razones..., creemos que son razones suficientes –luego seguiré– 
como para que no confiemos en estos presupuestos, que siguen siendo presupuestos 
opacos del departamento de Bosch. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar; té la paraula el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, disculpar-nos, perquè com a grup par-
lamentari –suposo que no serem els únics que ens passarà– una bona part de la 
intervenció serà necessàriament reiterativa del que ja vam exposar en la sessió de 
discussió d’aquesta secció pressupostària en presència del conseller, perquè, efecti-
vament, correspon discutir sobre les esmenes a la totalitat en aquesta secció pressu-
postària i, per tant, bastant del que es dirà, doncs, ja s’havia dit.

Com en aquella ocasió, és absolutament necessari fer unes consideracions de ti-
pus general, tant sobre el pressupost en termes generals com respecte al Govern i a 
l’orientació política del Govern.

Com és sabut, i no és cap sorpresa, el nostre grup parlamentari, que està a l’opo-
sició, manté profundes discrepàncies amb l’orientació política general del Govern 
de la Generalitat de Catalunya actual, i també de l’anterior, perquè en les considera-
cions de tipus generals, malgrat que la composició dels dos Governs als que em refe-
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reixo són diferents, les majories parlamentàries que el sustentaven eren sensiblement 
idèntiques i l’orientació política general, en termes generals, també era semblant.

Per tant, nosaltres, com ja hem exposat, discrepem de la línia política del Govern 
de la Generalitat en termes generals, tot i que, òbviament, com passa sempre, hi hagi 
punts i polítiques concretes en les que puguem coincidir. I, a més a més, ens sem-
bla, i és una valoració que, òbviament, és subjectiva, fruit de l’anàlisi política que fa 
cadascú, en funció dels seus valors, interessos, i també posicions polítiques..., a nos-
altres ens sembla que és un mal Govern; que és un mal Govern per al conjunt dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, sens dubte, és un mal Govern per als que no 
compartim la línia política general. No tant perquè això sigui un fenomen que es pro-
dueix sempre, quan un no està d’acord amb el Govern, no ha tingut la sort de guanyar 
les eleccions, sinó pel fet de que aquest és un govern que de manera especial ignora, 
menysté, margina en totes les consideracions que fa, en totes les concepcions del país, 
pràcticament la meitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya que no comparteixen 
les seves tesis polítiques, diguem-ne, de fons, o que, amb traç gruixut, podríem dir la 
línia independentista, no?

Per tant, per això ens sembla un mal govern, però també ens sembla que des del 
punt de vista de la gestió dels afers quotidians del país i de l’impuls de les polítiques 
que caldrien al país, és un govern que ha donat mostres d’una certa manca d’esma i 
d’impuls, no? Algunes vegades s’ha atribuït, també potser fent un recurs massa fàcil 
a aquest argument, a que totes les seves energies estaven concentrades en l’assoli-
ment d’un únic objectiu, i jo soc dels que penso que això pot ser part de l’explicació, 
òbviament, no seria correcte considerar que és tota l’explicació, però també hi ha 
una part que crec que cada vegada destaca més, i no per mèrits de l’oposició, sinó 
per mèrits propis dels socis de govern, que és la desorientació estratègica o, si es vol 
dir d’una altra manera, les diferents aproximacions estratègiques dels que formen 
aquest Govern, que els tenen en una pugna permanent, i que, per tant, d’una manera 
o d’una altra, també sembla que paralitza o distreu de l’assoliment de determinats 
objectius que podrien estar en el pla de govern o en la planificació, diguem-ne, le-
gislativa, normativa del Govern.

I aquesta és una opinió que mantenim nosaltres, però que d’una forma o altra 
sembla que avala almenys la demoscòpia. Fa relativament poc hem conegut un es-
tudi del Centre d’Estudis d’Opinió en el que, no recordaré exactament quina era la 
premissa de la pregunta que es feia als enquestats i enquestades, però se’ls pregun-
tava quelcom semblant a si consideraven que el Govern resolia els seus problemes i, 
per tant, si era eficaç des d’aquest punt de vista, i era un percentatge realment molt 
petit el que responia que sí, que el Govern resolia els seus problemes, i era un per-
centatge bastant ampli, jo no voldria mentir, perquè no recordo les xifres, però crec 
que estava al voltant del 90 per cent, el que deia que no resolia els seus problemes. 
Després, a l’hora de votar, evidentment, la ciutadania s’expressarà en funció d’aquest 
i molts altres factors i, per tant, els resultats –vaja, penso– no seran, diguem-ne, tan 
significats com aquests, però, en qualsevol cas, jo crec que és una dada del mateix 
Centre d’Estudis d’Opinió que mereix una reflexió. 

Òbviament, no tots els problemes dels ciutadans i les ciutadanes poden ser re-
solts directament pel Govern, i tampoc, encara menys, per una eina com és el pres-
supost, tot i que sigui una eina principal i fonamental, però sí que ens sembla que en 
les prioritats polítiques que s’han anat reflectint en aquests pressupostos nosaltres 
no ens hi acabem de sentir del tot reflectits. I, és més, s’ha fet un intent –jo crec que 
poc reeixit– de vendre aquests pressupostos com uns pressupostos que posaven fi a 
l’etapa de retallades que es va inaugurar amb els pressupostos que va aprovar l’ales-
hores Govern de Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular de Catalunya, 
i a nosaltres ens sembla que no és així. 

És a dir, per intentar ser equànimes, o en la mesura del possible equànimes, tots 
tenim un biaix –i nosaltres no l’amaguem, estem representant un grup parlamen-
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tari–, però per intentar ser equànimes, és veritat que el conjunt de les partides del 
pressupost en aquest departament i en d’altres, totes o gairebé totes tendeixen a aug-
mentar respecte als darrers pressupostos aprovats; això és així. 

El que passa és que a nosaltres ens sembla que passen dues coses: la primera és 
que, si un fa l’exercici de comparar aquests pressupostos, aquestes previsions pressu-
postàries, amb allò que ja s’ha executat en l’exercici anterior, per exemple, del 2019, 
s’adona que en realitat aquests pressupostos estan posant, per dir-ho de manera pla-
nera, pocs recursos més, pocs diners més sobre la taula. És a dir, no estem parlant en 
realitat de moltes noves disponibilitats pressupostàries. I, per tant, això es reflecteix 
en que, efectivament, no assoleixen els nivells necessaris no només per aconseguir 
assolir els nivells de despesa o d’inversió pública que hi havia, per exemple, en els 
pressupostos del 2010 –i estem parlant de fa una dècada–, sinó, encara menys, per 
intentar pal·liar els efectes d’aquestes retallades durant una dècada. 

Perquè, és clar, l’efecte d’haver retallat en inversió o en despesa pública en de-
partaments com el de sanitat o el d’educació o en qualsevol altre durant una dècada 
no es limita, diguem-ne, a afectar en aquell moment el servei públic o la política 
pública que calia desenvolupar, sinó que deixa, d’alguna manera, un efecte de cica-
triu que va empitjorant en el temps, a mesura que aquesta sequera de recursos es va 
perllongant, i després caldria fer un esforç suplementari, doncs, per tornar a tenir els 
nivells dels serveis públics que caldria.

I, a més a més, des del punt de vista dels números absoluts cal tenir en compte 
que quan es fan comparacions, per exemple, amb el 2010 –que, ja dic, en la majoria 
de casos no s’assoleixen els nivells en números absoluts del 2010–, estem parlant, a 
més, que ha passat una dècada i, per tant, caldria tenir en compte també l’efecte de 
la inflació sobre la necessitat de que per assolir aquells nivells, per dir-ho així, els 
números absoluts haurien de ser uns altres.

Però, en fi, aquesta és una reflexió general que nosaltres volíem situar. Coneixem 
els arguments que probablement els grups que donen suport al Govern esgrimiran des-
prés i, per tant, em reservaré per al segon torn els arguments que jo penso que en part 
dilueixen els que probablement s’esgrimiran, però, en tot cas, em sembla que caldria 
haver fet un esforç major durant els darrers sis anys en què a Catalunya hi ha hagut 
una recuperació econòmica que, com en gairebé tots els països meridionals d’Europa, 
ha estat una recuperació econòmica, diguem-ne, tímida, però que s’ha anat produint 
durant aquests darrers sis anys. 

Doncs em sembla que calia un major esforç per aprofitar aquesta recuperació 
econòmica i per contribuir des de les polítiques públiques a que les càrregues, que 
van ser molt mal distribuïdes en el pitjor moment de la crisi econòmica que ara tot 
just sembla que ens estem recuperant..., per intentar fer una millor redistribució dels 
guanys, no?, de la creació de riquesa que el conjunt de la societat és possible de fer, 
i això és molt rellevant fer-ho a través de serveis i polítiques públiques, d’allò que en 
termes clàssics alguna vegada se n’havia dit «el salari social», no?

I, per tant, ens sembla que era l’ocasió per repartir millor el salari social i hem 
estat, en realitat, durant aquests sis anys, fent-ne poca, d’aquesta feina, perquè fins 
i tot fent abstracció dels exercicis en els que, diguem-ne, les dificultats polítiques 
podien explicar que no hi hagués una presentació d’uns pressupostos –posem, per 
exemple, l’any 2018–, el cert és que tant en exercicis anteriors com en posteriors –el 
mateix 2019– s’ha vist una escassa voluntat del Govern de portar uns pressupostos 
al Parlament o escassa capacitat del Govern –en aquest cas, sobretot, de l’anterior– 
d’obtenir les majories necessàries per fer prosperar uns pressupostos. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista ens semblava que era necessari fer aquesta anàlisi de conjunt. 

