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Sessió 19 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda i 

vuit minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat del vicepresident, Jordi Ter-

rades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, 

Martí Pachamé Barrera i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, 

Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig i Boix i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, Gemma Espigares Tribó, Al-

fons Montserrat Esteller i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Empresa i Coneixement, M. Àngels Chacón i 

Feixas, acompanyada de la secretària general, Marta Felip i Torres.

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. Compareixença del Govern per a informar 

sobre el contingut del pressupost del departament i dels organismes i les entitats que en 

depenen (art. 131.4 RPC). Departament d’Empresa i Coneixement (text presentat: BOPC, 

525, 3).

El president

Bé; bona tarda a tothom, i benvinguts a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 
(compareixença del Govern)

200-00011/12

Avui tenim la compareixença del Govern per informar sobre el contingut del 
pressupost del departament, i dels organismes i les entitats que en depenen, del De-
partament d’Empresa i Coneixement.

Donem la benvinguda a la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels 
Chacón, també a la secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement, 
Marta Felip i Torres, i a la resta de l’equip que avui l’acompanya. Iniciarem la com-
pareixença amb una primera intervenció de la consellera per un límit màxim d’una 
hora, i a partir d’aquí, doncs, podrem fer les preguntes que creguem oportunes. Té 
la paraula la senyora consellera.

Gràcies.

La consellera d’Empresa i Coneixement (M. Àngels Chacón i Feixas)

Sí. Bona tarda. Gràcies, president. Diputats, diputades, senyors, senyores, aquí..., 
realment fa molta calor en aquesta sala, eh? Vull dir que ha arribat un moment que 
em sembla que haurem de... No hi ha cap sistema, oi?, de... (Veus de fons.)

Molt bé. Doncs, em disposo a presentar-los les línies d’actuació prioritàries que im-
pulsarem des del Departament d’Empresa i Coneixement amb aquest projecte de llei  
de pressupostos. M’acompanyen en aquesta presentació la secretària general del de-
partament, la senyora Marta Felip, així com el secretari d’Empresa i Competitivitat, 
el senyor Quim Ferrer; també el secretari d’Universitats i Recerca, el senyor Xavier 
Grau, i la directora general d’Indústria, la senyora Matilde Villarroya, a part de tots 
els directors del departament, que avui són aquí.

Com saben, aquest és un departament que reuneix molts, moltíssims àmbits di-
ferents, així que aniré repassant-los tots, de mica en mica, a través de la presentació 
que podran seguir a través de la pantalla. (L’exposició de la consellera és acompa-
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nyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la 
comissió.)

En primer lloc, crec que és necessari fer un breu repàs a la situació econòmica 
de Catalunya, perquè, evidentment, és aquesta situació la que ens condiciona les ac-
tuacions del nostre departament. I en aquest sentit, hem de celebrar que Catalunya 
gaudeix, a dia d’avui, d’una economia diversificada, dinàmica i en creixement.

El PIB català va créixer un 2,6 per cent el 2018, una taxa superior a la mitjana 
espanyola i europea, i a les notícies que tenim actualitzades d’aquest 2019, doncs, 
també, el creixement és positiu. I això representa un increment ininterromput des 
de fa cinc anys, que, en les dades disponibles d’aquest 2019, com els deia, es man-
té i se situa en el 2 per cent interanual per al tercer trimestre. Cal dir, també, per-
què és públic i notori, que hem entrat en un context global de certa desacceleració, 
fruit de múltiples factors, com ara les tensions creixents entre Estats Units i la Xina, 
les condicions financeres globals menys favorables i també les incerteses com per 
exemple les generades pel Brexit. Catalunya, com a economia oberta al món, es 
troba, lògicament, més exposada a tots aquests factors, però de totes maneres està 
aconseguint mantenir-se com a mínim com una de les economies més dinàmiques 
de la zona euro.

Tots els grans sectors econòmics han fet aportacions positives al creixement 
d’aquesta economia, i la indústria catalana, molt internacionalitzada, tot i aquests 
condicionants que ara comentava, va mantenir aquest 2018 i el 2019 un creixement 
ininterromput. Les exportacions catalanes segueixen també a l’alça i entre 2009 i 
2018 han incrementat un 72,8 per cent. De fet, el 2018 es va assolir el vuitè... (Veus 
de fons.) Millor que m’aturi o...? (Veus de fons.) Sí? D’acord. Doncs, es va assolir 
el vuitè any consecutiu de rècord en les exportacions. I, pel que tenim fins ara de 
2019, mantenim aquesta línia. Catalunya acumula, per tant, una quarta part del to-
tal d’exportacions de l’Estat i tendència positiva en aquests sectors. Ja es sumen sis 
anys de rècord en el nombre d’empreses exportadores, regulars, i l’abast de produc-
tes catalans al món és cada cop més diversificat, reduint la dependència respecte al 
mercat europeu.

Pel que fa a un altre dels nostres sectors destacats, el turisme, aquest any 2019 ha 
consolidat el volum d’arribades i de pernoctacions respecte a l’any anterior, un 0,7 per 
cent més que el 2018. Però més important que el nombre de visitants, per nosaltres, 
és la despesa generada pels turistes estrangers, que està creixent a un ritme molt més 
alt. En aquest sentit, destaca també l’augment de turisme de països fora de la Unió 
Europea dels vint-i-vuit, com els Estats Units, ja que és el país emissor que genera 
major despesa.