Pel que fa a la secció pressupostària que examinem, som molt conscients que la 
secció pressupostària correspon a un departament que, en el conjunt dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya, doncs, és més aviat modest i, per tant, s’hi 
pot fer el que s’hi pot fer, almenys amb les eines de l’oposició. Que quan haguem 
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d’entrar, perquè presumim que es rebutjaran les esmenes a la totalitat que presen-
ta l’oposició, però quan haguem d’entrar en les esmenes de detall, com saben, els 
grups estem limitats a fer les altes en base a baixes del mateix departament i no po-
dem fer ni exercicis, diguem-ne, que suposin nous ingressos, ni tampoc podem anar 
a buscar en principi recursos d’altres departaments. I, per tant, estem ja una mica 
«constrenyits» per les prioritats polítiques que el Govern legítimament ha decidit en 
la presentació del seu projecte de pressupostos. Però, bé, en tot cas, farem algunes 
propostes quan arribi el cas. 

Però, clar, per parlar d’algun dels aspectes que més pugui destacar, no? És veritat 
que s’ha presentat com un èxit aquest procés, diguem-ne, més o menys consensuat o, 
almenys, segur, dialogat, amb les entitats i organitzacions de l’àmbit de la coopera-
ció catalana per tenir un pla director de cooperació que permeti anar recuperant fons 
per a la cooperació catalana, de tal manera que puguem recuperar el camí cap al 0,7, 
no? Però, és clar, si fem un examen detallat d’això, veurem que estem a vint-i-cinc 
anys de les famoses acampades del 0,7, que jo hi vaig participar molt modestament, 
amb una tendra edat, no?, però fa vint-i-cinc anys. I és veritat que poques adminis-
tracions públiques, per no dir cap, han assolit aquest nivell del 0,7, però hi va haver 
un temps en aquest país en què el Govern anava fent un esforç que el 2009 i el 2010 
ens va apropar –parlant del 2010– a un 0,43 per cent, un 0,43 per cent.

Després, efectivament, a partir d’aquí van anar declinant els pressupostos en ma-
tèria de cooperació fins a arribar a un, diguem-ne, terra del 0,09 per cent. Per tant, 
realment, un retrocés molt significatiu –això era el 2016. I, posteriorment, es va anar 
intentant recuperar –0,14 el 2017. I amb les previsions que hi ha en els pressupostos 
del 2020, estaríem parlant d’un 0,2 per cent, és a dir, encara molt lluny d’aquest 0,7. 

Però, a més, ens diuen les entitats que, si un fa l’exercici de buscar on estan 
aquests diners que s’havien compromès en el Pla director de cooperació, els que 
estan en aquesta secció pressupostària, doncs, són relativament fàcils d’identificar, 
però quan es busca en altres seccions pressupostàries costa bastant veure que real-
ment s’estiguin assolint els compromisos als que s’havia arribat amb les entitats.

I, per tant, doncs, aquest és un motiu d’oposició en aquesta secció pressupostària. 
De fet, és que, fins i tot així, a nosaltres ens sembla que hi hauria d’haver hagut una 
major voluntat política de recuperar aquesta ajuda al desenvolupament, i ens sembla 
que amb unes projeccions que ens situarien en teoria el 2022 en el 0,33 per cent, en-
cara hi ha molt recorregut possible per a la cooperació catalana, no? Per tant, ente-
nem que les entitats hagin hagut d’avenir-se a unes previsions com aquestes, perquè 
com vaig dir en la sessió anterior, que crec que va ser el 3 de febrer, entre la mal-
nutrició i la inanició, efectivament, tothom tria la malnutrició, però el cert és que 
aquí crec que cal més voluntat política. 

I, per últim, també es va dir en la sessió anterior, també ho vam situar per part del 
nostre grup parlamentari..., nosaltres estem a favor de que s’estudiï la possibilitat de la 
implantació del vot electrònic, i en aquesta secció pressupostària hi ha partides desti-
nades a avançar en aquest estudi. Però, com en aquella ocasió, i sense voler cridar el 
mal temps, fem una advertència d’anar amb molta cura amb els mecanismes que fi-
nalment s’acabin articulant, si és que es vol fer alguna prova pilot d’això, o si és que es 
vol estendre a la participació electoral del conjunt dels catalans i les catalanes, perquè 
cal garantir moltíssim no només el secret del vot. I em diran: «Hi ha sistemes tècnics 
que això ho permeten.» Segur que sí, però és una de les qüestions que és absoluta-
ment cabdal, la possibilitat de que algú arribi a trencar els sistemes de protecció que 
s’hagin pensat per protegir el secret del vot, és quelcom que cal tenir molt en compte.

I, després, jo crec que no ens podem oblidar de que estem en un context polític 
molt i molt delicat –a Catalunya, especialment–, i de la mateixa manera que en el 
recent procés que està en marxa de les primàries demòcrates als Estats Units sem-
bla que torna a haver-hi ingerències d’alguna potència estrangera, hi pot haver molts 
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interessos en alterar, en un sentit o en un altre, els processos electorals a Catalunya. 
I, per tant, jo crec que amb això cal ser especialment curosos.

I fins aquí, perquè hem esgotat el temps.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent; té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, per la meva part també aniré des de les consideracions 
més generals pel que fa a aquest pressupost de la Generalitat, atès que estem par-
lant d’esmenes a la totalitat, per després entrar en les consideracions específiques 
d’aquesta secció i les esmenes que nosaltres posteriorment presentarem per al debat 
de l’articulat.

Com a consideracions generals –alguna de les intervencions que m’han precedit 
ja n’han fet esment–, nosaltres volem admetre que, efectivament, és absolutament le-
gítim el comparar, per part del Govern i per part dels partits que donen suport al Go-
vern en aquest pressupost..., és perfectament legítim comparar l’exercici del 17 amb 
el del 20, atès que va ser el darrer pressupost efectivament aprovat pel Parlament; la 
resta són pròrrogues. Però és igualment legítim, no menys, ni més ni menys legítim, 
comparar el 19 amb el 20, perquè això és lo que realment afecta les polítiques pú-
bliques de cara al 2020, i això és el que realment afecta la ciutadania. Si preguntem 
a la ciutadania quina és l’afectació comparativa que li permet valorar l’evolució del 
pressupost, ens dirà respecte al pressupost de l’any passat, això és una obvietat que 
convé assenyalar. I això és el que ens indica també l’evolució de les polítiques pú-
bliques en el curt termini.

Si observem aquesta evolució entre el 17 i el 20, veiem que hi ha un creixement, 
aproximadament, d’un 5 per cent de forma tendencial en les diferents pròrrogues 
que s’han produït en el pressupost de la Generalitat. I en l’executat del 2019, com-
parat amb el 20, el que observem és un creixement, aproximadament, d’un 5,9 per 
cent.

Per tant, fixin-s’hi, la diferència entre el realment executat el 19 i el 20 és un 
creixement que no arriba a ser un punt superior del que de forma tendencial s’ha 
produït en els anys de pròrroga, inclús en ple context del 155. És una dada que és 
important posar de manifest, des del nostre punt de vista, perquè expressa l’abast 
i els límits d’aquest pressupost i de les voluntats polítiques, doncs, que puguin ha-
ver-hi al darrere, no?

Una altra manera d’avaluar-ho. Es podria dir, mirin, doncs, si comparem el pres-
supost per capita entre el 17 –ja els hi admeto, fer aquesta comparació– i el 20, es-
tem per sota dels cinc-cents euros d’augment de despesa pública per capita en un 
context de creixement econòmic –en un context de creixement econòmic. Però a la 
vegada també comparin això amb el creixement del cost de la vida, amb el creixe-
ment del cost de béns bàsics, com és l’habitatge, i comparin-ho vostès amb l’evo-
lució que han tingut els salaris i la precarització del mercat de treball. Òbviament, 
l’augment de la despesa per capita va molt per darrere del creixement en les neces-
sitats objectives a nivell social. I així podríem seguir. 

Per tant, nosaltres considerem que aquests pressupostos tenen el demèrit de que 
simplement aporten un creixement tendencial, és a dir, allò que ve derivat de les 
inèrcies en l’evolució de l’economia del nostre país i de la nostra societat. Efectiva-
ment, això es podria haver modificat? Els pressupostos podrien tenir una altra natu-
ralesa, més ambició política, nous objectius polítics, voluntat política de fer un salt 
endavant? Sí, evidentment, i no la veiem.

Vostès ens diran: «Bé, és que caldria disposar de més ingressos.» D’acord. No 
hem vist en el Govern, ni en qui li dona suport, cap voluntat ferma ni seriosa en cap 
dels tres plantejaments que podrien suposar un augment dels ingressos. U, una ma-
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jor política fiscal, una política fiscal amb una política impositiva més progressiva, 
més igualitària, etcètera. Té marge la Generalitat per augmentar la seva recaptació 
fiscal? Sí. Han volgut? No. Hi ha una proposta de nova imposició, però que tindrà 
un efecte molt lleu, molt irrellevant, des del punt de vista del pressupost disponible. 
Per tant, hi ha manca de voler augmentar la capacitat fiscal.

S’ha negociat amb força, amb fortalesa, amb el Govern espanyol, amb l’Estat es-
panyol, per aconseguir una millor disponibilitat pressupostària des del punt de vista 
de la despesa? Des del nostre punt de vista, tampoc. Hi ha una voluntat aleshores, 
al final, de transgredir les normatives fiscals i econòmiques que imposa la troica, i 
que l’Estat espanyol en fa de corretja de transmissió, des del punt de vista de nor-
mes d’estabilitat, d’obligacions de pagament de deute, de límit de despesa, etcètera? 
Tampoc.

I, mirin, si observem el clima i el que s’ha fet públic de la reunió d’ahir entre 
governs, sincerament, no veiem indicis de voluntat i capacitat d’una negociació ni 
gaire forta i, encara menys, no veiem cap voluntat transgressora. 

Per tant, des del punt de vista de l’augment dels ingressos, no veiem una voluntat 
real, però tampoc des del punt de vista de la despesa. I, mirin, el pressupost d’aquest 
departament, per més que sigui el més petit o dels més petits de la Generalitat, és 
molt significatiu, perquè és un departament molt polític, diguéssim, no?, molt poc 
vinculat a la prestació de serveis que tenen unes inèrcies. És un departament que 
parla molt de la voluntat política d’un govern, i al ser tan petit, diguéssim, en magni-
tud i en pressupost, és un departament i és un pressupost en el que veus ràpidament 
quina és la voluntat política del Govern de fer un salt endavant conceptual i qualita-
tiu, no només quantitatiu. 

Doncs, mirin, ens trobem amb unes xifres que són paupèrrimes: el creixement 
del departament és molt petit –el creixement en matèria de cooperació al desenvo-
lupament, de solidaritat internacional...–, és molt petit, en una de les millors eines 
que té un país per desenvolupar la seva diplomàcia pública, a través de la solidaritat 
i la cooperació. 

Per tant, també en aquest terreny, les característiques, les peculiaritats del pres-
supost d’aquest departament ens permeten veure, observar i constatar, malaurada-
ment, que no hi ha cap voluntat política de fer un pas endavant. Perquè amb una 
assignació pressupostària no molt important, de números petits, de xifres petites, 
veuríem un gran salt qualitatiu. És a dir, és molt fàcil adquirir grans creixements 
percentuals en la despesa d’aquest departament en petites aportacions. El fet de que 
no es produeixi denota que hi ha una manca de voluntat política en aquest sentit.

És per això que nosaltres continuem defensant l’esmena a la totalitat i, en tot cas, 
molt ràpidament, en la darrera intervenció ja faré esment de les esmenes a l’articulat 
que presentarem seguidament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar; té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. En primer lugar, disculparme con los compañeros que pueda 
ser la tercera o la cuarta vez que me escuchan en esta semana en alguna comisión, 
y que volverán a escuchar una vez más los argumentos que he expuesto en cada una 
de las comisiones, pero es inevitable el repetir algunos argumentos, porque no se 
puede desligar el argumento de una sección con la globalidad del presupuesto. Por 
lo tanto, intentaré no torturar demasiado y resumir muy rápidamente por qué noso-
tros presentamos una enmienda a la totalidad también en esta sección.

En primer lugar, pues, presentamos una enmienda a la totalidad por una cuestión 
conceptual global del propio presupuesto, un presupuesto que basa su incremento de 
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gasto en el incremento de la presión fiscal en Cataluña. No lo compartimos, pensa-
mos que es un error, en Cataluña se pagan demasiados impuestos, es la comunidad 
autónoma de España con más impuestos propios, dieciocho; la siguiente es Andalu-
cía, con menos de la mitad. Es la comunidad autónoma con mayor tramo de IRPF 
y, por lo tanto, creemos que en Cataluña era el momento de bajar los impuestos a 
los catalanes y no de subirlos. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, no lo 
compartimos. 

En segundo lugar, pues, por razones de oportunidad política y de coordenadas 
políticas del presupuesto. De oportunidad política porque es un presupuesto que se 
nos presenta por parte de un Gobierno cuyo presidente nos anunció que la legisla-
tura estaba agotada, que se había quebrado la confianza entre los miembros del Go-
bierno, y que anunciaba elecciones sin poner fecha. Creemos que lo que procedía era 
haber convocado elecciones y no iniciar el trámite presupuestario para condicionar 
la gestión de gobierno del Gobierno –valga la redundancia– que pueda surgir des-
pués de las elecciones. Por tanto, desde el punto de vista de oportunidad política, 
no lo compartimos.

Y tampoco lo compartimos desde el punto de vista de las coordenadas políticas, 
porque las coordenadas políticas siguen siendo las mismas de los últimos años, si-
guen siendo unas coordenadas processistes y, por lo tanto, las prioridades políticas 
que refleja este presupuesto no son las nuestras. Las nuestras están muy alejadas de 
lo que se expresa en este presupuesto y, por lo tanto, evidentemente, la enmienda a 
la totalidad creemos que se justifica.

Y, en concreto, respecto a la sección que procede en el debate de hoy, pues cree-
mos que las motivaciones políticas del presupuesto son exactamente eso, las mis-
mas, processistes. En este sentido, hay que agradecerle al conseller, al señor Bosch, 
pues que es una persona que no engaña, y que va de frente, y que dice claramente 
cuáles son sus prioridades políticas. Evidentemente, no las compartimos. Él quiere 
jugar a ser ministro de Exteriores y nosotros creemos que no, que no es ministro de 
Exteriores, que es un conseller de comunidad autónoma, con alguna competencia 
en materia exterior, pero que no es ministro de Exteriores. Y, por lo tanto, lo que él 
pretende hacer con este presupuesto nosotros no lo compartimos, y no lo compar-
timos por cómo lo quiere hacer, lo que él dice que quiere hacer; no compartimos 
que haya un presupuesto de 7 millones de euros para las delegaciones en el exterior. 
No compartimos tampoco que se financie con fondos públicos una entidad como el 
Diplocat. No compartimos tampoco que haya ayuda a la cooperación internacional 
con la opacidad y poca transparencia que hay, y en las últimas semanas han surgido 
noticias de mucha naturaleza y, por lo tanto, no compartimos la opacidad con la que 
se gestionan estos fondos. 

Además, para nosotros, partidas importantes que deberían darle una mayor pro-
yección política, pues, creemos que no se les da la importancia y la relevancia po-
lítica que deberían tener, como, por ejemplo, la promoción del comercio exterior.

Por no hablar de lo destinado a transparencia, que no solamente es anecdótico, 
sino que además no se predica con lo que representa la propia conselleria, que es 
de Transparencia, y es tan poco transparente que ni tan siquiera los delegados en el 
exterior, pues, se dignan a comparecer en esta comisión para poder ser sometidos al 
control parlamentario de la oposición. 

Por tanto, desde el punto de vista político tampoco compartimos estos presu-
puestos de la sección de Exteriores, de Transparencia y de Relaciones Instituciona-
les y nos vemos en la obligación de tener que presentar una enmienda a la totalidad 
también.

Muchas gracias.
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La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. Ara obrim el torn dels grups parlamentaris que votaran 
en contra de les esmenes a la totalitat. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. 
Saben que tenen uns quinze minuts. Té la paraula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Bé, primer, no voldria defensar el Govern, tal com ens deia 
que nosaltres exercíem gairebé més de govern que de grup parlamentari, però al fi-
nal són els grups parlamentaris que donen suport al Govern, per tant, és una mica 
un sentit de lògica. 

Vostè també es queixava de que avui no hi era aquí el conseller. Crec que no hi 
és cap conseller en cap sessió en les quals s’està discutint o debatent sobre les esme-
nes a la totalitat. Per tant, crec que entra en la normalitat, i també seria impossible 
que pogués venir, perquè avui el tenim a Portugal obrint una nova oficina i, per tant, 
està fent, doncs, feina.

Entenem i compartim algunes de les aportacions que m’han precedit. Des del 
grup parlamentari sí que creiem que aquests són uns pressupostos que volen culmi-
nar l’estratègia per fer front a la caiguda de la recaptació posterior a la crisi econò-
mica i, per tant, també, doncs, deixar enrere l’austeritat imposada, i també l’aposta 
«ideologitzada», per què no dir-ho així?, d’Artur Mas i del Partit Popular per retallar 
la despesa i retallar ingressos per passar a augmentar els ingressos per consolidar la 
despesa, primer, i recuperar, per tant, també la despesa, després. Una recuperació que 
aquests pressupostos de 2020 consoliden, ja que tornen a la despesa corrent prèvia 
a 2010.

La cooperació al desenvolupament és una prioritat en els pressupostos del Go-
vern de la Generalitat per al 2020. Els comptes d’enguany preveuen l’increment 
més elevat que s’ha fet mai en aquest àmbit; segurament no és suficient, perquè mai 
és suficient, però, malgrat tots els malgrats, és un increment gran, és un increment 
destacable.

Concretament, la partida d’ajut a l’Oficina de Desenvolupament passa de tenir 
32,1 milions d’euros a tenir 52,8 milions. El mateix conseller va anunciar aquest 
augment de més de 20 milions, no?, en el marc de l’acte de retorn del procés parti-
cipatiu de la visió 2030.

L’increment del 62 per cent de la inversió en cooperació per al 2020 respecte als 
comptes actuals referma més la voluntat de destinar el 0,7 als pressupostos del Go-
vern a la cooperació per a l’any 2030; evidentment, un camí difícil, un camí que s’ha 
anat endavant, que s’ha anat enrere, com explicava el diputat Pedret, però es tracta 
de recollir aquest compromís i de posar-hi les línies, no?, el traçat per seguir avan-
çant en aquest camí per, finalment, arribar-hi.

Es tracta, doncs, d’un compromís recollit en el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 19/22, aprovat el juliol passat per àmplia majoria en aquest Parla-
ment, que assumia la voluntat d’incrementar gradualment la inversió en matèria de 
cooperació. 

Cal posar èmfasi en que l’augment de 20,8 milions d’euros suposa passar del 
0,13 al 0,20 i ens situa en aquesta via, en aquest camí que dèiem per arribar, d’aquí 
una dècada, al 0,7. Amb el Pla director 19/22 i amb el procés participatiu 2030 hem 
sumat, o intentem sumar, dos camins marcats per les Nacions Unides, que un és 
aquest, la xifra del 0,7, i l’altre és l’Agenda 2030.

Els pressupostos, a més, del 2020 consoliden així la prioritat del departament per 
a la cooperació al desenvolupament, que, de fet, ja constituïa el gruix més destacat 
als comptes actuals de la conselleria. La cooperació catalana comptarà, doncs, amb 
un total de 52,8 milions d’euros que l’executiu preveu repartir en diferents línies de 
treball. 

En primer lloc, la major part d’aquest import anirà destinat a incrementar el pres-
supost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Una de les accions 
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amb les quals es plasmarà l’augment pressupostari és la consolidació de l’agenda de 
defensa dels drets humans, amb una especial atenció a la situació de les defensores 
i dels defensors dels drets humans. Concretament, el nou pressupost ha de permetre 
fer créixer el Programa català de protecció de defensores i defensors dels drets hu-
mans amb voluntat de consolidar-lo com una de les actuacions emblemàtiques, no?, 
de la cooperació catalana. 