Fet aquest repàs molt ràpid i molt breu al que és l’evolució de l’economia produc-
tiva catalana, plantegem el pressupost del departament. Els faig primer una exposi-
ció general i després anirem concretant per seccions. A nivell global, el pressupost 
del departament creix nominalment un 17,5 per cent, cosa que implica disposar 
d’uns recursos per valor de 1.592 milions d’euros en el pressupost inicial, és a dir, 
un increment de 237 milions d’euros respecte als comptes de 2017. D’aquesta xifra 
total, es destinen 1.068,9 milions d’euros a establir mecanismes d’estabilització de 
finançament a les universitats, i també es fa un esforç per dur a terme una nova po-
lítica de preus i beques destinada, com saben, a reduir un 30 per cent les taxes a les 
que han de fer front els estudiants universitaris.

Es destinen 233,4 milions d’euros al foment de l’activitat econòmica i a la inno-
vació per tal d’orientar l’economia cap a un model de creixement sostingut amb 
capacitat d’adaptació als canvis que ens demana aquest context global i generador 
d’una ocupació estable i de qualitat. Al capdavall, si m’ho permeten, cal tenir pre-
sent que és incentivant l’economia com podem generar riquesa i llocs de treball que 
facilitin una major recaptació per finançar l’estat del benestar i la despesa social. És 
aquest ordre: primer generar i després redistribuir, no pas a l’inrevés.
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També es dediquen 203,6 milions d’euros a la recerca i al desenvolupament, per 
tal d’acompanyar una economia de base industrial que situa al seu centre la inno-
vació i el coneixement. No pot ser d’altra manera ja que vivim de ple en la societat 
del coneixement, i aquest és el principal recurs per a qualsevol país. Si focalitzem 
els recursos que es destinen a l’economia productiva i a la recerca es pot apreciar 
una distribució de l’esforç bastant equitativa entre les polítiques de recerca i trans-
ferència del coneixement, d’una banda, i les adreçades a la reactivació econòmica, 
d’una altra.

Per descomptat, els pressupostos de la Generalitat també s’han de vincular als 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, i ho fan a través dels di-
ferents programes pressupostaris arran de la definició dels compromisos i fites que 
van concretar els departaments de la Generalitat en el Pla nacional per a la imple-
mentació de l’Agenda 2030 a Catalunya. Aquests compromisos i fites, tanmateix, 
també es troben vinculats als objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura, 
la qual cosa permet d’integrar l’Agenda 2030 dins de la planificació estratègica de la 
Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, s’ha realitzat una tasca per tal de vincular els diferents indicadors 
de benestar i progrés social, tant als programes pressupostaris com als mateixos 
objectius de desenvolupament sostenible, i d’aquesta manera l’Agenda 2030, via els 
ODS, els indicadors de benestar i progrés social i els programes pressupostaris, es 
troba integrada i interrelacionada, facilitant així la priorització en l’assignació de 
recursos públics cap a aquelles estratègies prioritàries que contribueixin a la imple-
mentació de l’Agenda 2030, acomplint els objectius de desenvolupament sostenible 
i millorant el benestar i el progrés social de Catalunya.

La participació del Departament d’Empresa i Coneixement és especialment re-
llevant en la consecució d’objectius de sostenibilitat en els àmbits de creixement 
econòmic sostenible, la innovació i l’energia neta. Un cop més, cal entendre la força 
de canvi que pot tenir el teixit industrial en la consecució de la gran majoria d’ob-
jectius de desenvolupament sostenible. L’empresa és una gran palanca de canvi so-
cial i així ho hem d’entendre, amb el compromís i l’esforç de tothom sumant cap a 
la direcció d’aquests objectius.

Dit això i abans d’entrar en detall en cadascuna de les àrees del departament, 
m’agradaria avançar-los les principals línies estratègiques que motiven les actua-
cions del Departament d’Empresa i Coneixement. Com els deia abans, aquest és un 
departament que toca moltes tecles i per tant són diverses les línies principals on cal 
actuar. D’una banda, és evident que hem de seguir avançant pel compliment del Pac-
te nacional per la indústria, així com en el suport a la transformació que necessita 
aquest sector clau per a l’economia del país. Això vol dir ajuda a la petita i mitjana 
empresa per adaptar-se a la indústria 4.0, però també un suport específic a la indús-
tria tan rellevant i tan afectada pels canvis tecnològics com ho és la de l’automoció. 
Evidentment, també és prioritari seguir impulsant la recerca i la tecnologia per faci-
litar la seva transferència al teixit empresarial.

Un punt molt important, també, és seguir treballant per la transició energètica, 
amb el foment de les energies renovables en la línia de les actuacions que hem anat 
desenvolupant durant l’actual legislatura. Pel que fa a l’àmbit comercial, un dels ei-
xos principals és l’impuls a les àrees de promoció econòmica urbana, les APEUs. 
En l’àmbit turístic, la prioritat és seguir desenvolupant el Pla estratègic de turisme 
i el Pla de màrqueting 2018-2022, que es focalitzen a obtenir una major despesa, 
desconcentració, desestacionalització i diversificació. I, finalment, no podem oblidar 
una necessària aposta decidida per fomentar el talent. Això passa per potenciar el 
sistema universitari, la recerca i la ciència, però també per consolidar un ecosistema 
industrial de start-ups que aposti per la innovació tecnològica i que faciliti l’atracció 
de talent i d’inversions internacionals.
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Passem ara al detall de les diverses línies d’actuacions, i comencem per la indús-
tria, que ha estat i ha de seguir sent el motor de creixement de l’economia catalana. 
Com saben, el nucli de l’economia catalana sempre ha girat al voltant de la indústria. 
Representa el 20,7 per cent del nostre PIB, la qual cosa implica ja que es compleix 
la recomanació de la Comissió Europea de tenir l’any 2020 un pes al voltant del 20 
per cent de la indústria en el PIB. Tenim una indústria diversificada sectorialment 
i territorialment, configurada per empreses competitives, però que s’enfronten a un 
repte majúscul, la quarta revolució industrial, amb la incorporació de noves i diver-
ses tecnologies exponencials. Així doncs, les actuacions en aquest àmbit s’han d’en-
caminar a garantir que la indústria segueixi sent un motor de creixement mitjançant 
la competitivitat de les empreses que conformen aquest sector.