El programa ja duu tres edicions oferint protecció i atenció integral a persones 
que veuen amenaçada la seva vida per raons de la seva activitat en la defensa dels 
drets humans que realitzen, doncs, en els seus països d’origen, a través d’una acolli-
da temporal de sis mesos a Catalunya i de l’acompanyament de retorn. Actualment, 
hi ha unes tres persones sota aquest programa.

Els 52,8 milions d’euros també han de servir o serviran, entre altres coses, per 
transformar i donar suport al sector de la cooperació catalana, per fer nous acords bi-
laterals i donar continuïtat als ja existents en països, com és el cas de Bolívia, com és 
el cas de Moçambic, el de Líbia o el d’El Salvador, i també amb regions com Tànger 
i com Sarajevo, per exemple, i organismes multilaterals, i per prioritzar certes àrees 
geogràfiques de la política de cooperació del Govern de Catalunya, amb especial 
atenció al conjunt del continent africà, a la riba sud de la Mediterrània i a l’Amèrica 
Llatina.

De la mateixa manera, els comptes del 2020 permetran fer un impuls a la cohe-
rència de les polítiques públiques de cooperació, és a dir, a tenir una visió transver-
sal que vinculi l’activitat de tot el Govern en el desenvolupament sostenible en la 
línia de l’Agenda 2030. 

Aquests pressupostos, per tant, creiem, no?, que permeten donar un impuls subs-
tancial a les estructures claus del país i per això aposten per desenvolupar unes ins-
titucions i uns serveis públics de qualitat. I encara que petit, el Departament d’Acció 
Exterior, de Relacions Institucionals i de Transparència és essencial a l’hora de des-
envolupar aquesta tasca.

En la següent intervenció, doncs, intentarem desengranar una mica més els pres-
supostos, també a partir de les intervencions de la resta de grups. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya; té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Em permeto una prèvia, diputada, ja que m’ha esmen-
tat i vostè sovint parla d’opacitat. Jo li voldria explicar com es deu sentir algú, quin 
estat d’indefensió, quan es filtra un informe de la Guàrdia Civil, de la factoria Tácito, 
i surt el seu nom a la premsa sense que hi hagi hagut cap comunicació de ningú, sen-
se que hi hagi hagut cap relació de cap jutjat, ni de cap cos armat ni de ningú, i que 
això s’afegeix a que ja fa dos anys algú es va llevar un dia amb la notícia en premsa 
suposadament seriosa d’una notícia filtrada pel Ministeri de l’Interior que deia que 
havia estat detingut.

Per tant, no li puc dir més, perquè efectivament estem aquí, estem amb això, amb 
un informe de la Guàrdia Civil que ha estat filtrat. El que sí que li puc dir és que hi 
han persones que hem dedicat tota la vida a treballar amb organitzacions que es de-
dicaven al coneixement, reconeixement i promoció dels drets humans, sobretot en la 
seva dimensió col·lectiva, i que n’estic profundament orgullós. I no podia deixar de 
fer aquesta prèvia, tot i que sé que no és l’objecte de la compareixença d’avui. Sí que 
li vull dir –i no és gens retòric– que li agraeixo que m’hagi facilitat aquesta resposta 
pel to amb què vostè ha expressat els seus dubtes. 

Dit això, sí que volíem fer una aproximació més general al que són aquests pres-
supostos, i és que són uns pressupostos profundament atípics, i no ens en amaguem. 
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És a dir, en circumstàncies normals, un govern que presenta pressupostos ho fa, jo 
gairebé diria, amb una certa eufòria, més encara quan hi ha una situació com la 
que hem patit durant tot aquest temps, d’absoluta excepcionalitat democràtica, i que 
acaba revertint també en el dia a dia de les persones, en el dia a dia dels ciutadans.

I, probablement, si haguéssim pensat en termes d’estricta partitocràcia, doncs 
hauria estat més lògic anar directament a unes eleccions, però el president Torra 
–i ho ha expressat en el Ple d’aquest Parlament diverses vegades– va pensar que el 
sentit de responsabilitat li demanava aprovar aquests pressupostos. No és una dèria 
ni de Junts per Catalunya, ni d’Esquerra Republicana, ni del president Torra, ni del 
seu Govern. Jo crec que, si surten al carrer i parlen amb les persones, però, sobretot, 
amb la gent de la societat civil organitzada, si parlen amb la gent que està als hos-
pitals, si parlen amb la gent que està a les escoles, si parlen, en general, amb tothom 
qui ofereix serveis públics, diran que aquests pressupostos són imprescindibles.

I, per tant, fem aquest exercici de responsabilitat sense amagar, perquè no ens en 
amaguem, que els partits que donen suport a aquest Govern, que estem d’acord en l’es-
sencial, també és veritat que tenim profundes discrepàncies d’estratègia. I ens enorgu-
llim –i em sembla que amb això parlo per boca de tots– que aquestes diferències les 
resolem de la millor manera que sabem resoldre en democràcia les diferències, que és 
anant a les urnes i fent que la gent pugui votar i pugui expressar la seva opinió. I és a 
partir d’aquest establiment d’un nou hemicicle, d’un nou Govern, en el qual es podrà 
reprendre amb força. 

Però en aquest interregne, en aquest espai, és imprescindible que les institucions 
d’aquest país, que les organitzacions d’aquest país tinguin uns pressupostos que no 
tornin a ser uns pressupostos prorrogats. I, per tant, és des d’aquesta perspectiva de 
responsabilitat que nosaltres defensem aquests pressupostos i, per això, al mateix 
temps, ens oposarem a aquestes esmenes a la totalitat que presenten avui alguns 
grups de l’oposició.

Sempre que parlem d’Exteriors, nosaltres no volem deixar de recordar el que sig-
nifica una herència molt important d’algú que ara mateix és un pres polític, com és 
el conseller Romeva, com és en Raül Romeva, perquè és absolutament present en 
aquests pressupostos que aparentment són freds. Ara el company d’Esquerra Repu-
blicana, en Ruben Wagensberg, ens parlava del Programa defensor dels drets humans. 
Efectivament, vam conèixer el resultat d’aquest programa, van venir tres d’aquests 
defensors, dos de Colòmbia i un de Mèxic, i el que havia estat més temps a la presó 
a causa de la defensa dels drets humans hi havia estat la meitat del temps que hi ha 
estat el conseller Romeva ja ara.

Per tant, és en aquesta ambivalència del que és aquesta profunda determinació 
pel que és la defensa i la promoció dels drets humans, que va saber impregnar el 
conseller Romeva en el seu moment en el marc del Govern del president Puigde-
mont, que ens alegra que es continuïn aquestes línies que només fan que parlar bé 
d’aquest país i d’aquest país que volem que sigui de drets.

I lligat amb això –ja ho vam dir en l’última compareixença– el que ens alegra, 
sobretot, és que aquest departament segueixi existint, perquè això és fruit de la de-
terminació democràtica de molta gent d’aquest país, perquè el que ens van deixar 
clar és que no volien, des de l’Estat, des dels poders de l’Estat i des del bloc del 155, 
que existís aquell Govern, i que, específicament, no existís aquest departament i al-
gun dels organismes que vostès continuen aportant.

Estem parlant d’un departament que té unes xifres molt modestes, molt mo-
destes, aquests 76 milions és una quantitat modesta, eh?, i més encara quan tenim 
aquest dèficit fiscal que no deixarem de mencionar i de recordar constantment, que 
parla d’aquests 16.000 milions d’euros. Però, malgrat tot, celebrem que aquests si-
guin uns 76 milions molt ben aprofitats, i que ens situen en la línia d’allò que fan a 
l’exterior governs que per nosaltres són de referència per com actuen i com pensen, 
no a curt termini, sinó a llarg termini.
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En aquest sentit, ens referim a aquesta voluntat que ha tingut el departament que 
l’Agenda 2030 emmarqui, a través dels seus disset Objectius de desenvolupament 
sostenible, el que serà l’objectiu d’aquests pressupostos. I pràcticament la meitat 
d’aquests pressupostos, fins i tot amb els grups de l’oposició hi hem coincidit, 31 
seran a polítiques de cooperació. És una molt bona notícia, compartim la magnífica 
feina que fa l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Seguim insis-
tint que el nostre món és el món, que, a més a més, ja fa bastants anys que aquesta 
agència situa a la seva acció de cooperació al desenvolupament, no parlant ni de 
receptors ni de beneficiaris, sinó de titulars de drets. I és des d’aquesta perspectiva 
de que els drets marquen la línia de totes les polítiques, però encara més les políti-
ques de cooperació al desenvolupament, que ens sembla que és encertat com s’aplica 
aquest pressupost.

També compartim, i no ens costa gens de dir-ho, la preocupació que ha esmentat 
algun grup de l’oposició respecte al 0,7, que n’estiguem parlant per al 2030. És un 
fracàs, jo m’atreveixo a dir que és un fracàs col·lectiu, perquè com que, qui més qui 
menys, els partits significatius han estat al Govern, el que és evident és que quan go-
vernem sempre trobem aquella excusa oportuna perquè això s’alenteixi.

Nosaltres sempre tenim l’esperança que aquest 2030 no serà, que serà molt 
abans, i que serà quan puguem gestionar el conjunt del nostre poder polític i, per 
tant, també, de la nostra economia i, per tant, també, dels nostres pressupostos. Pre-
cisament, és una de les formes d’anticipar com voldríem actuar en tant que república 
en explicar el pes específic que volem que tinguin aquestes polítiques. 

Ens agrada també aquesta part que es refereix específicament al que és la co-
operació al desenvolupament, perquè sempre expliquem que, com passa sovint en 
sectors molt estratègics d’aquest país, són molt anteriors a l’existència del mateix 
Govern de la Generalitat o de les institucions que el componen. En aquest sentit, el 
que és la cooperació al desenvolupament està formada per un univers riquíssim d’or-
ganitzacions, la majoria petites i mitjanes, molt poques de grans, i que aquesta agèn-
cia tingui la sensibilitat de comptar amb elles per mantenir, protegir i promocionar 
aquesta xarxa és una responsabilitat del departament, que també surt d’aquests pres-
supostos, i que ens sembla que és interessant de destacar.