Incorporem mesures de seguiment i suport a les empreses industrials, línies de 
suport als seus processos de digitalització, i s’apliquen mesures específiques de su-
port a la transformació del sector de la mobilitat i l’automoció. I, com no pot ser d’al-
tra manera, totes les actuacions s’alineen perfectament amb els eixos contemplats al 
Pacte nacional per la indústria. Ens trobem, doncs, davant d’una política industrial 
que aposta per una indústria intensiva en innovació, talent i oberta al món. Si mi-
rem més al detall les diferents partides en aquest projecte de llei de pressupostos, es 
contemplen més de 50 milions d’euros en polítiques de suport a la indústria que ens 
han de permetre avançar en el compliment del Pacte nacional per la indústria. Com 
saben, el sector de l’automoció és un dels més destacats a Catalunya, i per això un 
sector estructural, pel seu pes econòmic. Amb un 10,2 per cent del PIB, amb més de 
10.000 empreses i amb més de 143.000 ocupats directes, és també un sector estruc-
turant per la gran activitat que genera al seu voltant.

Però l’automoció podríem dir que s’enfronta a la tempesta perfecta: canvi tecno-
lògic, canvis en les pautes de consum i la necessitat de descarbonització. Tecnolò-
gicament, cal destacar l’arribada del vehicle connectat al seu entorn i la conducció 
autònoma, així com l’entrada de nous actors vinculats a les tecnologies de la infor-
mació, la comunicació, la intel·ligència artificial, el big data i plataformes de mobi-
litat, entre d’altres. Mediambientalment, el principal desafiament és la transició cap 
a l’electromobilitat i la reducció d’emissions. Per tot plegat, es dota amb 2,9 milions 
d’euros el Pla d’automoció i de mobilitat, per donar un suport integral al sector i fa-
cilitar-ne la transformació i l’adaptació a la digitalització i a la transició ecològica. 
Per tant, hi haurà una línia d’ajut per a noves oportunitats de negoci, per a la reflexió 
estratègica, dotada amb 1,5 milions d’euros, i una línia de noves oportunitats de ne-
goci per a la implementació quantificada de 500.000 euros.

Una altra línia molt important, com apuntava abans, passa també per transfor-
mar amb èxit el teixit productiu en el context de la quarta revolució industrial. A tra-
vés del programa Proacció 4.0 es dona continuïtat a la línia de préstecs preferents 
amb l’Institut Català de Finances a projectes d’indústria 4.0, amb una dotació de 
7,25 milions d’euros, i es destinen 2 milions d’euros per a línies d’ajuts a l’adopció 
de la indústria 4.0. El Proacció 4.0 és una finestreta única pensada perquè la petita 
i mitjana empresa trobi tot el que necessita en aquesta adaptació a la indústria 4.0. 
És un programa de país i basat en la col·laboració publicoprivada amb els principals 
agents econòmics per donar suport a qui més ho necessita, les petites i mitjanes em-
preses. És clau entendre que la quarta revolució industrial està transformant el món i 
és un atac directe a la competitivitat de les empreses que no s’hi adaptin. Hem d’en-
tendre que vivim en un context global i que hem d’ajudar a connectar-s’hi, especial-
ment a les empreses amb menys recursos tècnics, humans i econòmics.

A Catalunya comptem amb elements estructurals que ens donen una bona base 
per fer aquesta transformació. Tenim, d’una banda, una sòlida base industrial amb 
més del 20 per cent del VAB, com els deia, un sector TIC i potent en creixement, 
amb més de 15.000 empreses, més de 1.500 start-ups, el 64 per cent de les quals tre-
ballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0, i un ecosistema creixent massa 
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crítica amb tecnologies emergents, com l’internet de les coses, la impressió 3D, el 
blockchain, el 5G, la ciberseguretat, els drons o la intel·ligència artificial. Aquests 
elements d’entorn que afavoreixen aquesta adopció són les infraestructures estratè-
giques, els centres tecnològics de recerca, les fires tecnològiques o el sistema uni-
versitari.

El Proacció 4.0 ens permet millorar la competitivitat de la petita i mitjana em-
presa, promoure la col·laboració d’aquesta amb ecosistemes d’innovació locals i in-
ternacionals, fomentar el creixement empresarial i incentivar processos de reflexió a 
les fases inicials de la transformació tecnològica. Inclou programes de sensibilitza-
ció, orientació, diagnosi i reflexió de caire estratègic, i instruments de suport a la im-
plementació i actuacions complementàries que ja es desenvolupen, com per exemple 
l’acompanyament a fires tecnològiques com la Hannover Messe.

Per descomptat, totes aquestes actuacions en l’àmbit industrial no seran efectives 
sense un acompanyament en el foment de la innovació empresarial. Sabem, perquè 
així ens ho demostren cada any les dades, que les empreses que innoven i incorpo-
ren tecnologia també són les que més facturen i les que més s’internacionalitzen. Per 
tant, és imprescindible no descuidar en cap moment la importància de la innovació 
empresarial. Per això treballem en la línia d’incentivar la creació i arribada de més 
empreses de base tecnològica, així com la de fomentar la integració de noves tecno-
logies al nostre teixit empresarial. La despesa en recerca i desenvolupament va pujar 
un 7,2 per cent l’any 2018, assolint l’1,52 per cent del PIB, uns 3.512 milions d’euros, 
i ho va fer en bona part gràcies a la despesa empresarial, que el 2018 va assolir la 
xifra més alta de la sèrie històrica arribant als 2146 milions d’euros.

Vivim, doncs, una evolució positiva que cal seguir fent créixer per arribar a 
nivells encara més òptims. La política d’innovació tecnològica engloba el conjunt 
d’actuacions públiques que pretenen afavorir l’assignació de recursos per a la gene-
ració de tecnologia i el coneixement per part d’empreses, amb accions dirigides tant 
a incentivar directament l’activitat d’innovació empresarial com a millorar l’entorn 
institucional en el qual es desenvolupen aquestes activitats innovadores.

En aquest aspecte, podem veure en la diapositiva algunes de les principals línies que 
contempla el pressupost pel que fa a les polítiques d’innovació. Es destinen 19 mi lions 
d’euros a reforçar els instruments d’oferta tecnològica amb la consolidació d’Eurecat, 
l’acord de vinculació amb LEITAT i el suport al model Tecnio. Com bé recordaran, 
la creació i suport a Eurecat es va identificar com a fórmula per millorar la transfe-
rència de tecnologia al teixit productiu i apropar aquesta oferta tecnològica que pot 
ser la diferència en la competitivitat de les empreses catalanes. El valor afegit que 
aporta Eurecat és que accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestruc-
tures científiques i tecnològiques, i redueix els riscos i proporciona el coneixement 
especialitzat dins de cada empresa. El reforç als instruments d’oferta tecnològica es 
complementa amb els vuitanta-quatre agents acreditats Tecnio, que ofereixen les tec-
nologies més innovadores per ajudar a les empreses i a crear nous productes i proces-
sos o serveis. Cal recordar que el mateix Eurecat està acreditat també com a agent  
Tecnio.

Es crearà, i això és novetat, l’Oficina de Dinamització de la Propietat Intel·lectu-
al. Si la innovació és clau per al desenvolupament econòmic dels països la protec-
ció de la propietat intel·lectual és un prerequisit per a la innovació. Per aquest motiu 
el Govern impulsarà una Oficina de Dinamització de la Propietat Intel·lectual que 
contribueixi a consolidar Catalunya com a país innovador. I precisament perquè es-
tem en un moment de canvi tecnològic d’unes dimensions i una velocitat mai vistes 
abans, hem de poder connectar el nostre teixit productiu amb els ecosistemes més 
innovadors del món, i això ho fem amb la posada en marxa l’any 2019 del programa 
Catalonia Exponential, que aprofita les xarxes de les oficines exteriors d’Acció i que 
ja s’ha presentat públicament a Silicon Valley i a Seül, a Corea. Per tal d’ampliar el 
rang d’ecosistemes innovadors on connectar Catalunya, el 2020 s’estendrà aquest 
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programa a d’altres oficines d’Acció presents en ecosistemes com els d’Israel, Xina o 
Austin. En aquest darrer cas es crearà una nova antena per conèixer sobre el terreny 
el gran potencial de l’ecosistema de start-ups d’aquesta ciutat de Texas.

D’aquesta manera, es destinaran 0,3 milions d’euros a connectar amb els entorns 
d’innovació més disruptiva a través de l’expansió del programa Catalonia Expo-
nential. També voldria destacar que es destinaran 1,82 milions d’euros a impul-
sar l’ecosistema de start-ups de Catalunya reforçant l’estratègia Start-up Catalonia, 
perquè les start-ups són un element clau per a qualsevol ecosistema d’innovació. 
A Catalunya ja en tenim més de 1.500. Som el principal hub d’Europa i el cinquè 
del continent. Barcelona és la tercera ciutat preferida pels fundadors de start-ups, i 
la mitjana de dones entre els equips fundadors de start-ups a Catalunya, el 22 per 
cent, és molt superior a la mitjana europea. Consolidar i seguir impulsant aquest 
ecosistema de start-ups és clau per diverses raons. És cert, és un àmbit, si volem, 
quantitativament petit però qualitativament molt gran. Per què? Perquè les start-ups 
són tractores d’innovació disruptiva, són també un reclam per atreure talent interna-
cional i per disposar d’un ecosistema de start-ups consolidat que faciliti la captació 
d’inversions estrangeres tecnològiques.

Després parlarem d’inversió estrangera, però ja els avanço que un dels motius 
de les bones xifres que tenim és precisament aquest ecosistema de start-ups, que és 
molt interessant per a les grans empreses en la tendència creixent de vinculació entre 
corporacions i start-ups. En aquest sentit, també s’aposta per donar suport a projec-
tes de base científica, facilitant, mitjançant el programa The Collider, establir ponts 
de col·laboració entre la universitat i els centres de recerca i empresa. D’aquesta ma-
nera potenciem la conversió de projectes de recerca en empreses de base científica, 
amb un pressupost de 420.000 euros.

Juntament amb la innovació hi ha un altre concepte clau per al nostre teixit pro-
ductiu: la internacionalització. Aquest binomi és el que facilita empreses més com-
petitives i per tant millors llocs de treball, millors remuneracions i més riquesa al 
conjunt de la societat per destinar a l’estat del benestar. Un cop més, com els deia 
abans, aquest és l’ordre que hauríem de seguir, generar i després redistribuir, perquè 
si no el perill és acabar sense recursos per redistribuir. Així doncs, seguir acompa-
nyant la internacionalització de l’empresa i l’economia catalana ha de ser una prio-
ritat absoluta. Com repassava el principi, portem vuit anys de rècord d’exportacions, 
sis anys de rècord d’empreses exportadores, rècords d’inversió estrangera, i avui 
Catalunya és una economia oberta al món i la tasca del Departament d’Empresa  
i Coneixement és seguir sent el millor aliat del teixit productiu per mantenir aquest 
camí.