En aquest sentit, també ens agraden els processos participatius del Parlament que 
tenen en compte les organitzacions de segon nivell, no directament les organitza-
cions, sinó les de segon nivell, com poden ser Lafede, com pot ser la coordinadora 
de Lleida o de Girona, i com poden ser d’altres organitzacions d’aquest estil que es 
dediquen a la defensa i promoció de drets humans.

I, si li sembla, presidenta, després deixaríem per a la segona intervenció ja més 
una qüestió sobre les responsabilitats del departament.

La presidenta

Gràcies, diputat De Dalmases.
Bé, acabat aquest primer torn d’intervencions, començaríem el nou torn de de-

fensa i posició de les esmenes a la totalitat. Faríem el mateix ordre d’intervencions. 
En aquest cas, tindran cinc minuts els grups parlamentaris i dos i mig els subgrups 
parlamentaris. Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans; té la pa-
raula la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Diputat Dalmases, puc entendre, de Junts per Catalunya puc entendre 
quan vostè em deia que ha sentit la indefensió, no?, quan veu, doncs, el seu nom als 
diaris i vostè creu que és totalment injust i se sent indefens. El puc entendre, perquè 
jo també em vaig llevar uns dies amb els diaris on sortia el meu nom perquè m’es-
taven espiant, i m’estaven espiant perquè no era separatista. I no em preocupava tant 
el fet de que a mi m’estiguessin espiant, sinó qui hi ha al meu voltant, i no és una 
sensació agradable, perquè no saps exactament què és el que està passant. 
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Però, en qualsevol cas, la transparència i la rendició de comptes serveixen per 
allunyar qualsevol sospita de corrupció. Em consta que la Diputació de Barcelona no 
està sent activa en temes de cooperació al desenvolupament per tot aquest escàndol, 
o com vostès li vulguin dir, d’ajuts en cooperació al desenvolupament que no han 
anat a cooperació al desenvolupament. 

I una de les coses que des de l’inici de legislatura els estic dient és: la transpa-
rència i rendició de comptes allunyen les sospites de corrupció, no només en temes 
d’ajut al desenvolupament, sinó també en altres temes. Per què aquesta posició dels 
grups que donen suport al Govern tan dura de bloquejar qualsevol compareixença, 
qualsevol rendició de comptes aquí al Parlament? Per què?

Perquè, hi torno a insistir, la transparència i rendició de comptes, primer, permet 
que els diputats d’aquest Parlament exerceixin una de les funcions més importants que 
tenim, que és el control al Govern; i, dos, perquè allunya les sospites de corrupció. 
I vostès contínuament estan bloquejant això. Aleshores, aquestes sospites són pre-
sents, i encara és més complicat, perquè és el Departament de Transparència; no és 
qualsevol departament, és el Departament de Transparència.

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya em deia: «El senyor Bosch està a 
Portugal obrint una delegació, fent feina.» La pregunta és: i rendir comptes al Parla-
ment no és fer feina? Vostès creuen que venir al Parlament i rendir comptes de la fei-
na que estan fent, que rendeixin comptes els delegats de les delegacions exteriors, que 
fa més de quatre anys que no venen, això no és fer feina? Perquè, a més, no és que no 
farien feina els delegats, el conseller Bosch, també nosaltres podríem exercir la funció 
de control, hi insisteixo, una de les més importants que té el Parlament de Catalunya.

Aleshores, no puc entendre com el Departament de Transparència no facilita tot 
això. És veritat que si avui no hi és el conseller Bosch no és que estigui fent una il-
legalitat, però precisament el Departament de Transparència podria donar exemple 
d’aquesta transparència, venir aquí i defensar els seus pressupostos, i no deixar que 
els grups que donen suport al Govern ho facin en nom del Govern, perquè, a més, és 
lleig, sent, hi insisteixo, el Departament de Transparència.

També em comentaven, canviant de tema, el Programa de defensors de drets 
humans. També estaria bé que, a més de defensors de drets humans de Colòmbia, 
Mèxic, que són els que han estat el Govern treballant, doncs també hi haguessin de-
fensors de drets humans d’altres països com Veneçuela, com Nicaragua o altres paï-
sos que també estan patint violacions de drets humans, que apareixen, a més a més, 
aquests països, en el Pla de cooperació al desenvolupament. Doncs també estaria bé 
que el Govern els inclogués dintre del seu Programa de defensa dels drets humans.

I amb això acabaria, presidenta, amb una insistència més en que el Departament 
de Transparència faci transparència i faci rendició de comptes.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes; té la pa-
raula el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Començo amb una cosa que és, diguem-ne, purament anec-
dòtica, perquè entenc que l’argument era més retòric que una altra cosa. Deia: «Bé, 
la qüestió de no assolir els objectius del 0,7 és un fracàs col·lectiu.» L’hi accepto com 
a reflexió general, perquè al cap i a la fi els partits que tenim responsabilitat de go-
vern les hem tingut no només aquí, sinó en altres llocs on efectivament tampoc s’han 
assolit els objectius del 0,7. 

Però, home, si analitzem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, quan 
estava el nostre partit al Govern, els pressupostos anaven caminant cap al 0,7 fins 
al punt del 0,43 del 2010, i quan han estat altres, doncs, han retrocedit fins al 0,09. 
Per tant, responsabilitat col·lectiva? Molt bé, diguem-ho en favor del major consens 
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possible al voltant d’assolir el 0,7, però, clar, cadascú en proporció amb el que hagi 
fet o el que hagi prioritzat.

Però, en qualsevol cas, és evident que cal anar més enllà del que s’ha anat. És a 
dir, nosaltres no neguem –fixin-se quan jo he argumentat al voltant d’això– que no 
s’hagi produït un salt en termes absoluts notable, és a dir, no menteixen, el Govern 
ni els grups que li donen suport, quan diuen: «En termes absoluts és on l’increment 
és més significatiu.» Això és més fàcil quan es ve encara de molt enrere, diguem-ne, 
no? Per tant, fas una aportació que en termes absoluts és significativa i, clar, és 
l’aportació més gran que s’ha fet mai. Però, tot i així, ens quedem en el 0,2, és a dir, 
menys de la meitat del 0,43 del 2010. 

En fi, i, a més, pel mig, i això il·lustra potser una mica aquest concepte de «ci-
catriu» que abans no sé si he acabat d’expressar-me prou bé, però pel mig el sector 
de la cooperació catalana ho ha passat molt malament. Hi ha ONGs que han tancat. 
Una a les que jo cotitzava, allò, religiosament, va tancar, va haver de tancar la para-
deta, i feia molt bona feina a Centreamèrica, i també a Palestina, bàsicament; eren 
els dos llocs on més treballava. Doncs va haver de tancar. Vaja, i no és l’única, molta 
gent que s’hi dedicava no va poder seguir fent la feina que feia. En fi, no cal que els 
expliqui res, perquè crec que els nostres il·lustres interlocutors saben prou i coneixen 
prou aquest sector com per saber de què parlo. 

El que sí que em sembla que hem de rebatre més és aquesta consideració que 
se’ns fa a vegades de dir: «Parlin amb els sectors interessats, parlin amb les entitats, 
parlin amb els experts.» Clar que ho fem, clar que ho fem, i ens diuen coses que 
també els deuen dir a vostès. I, en fi, efectivament, quan un ve d’una situació molt 
negativa és millor tenir alguna cosa que no pas no tenir res, i, per tant, segur que hi 
ha processos participatius i de diàleg en els que entitats del món de la cooperació o, 
si parléssim d’altres departaments i d’altres seccions pressupostàries, doncs, d’altres 
àmbits, diuen: «Bé, anem intentant avançar una mica per aquí», però també es quei-
xen molt amargament de les estretors.

Per posar un exemple que no té a veure amb aquesta secció pressupostària: els re-
cursos per a la renda garantida de ciutadania. Els impulsors de la ILP estan, bé, per 
dir-ho finament, estan que trinen. Bé, és un exemple, en podríem trobar més, però 
no crec que es tracti de tirar-nos els plats pel cap, sinó que aquí estem, senzillament, 
diguem-ne, acreditant unes discrepàncies respecte a les prioritats. 

És veritat que és molt difícil plantejar al Govern fer uns pressupostos de base 
zero i, per tant, replantejar-se completament totes les prioritats, però potser és un 
bon exercici fer-los en paral·lel amb els que estàs construint amb una base més iner-
cial, no?, per veure quines podrien ser les reorientacions de les prioritats que podri-
es fer.

I jo crec que això és un exercici que fa molt de temps que no es deu fer, perquè 
creiem que hi ha molta tasca que s’hauria pogut fer en exercicis anteriors que ara 
hagués redundat en disposar de més recursos no només en aquest exercici, sinó en 
anteriors. 

S’ha parlat d’una reordenació, diguem-ne, de la fiscalitat catalana procurant reen-
dreçar les taxes, els impostos, etcètera, de tal manera que es disposés de més recursos 
sense necessàriament castigar els sectors socials que estan en situació més vulnerable 
o que reben més pressió fiscal, per dir-ho en uns termes que no sé si són els que més 
prefereixo, no?

I després s’ha fet referència a la qüestió recurrent del dèficit fiscal. A veure, és 
veritat que Catalunya té un problema estructural d’infrafinançament, però crec que 
fem un mal favor a la reivindicació que des de Catalunya formacions polítiques de 
diferent signe puguin fer al voltant d’això si persistim en mitificar una xifra. Aquests 
16.000 milions han estat desacreditats una vegada rere una altra. De fet, en la Co-
missió d’Afers Institucionals ahir mateix el portaveu d’Esquerra Republicana par-
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lava de 9.000 milions. No és que ara jo vulgui aprofundir en desavinences, però 
parlava d’això.