Catalunya és la regió més atractiva del sud d’Europa en termes d’inversió estran-
gera dels quatre darrers anys, 2016-2019, segons el Financial Times. Tenim més de 
8.600 empreses estrangeres establertes a Catalunya que mostren l’atractiu per a l’in-
versor, i entre aquestes més de 1.000 són empreses tecnològiques.

Catalunya ha captat 23.000 milions d’euros en el quinquenni 2014-2018, un 45 per  
cent més respecte del quinquenni anterior. I cal ressaltar que bona part d’aquest èxit 
s’explica per l’estratègia de captació d’inversions del Govern, reconeguda, com els 
deia, internacionalment. No en va el 7 per cent de l’ocupació creada a Catalunya el 
2018 –el 7 per cent de l’ocupació a Catalunya creada el 2018– va ser fruit d’inver-
sions captades pel Catalonia Trade and Investment, àrea de captació d’inversions 
d’Acció. Cal dir que prioritzem la captació d’inversions dels principals emissors 
d’inversió mundial tradicionals –Estats Units, Europa i Japó–, així com els emer-
gents –Xina per exemple–, d’empreses de referència global en els seus respectius 
sectors i projectes estratègics tractors, de greenfield i que generin impacte positiu a 
Catalunya.

A nivell de cadena de valor, es prioritzen projectes industrials, centres d’excel-
lència de recerca i desenvolupament, i tech hubs, headquarters i centres logístics. 
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No oblidem que Catalunya concentra el 30,3 per cent de la inversió estrangera en 
indústria manufacturera a l’Estat espanyol.

En aquest sentit, la llei de pressupostos planteja 16,5 milions per consolidar la 
xarxa d’oficines exteriors de comerç i inversions, Acció, que promou la presència 
d’empreses catalanes als mercats internacionals. Les oficines exteriors tenen una es-
tructura flexible que s’ha anat adaptant al llarg d’aquests trenta-un anys de vida a les 
necessitats de les empreses catalanes per tal de donar-los serveis en els seus proces-
sos d’implantació a l’exterior, d’innovació o d’inversió. Les obertures, tancaments 
o reorientació de les oficines es produeixen en funció de l’interès de les empreses 
catalanes en els països en qüestió, del potencial de mercat dels diferents països i de 
les tendències tecnològiques globals.

Actualment hi ha quaranta oficines exteriors amb un àmbit d’actuació de més de 
cent països. Com els he avançat abans, aquest 2020 es preveu l’obertura d’una nova 
antena a Austin, Texas, un dels centres més punters en tecnologia i emprenedoria 
dels Estats Units. Austin s’està erigint com una de les capitals de start-ups més im-
portant del país i, de fet, 6.500 empreses tecnològiques ja hi han traslladat les seves 
operacions. Aquesta xarxa d’oficines, sobretot per a aquells que sempre les qüestio- 
nen, tenen un rendiment excepcional: per cada euro invertit en oficines exteriors 
se’n generen 29,6; per cada euro invertit, 29,6 en exportacions, i 21,3 en captacions 
d’inversió estrangera.

A més, es destinen 0,35 milions d’euros a consolidar l’Oficina Tècnica de Bar-
reres a la Internacionalització, una finestreta única per resoldre tots els entrebancs 
que es pugui trobar una empresa, especialment pimes, en els seus processos d’ex-
portació o d’importació. Alhora, aquesta oficina ha engegat des de fa un any la 
Finestreta Brexit, que té per objectiu acompanyar les empreses en la reflexió i en la 
preparació dels seus plans d’actuació perquè des del primer minut del nou escenari 
estiguin llestes. Inclou un servei d’assessorament personalitzat, suport en destí des 
de l’oficina d’Acció a Londres, una eina d’autodiagnosi online sobre el grau d’ex-
posició al Brexit, l’acompanyament per exportar a nous mercats alternatius i l’orga-
nització de jornades pràctiques arreu del territori. Des de la seva posada en marxa 
ja s’ha assessorat més de vuit-centes empreses, el 38 per cent del total d’empreses 
catalanes exportadores al Regne Unit, i es destinen 4,2 milions d’euros a potenciar 
l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya mitjançant la gestió de projectes d’in-
versió estrangera.

Més enllà de l’ecosistema de start-ups tecnològiques, tampoc podem oblidar 
l’emprenedoria de caire, diguem-ne, més tradicional. Per això és necessari mantenir 
i enfortir les actuacions de foment de l’emprenedoria i la promoció de la cultura em-
presarial. Per fer-ho comptem amb la Xarxa Emprèn, un conjunt d’agents i entitats 
que presten serveis de formació, sensibilització, assessorament als emprenedors, amb 
més de tres-cents tècnics; una xarxa de persones que constitueix una de les grans 
fortaleses de l’emprenedoria catalana. D’altra banda, la Finestreta Única Empresarial 
també ha realitzat avenços en la simplificació administrativa, la reducció de requisits 
i l’estandardització dels tràmits. En aquest àmbit, el Consell Executiu va aprovar fa 
poques setmanes l’Avantprojecte de facilitació d’activitat econòmica.

El pressupost 2020 en l’àrea d’emprenedoria i formació fa una nova aposta, apro-
vada per acord de govern, per millorar la transferència tecnològica del sistema inves-
tigador als centres de recerca a la indústria en els àmbits de les tecnologies altament 
disruptives, com la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, el blockchain i la 
realitat virtual. Aquesta aposta es concreta amb el suport del programa Collider, 
mencionat anteriorment en l’àmbit de la innovació, promogut per la Fundació Mobile 
World Capital Barcelona mitjançant Inventions Barcelona, i preveu incrementar-se. 
També preveu suport a l’emprenedoria i a la innovació en el sector audiovisual, tec-
nològic i periodístic i a les empreses emergents que resultin del Programa d’empre-
nedoria territorial especialitzada.
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El 2020, doncs, es continua donant suport a les persones emprenedores com a 
principal agent de creació de riquesa, facilitant recursos i serveis perquè les per-
sones emprenedores puguin crear les seves empreses tant des d’un punt de vista 
més tradicional i/o local com des d’una vessant científica, innovadora o tecnològi-
ca amb major impacte a la societat i a la generació d’ocupació, i en aquest sentit es 
dona continuïtat amb gairebé 3 milions d’euros al Programa integral de suport a les 
persones emprenedores, 1,2 milions d’euros al Programa d’emprenedoria territorial 
especialitzada; es dona continuïtat al suport i sensibilització al talent jove i al seu 
professorat pel que fa a la innovació, la tecnologia i l’emprenedoria, amb activitats 
com és l’organització del Countdown i Demo Day de l’iFest, amb un pressupost de 
95.000 euros.

Des de l’Oficina de Gestió Empresarial es destinaran 675.000 euros a donar co-
bertura a la nova Llei de facilitació de l’activitat econòmica que abans mencionava, 
partint de la filosofia de la Llei 16/2015, i aquesta fa un pas més respecte a aquesta 
llei per aconseguir, primer, una major simplificació dels règims d’intervenció; en se-
gon lloc, agilitzar la relació amb l’Administració fent efectiu el principi de comuni-
car dades una única vegada a l’Administració; en tercer lloc, l’impuls dels projectes 
estratègics del país, i, en quart lloc, consolidar la implantació del model de Finestre-
ta Única Empresarial a tot el territori.

Pel que fa a l’Oficina de Gestió Empresarial, les línies d’acció del Pla de fines-
treta única empresarial 2019-2021 són: garantir l’estandardització dels règims d’in-
tervenció i dels procediments a les diferents administracions públiques; oferir més 
serveis i reduir la burocràcia, portar a terme una comunicació bidireccional amb 
les empreses per tal de donar a conèixer les millores implantades per tal d’obtenir 
un major impacte sobre l’activitat econòmica; implantar les millores tecnològiques 
necessàries per aconseguir que l’empresari informi de les seves dades només un 
cop; aconseguir que les empreses coneguin amb total transparència les dades que 
l’Administració té d’elles, i, pel que fa a les relacions amb les cambres de comerç, 
d’altra banda, se seguiran destinant 1,4 milions a realitzar actuacions de foment a 
la competitivitat empresarial en col·laboració amb les cambres de comerç a través 
del Consell General de Cambres. Es dotarà també amb 150.000 euros la realització 
d’estudis tècnics per a l’elaboració de la nova llei de cambres.

Amb això, si els sembla, passaríem ara a l’apartat de «Comerç i serveis». Com ja 
saben Catalunya compta amb un model d’establiments de proximitat amb equilibri 
de formats, propostes innovadores i projecció internacional que és conegut interna-
cionalment com a model d’èxit. La suma del comerç al detall i el comerç a l’engròs 
suposen el 16 per cent del PIB català i generen llocs de treball per a més de 500.000 
persones en un total de 101.000 establiments. Però, més enllà de les xifres, parlar de 
comerç és també parlar d’un espai d’interacció, de cohesió social i vertebrador dels 
nostres barris i municipis.

Així doncs, la gran prioritat de les polítiques públiques en matèria de comerç és 
refermar les virtuts històriques del sector, com ara l’equilibri de formats o l’oferta in-
serida en la trama urbana, alhora que s’incrementen els nivells de competitivitat de les 
empreses i les associacions de comerciants. Per fer-ho es treballa d’acord amb quatre 
grans eixos: la digitalització, amb l’objectiu d’afavorir la transformació digital mit-
jançant la implementació d’eines d’innovació tecnològica al comerç; el coneixement, 
l’enfortiment de projectes i coneixement, amb l’objectiu de desenvolupar projectes de 
dinamització comercial de zones urbanes i impulsar actuacions col·lectives d’empre-
ses comercials associades i potenciar així el comerç de proximitat; la internacionalit-
zació, amb l’objectiu d’afavorir la presència a l’exterior i potenciar la diversificació de 
mercats i el talent, amb la promoció d’accions de formació.

En aquest sentit, en l’àmbit de comerç, per a aquest any 2020 es preveu finalitzar 
l’elaboració de l’avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana, 
les APEUs. A més, es preveu destinar 9,1 milions d’euros al suport a les «Empreses 
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de comerç, artesania i moda de Catalunya», 0,3 milions d’euros a l’actuació «Ac-
tuacions d’ordenació del comerç, serveis i fires» per a aquest 2020. Per esmentar 
algunes de les actuacions més destacades, per exemple, l’actualització del cens d’es-
tabliments comercials, l’Observatori de Fires de Catalunya, el suport a les entitats 
i projectes firals, el Congrés de Fires de Catalunya, la comunicació de les activitats 
firals a Catalunya, entre d’altres.

Es preveu també destinar 0,8 milions al desenvolupament i execució de l’Agenda 
Comerç 2021, aquest autèntic full de ruta del comerç català que defineix l’estratègia 
a seguir per als propers anys, realitzada pel sector, per al sector i amb el sector. El 
resultat és un pla integrat amb cent quinze mesures concretes vinculades als reptes 
del comerç identificats, com són la transformació digital, les noves professions, la 
necessitat d’atreure els joves, vincular el comerç al territori amb esdeveniments so-
cioculturals per potenciar la seva singularitat i aconseguir que aquests establiments 
segueixin sent un element de cohesió i espais rellevants per a la seva comunitat.