Els articles més recents que he pogut llegir d’economistes sobre aquest tema 
parlen d’una aportació a la solidaritat interterritorial de 7.940 milions. Cal pen-
sar-hi, cal pensar-hi, però, clar, si un no ha anat als àmbits on s’havia de renegociar  
el sistema de finançament autonòmic, si un no vota els pressupostos generals de 
l’Estat, si un no fa les reformes fiscals que ha de fer aquí i, si un no combat el frau 
fiscal, que aquest sí que es calcula en 16.000 milions d’euros cada any a Catalunya, 
doncs aleshores entenguin que nosaltres mantinguem alguna discrepància respecte 
a usar permanentment aquest recurs per rebatre els arguments sobre com ha de ser 
un pressupost. 

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent; té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Mirin, pel que fa a l’objectiu del 0,7 per cent, no és de rebut, 
no és acceptable de cap manera que el 2010 estiguéssim una mica per sobre del 0,4 
i el 2020 ens pretenguin defensar un pressupost que està a l’ordre del 0,2 per cent. 
Això no es pot defensar de cap manera, i no és de rebut que partits d’esquerres que 
han tingut i tenen una implicació molt gran en el món de la cooperació pretenguin 
defensar aquests pressupostos. Escoltin, admetin que són uns pressupostos que no 
són de rebut, és a dir, que no expressen una voluntat política ferma en aquest sentit. 

Hi insisteixo, les magnituds, els ordres de dimensió que presenta el pressupost 
d’aquest departament permetrien, amb petits increments en nombres absoluts, acon-
seguir uns grans salts endavant en termes percentuals. Per tant, és un departament 
amb un pressupost, insisteixo en el que he dit abans, altament sensible a l’expressió 
d’una voluntat política, que no la veiem.

En aquest sentit, nosaltres presentarem un seguit d’esmenes a l’articulat de la 
Llei d’acompanyament i de la Llei de pressupostos, intentarem posar sobre la taula 
aquests més de 6 milions dels compromisos que el Govern ha adquirit amb el sector 
de la cooperació, i que no apareixen per enlloc, és a dir, són uns pressupostos que 
ni tan sols assoleixen els nivells de compromisos que teòricament el Govern havia 
adquirit amb els representants del sector i, òbviament, també farem esmenes en el 
sentit de garantir la transparència en el destí i ús dels fons i, òbviament, amb la tra-
çabilitat del conjunt dels fons de la cooperació no només en la secció del departa-
ment corresponent, sinó en la resta de seccions d’altres departaments.

I també, òbviament, farem esmenes en el sentit de garantir que es posi en marxa 
una demanda que cada cop és més evident en els sectors socials compromesos amb 
la solidaritat internacional i amb la cooperació al desenvolupament, que és el con-
trol, seguiment i supervisió de l’activitat de les empreses en països tercers en matèria 
de salvaguarda dels drets humans i dels drets ambientals.

I, per últim, nosaltres també proposarem, en matèria d’esmena, un fons estruc-
tural, un gran fons estructural que es nodreixi no només de fons del mateix depar-
tament, sinó de fons d’altres departaments, que, aquest sí, ens permeti fer un salt 
endavant qualitatiu i quantitatiu important en matèria de diplomàcia pública, d’acció 
exterior, de solidaritat internacional i, en definitiva, que doni força a l’internaciona-
lisme de l’acció exterior del nostre país que, com he dit abans, i ho repeteixo ara, és 
un dels millors passaports i una de les millors cartes que pot tenir de presentació 
a nivell global un país: responsabilitzar-se i corresponsabilitzar-se a nivell local i a 
nivell nacional dels problemes globals.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Riera. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular; té 
la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Únicamente, para aclarar que nuestra enmienda a la totali-
dad de la sección no significa que desde el Partido Popular se esté en contra de la 
ayuda a la cooperación al desarrollo. Nosotros decíamos..., lo digo porque los gru-
pos que dan apoyo al Gobierno han centrado mucho su intervención en esta cues-
tión, ¿no? 

Nuestra enmienda a la totalidad se basa..., y entendemos que el presupuesto no 
deja de ser más que el instrumento a través del cual se ejecuta un determinado pro-
yecto político, y ese proyecto político en su globalidad nosotros no lo compartimos. 
Y, por lo tanto, si no lo compartimos, sin perjuicio de que pueda haber partidas in-
dividuales que nos puedan parecer mejor o peor, no podemos darle apoyo. De ahí 
nuestra enmienda a la totalidad. Pero no es que desde el Partido Popular se esté en 
contra de la cooperación al desarrollo, sin perjuicio también de que creemos que 
esos fondos no se gestionan con la suficiente transparencia y claridad para que todo 
el mundo pueda estar tranquilo e irse a la cama con tranquilidad. Por tanto, cree-
mos que hace falta un mayor esfuerzo en la transparencia de gestión de esos fondos. 

Y, en segundo lugar, en cuanto a la infrafinanciación de Cataluña, decir que tam-
poco es una excepcionalidad de nuestra comunidad autónoma. En España hay otras 
comunidades autónomas que también sufren infrafinanciación, pero mientras aquí 
se siguen subiendo impuestos, en esas comunidades autónomas se bajan. Y, por lo 
tanto, creemos que hay otras formas de hacer política fiscal y política presupuesta-
ria, que es centrándote en las verdaderas prioridades y problemas de los ciudadanos 
y no en crear proyectos políticos ficticios que no llevan a ningún lado.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. Ara és el torn dels grups parlamentaris en contra de les 
esmenes. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Republicà, el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Aquests pressupostos van lligats a disset Objectius, de 
l’Agenda 2030, de desenvolupament sostenible, que han de servir com a guia i com 
a horitzó a llarg termini per elaborar les apostes estratègiques del Projecte de llei 
de pressupostos. No és un compromís buit, sinó una realitat tangible estructurada a 
partir de programes concrets i avaluats en base a objectius mesurables. 

El 74 per cent dels programes pressupostaris de la Generalitat tenen compromi-
sos i fites vinculades als ODS, i dintre dels ODS hi ha dos pilars que recauen essen-
cialment en el lideratge del Departament d’Acció Exterior.

El setzè pilar, que és el de pau, justícia i institucions sòlides, que, entre altres, 
doncs, busca reduir la corrupció o el suborn en totes les seves formes; assegurar a 
tots nivells l’eficàcia, la transparència i la rendició de comptes de les institucions; 
garantir la presa de decisions inclusiva, participativa i representativa a tots nivells, o 
garantir l’accés públic a la informació.

O el dissetè pilar, les aliances per aconseguir aquests objectius: enfortir la mobi-
lització de recursos interns per als països en desenvolupament o treballar per desti-
nar aquest 0,7 a la cooperació.

Els pressupostos del 2020 suposen una oportunitat que no podem deixar escapar 
per tal de complir aquests objectius de país i de ressò global.

Actualment, els indicadors inclosos en els pressupostos situen en un grau de 
compliment de més del 20 per cent el setzè pilar i en menys d’un 10 per cent per al 
dissetè pilar. L’ambició és que el 2030 aquests objectius hagin arribat a un grau de 
compliment del 25 per cent. 
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Els pressupostos del 2020 assenten les bases de la Catalunya que volem per al 
2030 i per això no escatimen en esforços a l’hora de millorar la qualitat de les nos-
tres institucions, reforçant la seva estructura i transparència. I per això el pressupost 
d’Acció Exterior augmenta 11 milions, que això suposa un 17,7 per cent respecte 
als pressupostos del 2017, i que, per tant, ens permet passar dels 65 milions als 76. 

Malgrat que és l’increment més gran des de 2017, només representa un 0,4 del 
total dels 2.916 milions d’increment de despesa financera no finalista dels departa-
ments, dues dades que reflecteixen la importància d’un departament que és petit, 
però que estratègicament, segurament, és important o, fins i tot, podríem dir que 
essencial. 

El gruix d’aquest increment de despesa es dedica a la cooperació al desenvo-
lupament, com he comentat a la primera intervenció, i augmenta essencialment la 
seva dotació donant compliment a compromisos adquirits pel Govern i s’activa un 
pressupost per al corredor d’emergència humanitari. La dotació per a cooperació al 
desenvolupament augmenta 13,4 milions. El fet de que aquest augment sigui supe-
rior a l’increment total de despesa de tot el Departament d’Exteriors és una il·lustra-
ció clara de la priorització que fa el Govern de la cooperació al desenvolupament, 
amb una partida gairebé de 31 milions d’euros. El 40 per cent del pressupost del 
Departament d’Acció Exterior es dedica, per tant, a cooperació al desenvolupament. 
La despesa total en les relacions exteriors és de 18,9 milions, és a dir, un 20 per 
cent dels 87 que es va gastar el Govern espanyol, per exemple, en enviar policies 
l’U d’Octubre a Catalunya durant aquells dies. 

Mentre que les institucions i els estats europeus augmenten, per exemple, el pres-
supost per blindar les seves fronteres, en aquests pressupostos la Generalitat acti-
va una partida pressupostària per fer aquest corredor humanitari, aquest corredor 
d’emergència humanitari, amb una despesa de mig milió d’euros. Ara haurem d’es-
perar que es pugui complir, diguéssim, l’altra contrapart, que és la part de l’Estat, 
que ha de complementar aquesta despesa, i que, a part, ha de fer una cosa tan impor-
tant com és donar permís perquè es pugui tirar endavant aquest projecte. Però no és 
menor que es situï en aquests pressupostos, no?, per tant, aquesta despesa.

I aquest compromís contrasta també amb la gestió, per exemple, del Partit Socia-
lista de la Moncloa, que no només va retenir durant mesos l’Open Arms, sinó que, 
a més, va disparar la despesa militar i policial tant com tota la despesa social, aug-
mentant en un 47 per cent els compromisos armamentístics en els propers anys, ar-
ribant així als 25 milions. 

De fet, l’Estat espanyol destina més diners a la desfilada militar del dia 26, el 
Dia de les Forces Armades, que no el que destina a Catalunya a crear un corredor 
humanitari. Un contrast que fa bona la dita que el pressupost és més que números, 
que és una representació de les prioritats d’un govern o d’un país, o dels valors en 
els quals es vol presentar davant del món.