Es destinarà també mig milió d’euros per al desenvolupament dels projectes d’ar-
tesania amb l’objectiu de prestigiar i potenciar el sector com una referència tant a 
nivell nacional com internacional. També, 4,3 milions d’euros per al foment i inter-
nacionalització de la moda catalana, on destaquen algunes actuacions, com l’orga-
nització de la 080 Barcelona Fashion Week, els Premis Nacionals de Moda, el Pla 
d’acceleració de la moda per al creixement, internacionalització i generació de nous 
negocis, i també és destacable la col·laboració i suport a la Barcelona Bridal Week, 
com a fira de referència mundial del sector de moda nupcial.

Finalment, destacar l’aportació de recursos per facilitar l’accés al finançament 
de les empreses de comerç serveis artesania i moda de Catalunya a través de les lí-
nies de l’Institut Català de Finances i de línies d’innovació d’Avançsa, uns 3 milions 
d’euros.

Entrant en l’àmbit del turisme, aquest 2019 ha batut nous rècords en l’arribada, i 
el que és més important, en la despesa de turistes estrangers, i per primera vegada 
se situa per damunt dels 21.000 milions d’euros. La despesa total dels turistes es-
trangers augmenta aquest darrer any amb més de 800 milions d’euros, i a més també 
s’ha registrat un nou rècord de despesa de mitjana diària per persona, que puja fins 
als 195 euros, una xifra que és un 20 per cent superior a quan es va iniciar l’actual 
sèrie estadística, que és l’any 2016.

El fet que hagin crescut més els ingressos que el nombre de turistes indica que es-
tem consolidant un model turístic més sostenible i més competitiu tal com volem  
establir i hem establert en el Pla estratègic i el Pla de màrqueting turístic de Catalu-
nya 2018-2022. A més, per segon any consecutiu el pes del turisme a l’estiu s’ha situat 
en el 46 per cent, la dada més baixa d’estacionalització d’aquests darrers deu anys. 
Precisament, un dels eixos del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022  
està centrat a fomentar la desestacionalització, per tal que l’arribada de turistes no es 
concentri en determinades dates, com l’estiu, sinó que es trobi més repartida durant 
tot l’any.

Ens cal un sector turístic potent, que activi altres sectors productius, sigui gene-
rador d’oportunitats i de riquesa i es defineixi desacomplexadament des del sector 
públic. Un sector que defineixi el seu desenvolupament atenent als criteris de sosteni-
bilitat mediambiental, econòmica, social i cultural, que generi ocupació de qualitat i 
amb remuneracions justes. Un model que afavoreixi la descentralització de l’activitat 
cap a l’interior i que estimuli el reequilibri territorial però sense deixar de pensar ni 
atendre l’extraordinari actiu que suposa el litoral català ni la potència de la ciutat de  
Barcelona. Un model que contempla la diversitat del país i la força de les seves des-
tinacions turístiques.

Volem posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques del 
món aplicant una estratègia de creixement responsable, sostenible i social, que ge-
neri riquesa i que s’estengui a tot el país contribuint al reequilibri territorial de Ca-
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talunya gràcies a una estratègia centrada, que resumim en quatre des: diversificació, 
desestacionalització, desconcentració i increment de la despesa.

Amb aquesta estratègia clara, els dos elements més rellevants a tenir en conside-
ració per a l’elaboració del pressupost 2020 són: el desplegament del Pla de màrque-
ting turístic de Catalunya 2018-2022, que arriba a l’equador del seu recorregut, i la 
tematització de l’any 2020 com a Any del Turisme Esportiu, amb la fita important 
que suposa l’organització del I Congrés Mundial de Turisme Esportiu, els dies 21 i 
22 de maig de 2020, conjuntament amb l’Organització Mundial del Turisme.

El Pla de màrqueting 2018-2022 insta a invertir un mínim de 19 milions d’eu-
ros provinents de recaptació de l’impost en estades en establiments turístics en el 
desplegament de les vint iniciatives del pla, entre les quals hi destaquen accions de 
promoció i de suport a la comercialització, així com els serveis a empreses del sec-
tor. Dos milions d’euros per any del turisme esportiu, 300.000 euros per al Congrés 
Mundial de Turisme Esportiu, 150.000 euros per al workshop multimercat sobre tu-
risme esportiu, 200.000 per a la consolidació del baseline de la marca Catalunya per 
a una comunicació més enfocada, 800.000 per incrementar la prioritat del turisme 
de reunions i reforçar el rol del Catalonia Convention Bureau, 3,2 milions d’euros 
per transformar la comunicació promocional a entorn online reforçant l’estratègia 
transmèdia, 450.000 euros per desplegar una nova estructura de canals propis disse-
nyant un nou Catalunya.com i la seva app.

Un milió d’euros per internacionalitzar la plataforma de comercialització Experience 
Catalonia, tot reforçant les aliances estratègiques i comercials amb tercers; 100.000 eu-
ros per definir un nou catàleg de serveis al sector; 100.000 euros per reforçar la formació 
al sector impulsant la transformació digital; 75.000 euros per desdoblar el suport a l’em-
prenedoria en creació de producte i en tecnologia aplicada; 150.000 euros per desplegar 
la primera experiència pilot en big data per generar intel·ligència de mercat; 350.000 eu-
ros per reforçar el posicionament internacional amb la presidència de Necstour, i la par-
ticipació en projectes de cooperació i projectes europeus.