I més enllà de la cooperació i exteriors, també cal destacar l’aposta d’aquests 
pressupostos per l’Administració de qualitat oberta i transparent a través de la parti-
da, per exemple, que augmenta 1,6 milions fins a arribar als gairebé 3 milions, i que 
han de servir per garantir l’accés a la informació per part de la ciutadania.

I crec que se m’acaba el temps, així que..., gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya; té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. Una breu menció, eh?, és que us heu referit abans al dèficit 
fiscal i no cal aprofundir-hi molt, però quan us referíeu que en alguna altra comissió 
s’havia fet referència a la xifra de 9.000 milions d’euros és perquè és l’última que 
va fer pública el Ministeri d’Hisenda, el setembre del 17, que ja sabem que això han 
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dit, si no canvien molt les coses, que no ho farà més, i que quan insistim a parlar 
d’aquesta quantitat, que podríem discutir o no si és mítica o no, efectivament, no són 
16.000 milions, són 16.800, i és fàcil de calcular. Hi ha un mètode que és el mètode 
que s’utilitza arreu i està reconegut per les principals escoles d’economia, que és el 
mètode de càlcul per flux monetari, i que hi ha un informe exhaustiu del 10 de gener 
del 20, que va fer públic el vicepresident Pere Aragonès, i que explica amb sumes  
i restes per què s’arriba a aquesta quantitat. 

I també m’agradaria fer una menció..., quan alguns de vostès s’expressaven en el 
sentit de quines eren les xifres dedicades a cooperació al desenvolupament en el seu 
moment, vinculat amb la xifra del 0,7, i on estàvem, i que no era una responsabili-
tat col·lectiva, perquè alguns quan governaven ho feien millor, home, jo crec que no 
tenir en compte els fluxos econòmics mundials, ni tenir en compte que la principal 
crisi econòmica que ha patit el món capitalista, després del crac del 29, va coincidir 
amb algunes èpoques, doncs, això, algun efecte ha de tenir.

Però, de totes maneres, jo no m’excuso mai amb això. Jo crec que no m’he ex-
plicat molt bé, perquè precisament el que hem mirat d’explicar Junts per Catalunya 
sovint en aquesta comissió és que no es tracta només de que hi hagi una cirereta 
que ho faci bé en el Departament d’Exteriors, sinó que aquest coneixement, aquest 
reconeixement, aquesta promoció dels drets humans amari el conjunt de la tasca de 
govern –el conjunt de la tasca de govern–, i que, per tant, no sigui tant la nostra pre-
ocupació si és del 0,6 o del 0,7 i més, sinó que estem profundament convençuts que 
no fem prou bé les coses tots, a tots els nivells, a totes les institucions, perquè segu-
rament els nivells d’allò que els experts anomenen «anticooperació» superen amb 
escreix els que es fan de cooperació. 

Per tant, nosaltres atorgàvem a aquest departament un alt nivell de responsabili-
tat en el sentit de que no només es dedicava a la mateixa gestió, sinó que ha de ser, 
entenem que ha de ser, volem que sigui, una referència en l’actuació nacional i in-
ternacional pel seu respecte i promoció dels drets en un sentit ampli, entesos com a 
principis democràtics essencials.

Diem que el departament, serà més gran o més petit, però és un departament 
clau perquè té una responsabilitat molt alta que és doble: en primer lloc, la transpa-
rència, que també va ser una de les obsessions del conseller Romeva, per la qual, per 
cert, ja era conegut i reconegut en la seva etapa europea, i és un dels eixos d’aquest 
pressupost, una administració que ha de ser sòlida, amb parets de vidre, que per-
metin l’observació i l’accés per part del conjunt de la ciutadania a tota la informació 
que calgui en qualsevol moment. 

I aquí també em permeto, diputada..., jo li nego la major. No és que ens neguem, 
per adscripció cega al Govern, a les compareixences. És que entenem, per exemple, 
en el cas dels delegats, que a qui correspon informar sobre la seva activitat, doncs, és 
als càrrecs que es corresponen al departament. Però és que, a més a més, li afegiré: 
no podem sostreure’ns de quina és la situació d’excepcionalitat democràtica en la que 
estem. Nosaltres defensem i defensarem sempre que existeix una persecució il·líci-
ta, il·legal i irregular de l’actuació a l’exterior d’aquest país, no només la del Govern, 
també la del Parlament. Vam saber fa pocs dies, no?, que el vicepresident d’aquest 
Parlament, que avui ens acompanya, l’honorable Josep Costa..., ens sorprenia amb 
que el Govern li demanava, si us plau, que informés de les seves activitats, com té 
obligació tothom, tots els membres del Govern. És que no és un membre del Govern, 
és que és un membre del legislatiu! És que té tot el dret, només faltaria, a fer aquesta 
acció exterior. 

Per tant, no tenir en compte aquesta excepcionalitat democràtica en la qual vivim 
per, a sobre, intentar fiscalitzar i judicialitzar persones que han fet la seva feina de 
forma determinada, absolutament, però de forma legal, de forma honesta i de forma 
transparent. Per tant, li nego la major. No hi ha hagut cap voluntat de negar infor-
mació en aquesta comissió i, fins on arriba el nostre grup, estarem sempre a favor 
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d’aquelles compareixences que s’adiguin en forma i en fons amb el que ha de ser 
l’exercici habitual d’aquest Parlament. 

I, en segon lloc –i em queden molt pocs segons, presidenta–, la gran responsa-
bilitat de l’acció exterior, d’explicar-nos al món a partir d’un eix fonamental, que ja 
l’hem explicat, que és a partir d’aquests principis democràtics essencials. Hem triat 
que aquesta sigui la nostra marca per explicar-nos al món, i, per tant, entenem que 
aquests pressupostos, de forma petita, de forma escassa, però van en aquesta línia.

Gràcies.

La presidenta

Gracies, senyor De Dalmases. Ara seria el torn dels grups que no han intervingut 
en el debat per fixar la seva posició, segons l’article 133.e. És ara, per tant, el torn del 
Grup de Catalunya en Comú Podem; té la paraula la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; gràcies, presidenta. De fet, del grup que no ha intervingut en el Govern. In-
tentaré no estendre’m gaire, perquè, com ja s’ha dit també, molts dels arguments ja 
els vam dir quan va haver-hi la compareixença del conseller Bosch, quan va presen-
tar el projecte de pressupostos, i també els hem anat dient en diferents comissions. 

Jo crec que, efectivament, arribem a uns pressupostos que no són els pressupos-
tos que nosaltres haguéssim fet, que no són els que haguéssim volgut, que jo entenc 
que des d’un grup de l’oposició no tinguem un especial entusiasme per aquest exer-
cici de responsabilitat que hem hagut de fer, perquè creiem que ha sigut necessari, 
i que ha tirat endavant temes molt importants. A mi no em deixa de sorprendre que 
des del Govern tampoc els mirin amb gaire entusiasme, i potser estaria bé saber 
per què des de Junts per Catalunya no els agrada l’acord de pressupostos; potser pel 
tema de la reforma fiscal, que encara cueja. Però, vaja, diguem que la reforma fiscal 
era una mica necessària per poder fer el volum de les despeses que estem plantejant.

Si estem amb pressupostos prorrogats des del 2017..., no van haver-n’hi el 2018, per 
diverses raons, i el 155, evidentment, hi va tenir molt a veure –si no tot a veure–, però 
el 2019 no n’hi van haver senzillament per incapacitat de buscar acords. És una cosa 
que aquest any, ni que sigui per la desesperació d’aquest Govern, doncs, ha estat una 
mica diferent. És cert que hi ha hagut més voluntat de posar-se d’acord, que hi ha hagut 
més voluntat de trobar punts que des d’aquest intermedi que no acaba de satisfer ningú 
s’han pogut concretar coses, que nosaltres estem orgullosos d’algunes de les coses que 
hi han i d’altres, doncs, no tant.

En aquest cas, dir que els pressupostos reverteixen retallades, doncs no, no re-
verteixen retallades de deu anys; de deu anys de govern del senyor Mas, de Conver-
gència Democràtica, PDECAT, Junts per Catalunya, perquè també a vegades amb 
canvis de noms sembla que perdem una miqueta la perspectiva històrica. Però sí, la 
gran retallada de la cooperació va ser l’any 2010 –va començar el 2010 i va acabar, 
sobretot, concretant-se el 2011, amb el pràctic desmantellament de la cooperació al 
desenvolupament.

Però és que si volem gastar més –i tots crec que estem bastant d’acord que volem 
gastar més– hi han diverses maneres d’aconseguir recursos, i aquí és on tenim dife-
rències claríssimament; entre Ciutadans i el Partit Popular i nosaltres hi ha moltes 
diferències, per això estem amb projectes polítics i amb partits polítics que conside-
rem antagònics; en alguns aspectes, també amb Junts per Catalunya.

Nosaltres estem convençudes que la reforma fiscal era necessària, que és una re-
forma fiscal progressiva, on qui més té més paga i on qui més contamina més paga, i 
que en un any sencer pot arribar a aconseguir 500 milions d’euros anuals més. Això 
no és fer que tots els catalans i les catalanes paguin més, això és fer que el 2 per cent 
dels catalans i les catalanes paguin més, i això no és tota la ciutadania de Catalunya; 
sobretot, no és que pagui més la classe mitjana, perquè segurament tenim una mica 
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d’idea diferent de si cobrar sis mil euros al mes és classe mitjana o no, però això ja 
ho hem debatut amb la senyora Rahola.

Una altra manera d’aconseguir més recursos és negociar un nou model de finan-
çament, fent que s’acompleixi el que diu l’Estatut en el tema de finançament, relaxar 
l’objectiu de dèficit, demanar el retorn de l’IVA... I, en aquest sentit, demanem, tant 
al Govern de l’Estat espanyol, del qual nosaltres formem part, com al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que s’apropiïn de tots aquests mecanismes, i que s’asse-
guin a parlar i a negociar i a avançar amb la mateixa voluntat que negociem altres 
temes que són també molt importants per al desbloqueig de Catalunya.

Però és que curiosament avui que s’ha votat la senda del dèficit, doncs, un dels 
partits que estaven ahir en una taula ens estava parlant del desbloqueig, i que és un 
dels partits que es beneficiarà de que aquesta senda del dèficit es relaxi, ha votat 
en contra. Llavors, al final, és que el que ha pujat ara no és suficient? Potser si no 
s’aprovava ens quedàvem una altra vegada amb la senda de dèficit del senyor Mon-
toro.

Per tant, d’alguna manera hem d’anar avançant i hem d’anar tenint clar que hi 
han algunes coses que haurem de flexibilitzar en les nostres votacions si volem des-
encallar també la situació a l’Estat per tal que puguem tenir uns pressupostos socials 
també a l’Estat.

Perquè tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana saben que durant to-
tes aquestes converses tot el temps planava per sobre de les converses la necessitat 
d’uns nous pressupostos a l’Estat i dels recursos que han d’arribar de l’Estat, i que 
molts d’ells ja estaven previstos a la proposta de pressupostos del 2019, que va ser 
un acord entre el PSOE i Unidas Podemos –que també és veritat que defensava més 
Unidas Podemos que el PSOE, això també és veritat–, perquè eren uns pressupostos 
molt socials, uns pressupostos als quals van vetar, la seva tramitació, Junts per Ca-
talunya i Esquerra Republicana. 

Va ser un error, jo crec que és un error que tots saben que s’està pagant de di-
ferents maneres amb la capacitat d’oferir serveis públics i polítiques socials a Ca-
talunya, i que és un error que creiem que ara mateix està cometent també el Partit 
Socialista, tot i que creiem que, en aquest cas, no té la capacitat de boicotejar-ho, 
com sí que van tenir Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

Vostès saben, i nosaltres sabem, que hi ha moltes coses que estan en aquests 
pressupostos que no hi eren el 2019, no hi eren. O sigui, la rebaixa de les taxes del 
30 per cent no hi era el 2019, ni a l’executat ni al no executat; no hi era. Els 70 mi-
lions per a escoles bressol no hi eren, el 2019; ni al 2017 ni al 2019, no hi eren. El 
desplegament del decret d’escola inclusiva no hi era. L’augment de les beques men-
jador no hi era. Llavors, ja hem tingut diverses vegades el debat entre la comparativa 
de l’executat amb el pressupostat, amb el projectat, i llavors, quan vulguin, doncs, el 
tornem a tenir, aquest debat, en el mes d’octubre del 2020, eleccions mediante, per-
què llavors segurament tampoc les xifres seran les mateixes que hi ha en el pressu-
post que s’està debatent ara, i segurament les xifres, comparades amb l’executat de 
l’octubre o del novembre del 2019, seran superiors. Perquè, hi insistim, hi han coses 
que no hi eren, entre d’altres motius, perquè s’han aconseguit més recursos, i per 
això s’estan podent pujar moltes despeses que abans estaven sota mínims.

Que reverteixen les retallades completament? No, però sí que comença una nova 
dècada de reversió de retallades. Hem passat deu anys de bloqueig i de retallades  
i comencem a superar aquesta fase. 

I ja entrant directament als temes de cooperació al desenvolupament, que és on 
nosaltres volem centrar la intervenció, perquè és el gruix del departament i perquè, 
a més a més, és un dels temes que nosaltres hem fet bandera durant tota aquesta le-
gislatura, doncs sí, és cert també que l’augment no és el que era, però és cert que es 
cobreix, com a mínim grosso modo, amb el que és l’acord que les mateixes entitats 
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i el sector de la cooperació al desenvolupament va avalar en el marc del Pla director 
de cooperació.

Nosaltres, quan es va discutir aquest pla aquí ja ho vam dir, que consideràvem 
que l’escenari pressupostari que plantejava el Pla de cooperació era un escenari que 
no era ambiciós, que era un escenari de creixement, però d’un creixement conser-
vador. Va ser una negociació que en aquest cas va fer el Govern amb el Consell de 
Cooperació, que va tenir l’aprovació del Consell de Cooperació, i nosaltres, per molt 
que no ens entusiasmi l’escenari que es va aprovar, hi vam donar suport i ho vam 
votar a favor en aquesta comissió, igual que ho va fer la CUP, també.

I les xifres, ara mateix, les xifres grosses, compleixen l’augment de 20 milions que 
estava previst. Una altra cosa és quantitativament i qualitativament, si ens agrada més 
o menys com s’està fent això. I ja ho hem dit moltes vegades: nosaltres creiem que 
els recursos han d’anar la majoria cap a l’Agència Catalana de Cooperació, perquè és 
l’organisme que té la capacitat tècnica i el coneixement polític i estratègic per execu-
tar-ho, i que, a més a més –i jo crec que això és interessant pensar-ho–, és segurament 
un dels organismes més transparents que té la Generalitat de Catalunya.

Per tant, jo diria que tots aquells recursos que s’executin via Agència Catalana 
de Cooperació podem tenir molta més garantia de que s’executen amb principis de 
transparència, de concurrència i de criteri tècnic. I això no és per defensar el Govern 
en qüestió, sinó que és per defensar un equip tècnic que porta molt de temps treba-
llant amb molta seriositat la cooperació catalana.

Però també és veritat que nosaltres en l’acord vam fer constar que, d’aquests 20 mi-
lions, com a mínim 13,4 anessin cap a l’Agència Catalana de Cooperació, i això no es 
compleix. Per tant, estudiarem finalment com queda el tema i ens reservem el dret a 
fer una esmena en aquest sentit. 

Tampoc han acabat de convèncer-nos els arguments que ens està donant el Go-
vern de que s’acomplirà l’altre compromís, que era destinar la meitat d’aquest aug-
ment –són 10 milions d’euros– a iniciativa d’altres actors a través de convocatòries 
de l’Agència Catalana de Cooperació. 

Ara mateix les xifres que tenim no diuen això, o sigui, per tant, serien dues coses 
que el Govern no està complint un compromís que està, per una banda, signat amb 
els actors de cooperació i, per una altra, amb Catalunya en Comú Podem. Així que, 
d’aquí a que acabi el període de finalització de presentació d’esmenes, ens reserva-
rem encara la possibilitat de poder presentar esmenes en aquest sentit.

I això és lo quantitatiu, però també hi ha lo qualitatiu, i també ho vam comentar 
quan va comparèixer el conseller Bosch. Creiem que cal més transparència en qui-
na és la cooperació al desenvolupament laude que s’està imputant als departaments. 
No acaba d’haver-hi claredat de quins són aquests programes i de quina és l’eficà-
cia, la coherència i la complementarietat que tenen els programes que desenvolupen 
els departaments amb el pla director i amb la cooperació tècnica que es fa des de 
l’Agència Catalana de Cooperació.

I també ho vam dir en el seu moment: creiem que la coherència passa pel 99,3, 
és a dir no només el 0,7, que no hi arribem, però és que del 99,8, ara mateix, també 
tenim dubtes de que estigui complint principis de coherència. S’ha demanat reitera-
des vegades que es posi en marxa l’Observatori d’empresa i drets humans, per exem-
ple, per poder garantir que allò que, per una banda, s’està treballant en la defensa de 
drets humans i en la defensa de defensores des de l’Agència Catalana de Cooperació 
no s’estigui fent malbé per una altra banda a través de les empreses.

I, en aquest sentit, també ens preocupa que a la Llei de mesures s’obre la pos-
sibilitat a que hi hagi fons públics de la Generalitat de Catalunya que es barregin 
amb fons privats per fer cooperació al desenvolupament. Perquè, si no tenim ga-
rantia d’on venen aquests fons privats i quin és l’objectiu i quina és realment l’èti-
ca d’aquests fons privats i del lloc d’origen dels fons privats, pot ser que estiguem 
acabant fent cooperació conjunta amb fons privats que, des d’una altra banda de 
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l’entramat empresarial, doncs, potser estan vulnerant els drets humans d’allà on pre-
cisament estem dient que volem defensar les defensores dels drets humans. 

Per tant, també ens reservem el dret de poder fer una esmena en aquest sentit, 
perquè, si ha d’haver-hi fons privats, nosaltres volem que estiguin vinculats a la 
creació de l’Observatori d’empresa i drets humans, tal com ha aprovat el Parlament 
–és una resolució que el president Torra també hauria de fer cas, a més de les altres 
que fa cas–, i que aquest institut, aquest centre independent de la Generalitat es posi 
en funcionament aquest any, per tal que pugui garantir que les empreses catalanes 
que actuen a l’exterior respecten els drets humans.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia.
Acabat el torn d’intervencions, passarem a les votacions.
Passaríem a votar..., vots a favor de les esmenes presentades al pressupost?
Deu vots a favor, del Grup de Ciutadans, del Grup Socialistes i Units per Avan-

çar, del Subgrup del Partit Popular i del Subgrup de la Candidatura d’Unitat Po-
pular.

Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parla-

mentari Republicà.
Abstencions?
Una abstenció, del Grup de Catalunya en Comú Podem.
A l’haver-hi un empat, en les votacions que es dona empat a les comissions es 

passa a considerar el vot ponderat, i per vots ponderats tindríem que hi ha, a favor 
de les esmenes, 61 vots a favor i, en contra de les esmenes, serien 66 vots en contra, 
segons el vot ponderat, i, per tant, les esmenes no passen i queden rebutjades. 

Amb aquest punt de l’ordre del dia s’acabaria la sessió, però m’agradaria recor-
dar-los que els han convocat per a una reunió que ha convocat l’Institut Català In-
ternacional per la Pau el proper dimarts, a les deu del matí, amb la..., per no dir-ho 
malament... (Veus de fons.) Sí, dimarts dia 3 de març, a les deu del matí, amb el 
senyor Carlos Beristain, de la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convi-
vència i la No Repetició de Colòmbia. Per tant, estan tots convocats, han rebut un 
correu. Crec que l’han de confirmar. Si fan el favor de confirmar-lo, és dimarts al 
matí, a les deu del matí.

I, per tant, donada aquesta informació, acabaria aquest ordre del dia i, per tant, 
la sessió. Bona tarda.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i dotze minuts.
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