En compliment dels objectius del nou pla de màrqueting i com a procés integral 
de reforma, aquest 2020 es desplegaran prioritàriament set iniciatives clau per ini-
ciar la transformació: un nou model de programes de treball en el sector en forma 
de marques de producte que ha de permetre la millor orientació a la demanda do-
nant resposta a la creació de productes 4D, amb un pressupost estimat de 3 milions 
d’euros; el disseny i inici de desplegament del projecte del Gran Tour de Catalunya 
com a exemple de projecte 4D; situar el client al centre de la nostra promoció des-
plegant un nou sistema d’ofertes segmentades a partir d’estratègies CRM, amb un 
pressupost estimat de 300.000 euros; orientar l’estratègia promocional de la deman-
da; iniciar la creació d’un sistema integrat de màrqueting turístic que contempli els 
patronats de turisme de les diputacions provincials i Turisme de Barcelona, per opti-
mitzar la coordinació de les actuacions i aprofitar les sinergies entre les institucions, 
amb un pressupost estimat de 100.000 euros; desplegar l’estratègia digital, amb un 
pressupost estimat de 1,8 milions d’euros, i crear un sistema d’intel·ligència de mer-
cat –Intel·litur Cat– més eficient, que faciliti el desenvolupament d’un màrqueting 
més analític, més eficient, amb un pressupost estimat d’1 milió d’euros.

A banda, des de la Direcció General de Turisme, es destinen 5,6 milions d’euros 
al Programa de plans de foment, 1,07 milions d’euros a la promoció d’aeroports de 
Girona i de Reus, 1 milió d’euros al Programa de formació i d’innovació, i mig mi-
lió d’euros al Programa de renovació Lloret, al servei de la millora i d’actualització 
d’una destinació tan madura com Lloret, i amb la concurrència del seu ajuntament, 
la taula empresarial de la població i la Diputació de Girona.

Hem ressaltat molt l’àmbit del turisme, però és que ens aporta més que qualsevol 
sector industrial a Catalunya: un 12 per cent del nostre PIB prové del turisme.

Un cop passades les línies d’actuació en l’àmbit turístic, passo ara a centrar-me 
en l’àmbit de l’energia. En aquest sentit, crec que tots som conscients que les políti-
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ques en matèria d’energia venen marcades per la situació d’emergència climàtica que 
patim, una emergència que és en gran mesura energètica. El 72 per cent dels gasos 
d’efecte hivernacle del país tenen origen en la transformació i l’ús de l’energia. Com 
saben, l’objectiu és assolir l’any 2050 una Catalunya completament descarbonitzada, 
neta, democràtica, inclusiva, que aposta per la generació distribuïda i centrada en 
el consumidor. És per això que caldrà augmentar en gran mesura el nivell d’estal-
vi i eficiència energètica i cobrir la demanda amb generació d’energia renovable tot 
apoderant les persones físiques i jurídiques, ciutadans i empreses, i creant una nova 
economia energètica.

Així doncs, l’emergència climàtica que afronta el nostre planeta requereix res-
postes contundents i compromisos ferms en favor d’un nou model energètic, un nou 
model basat en el foment de les energies renovables, democràtic, centrat en el con-
sumidor i que afavoreixi la descarbonització de la nostra economia. Assolir aquests 
compromisos només serà possible si augmentem la generació renovable i promovem 
la millora de l’eficiència energètica. Per tot plegat, caldrà apoderar el ciutadà i les 
empreses catalanes amb l’objectiu d’afavorir una nova economia energètica fonamen-
tada en la generació neta d’energia, l’emmagatzematge, la innovació i l’exportació, 
sense oblidar també que perseguim la creació d’ocupació estable i de qualitat.

En aquest sentit, el Govern ha dissenyat la seva estratègia per fer front a aquest 
repte amb tres passes molt clares: la derogació del Decret 147/2009, la Llei de transi-
ció energètica i la creació, a través d’aquesta llei, de l’Agència Catalana de l’Energia. 
Com deuen recordar, perquè es va convalidar en aquest Parlament fa molt poques set-
manes, ja hem fet aquest primer pas impulsant un decret llei per a l’emergència climà-
tica i d’impuls de les renovables que deroga en gran part els articles de l’antic Decret 
147/2009, que suposaven un obstacle per al desplegament de renovables al país.

En el context del procés de transició energètica que fixen el Pacte nacional per a 
la transició energètica i la Llei de canvi climàtic, la missió de la política energètica 
catalana ha de ser que Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa in-
tensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat 
carbònica. A més, hem de fer compatibles els objectius de desenvolupament soste-
nible en les seves tres vessants: sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, 
garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat 
als impactes ambientals.

En aquest context, les principals línies d’actuació en l’àmbit d’energia passen pel 
foment de la descarbonització de la indústria, amb 400.000 euros destinats a accions 
sectorials; ajut a la indústria; territorialització del Fondo Nacional de Efi ciencia Ener-
gética, 49 milions d’euros; la planificació i la prospectiva energètica, Proencat; estudis 
sectorials, indicadors, estadístiques, el balanç energètic 2018 i un estudi escenari de 
Catalunya cent per cent renovable; l’edificació saludable i aptoproductora; ajuda per 
a la territorialització del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, amb 30 milions 
d’euros; la rendició de manuals i documentació divulgativa d’eficiència de l’habitatge; 
l’ús de recursos energètics renovables de proximitat, d’innovació, emmagatzematge 
i l’ús de l’energia; la creació, per exemple, de la taula d’hidrogen com a vector d’em-
magatzematge; nou contracte programa amb l’IREC; la creació del laboratori de tes-
teig i homologació dels equips innovadors i l’Innova Energy Tech, fons aportat per 
l’Icaen; el pla Renova’t i pla Cupons, amb 400.000 euros; el suport a les fonts reno-
vables autònomes, amb 400.000 euros; la millora del coneixement del recurs solar, 
amb 100.000 euros; el suport al desenvolupament a l’autoconsum solar; la promoció, 
també, de la mobilitat sostenible. L’impuls a la taula PIRVEC per dissenyar el pro-
grama PIRVEC-2; l’ajuda MOVES per a la territorialització del Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, 7 milions d’euros; la vertebració de la transició energètica, i, a 
banda, es destinen també 0,83 milions d’euros a garantir l’abastament energètic i la 
qualitat i fiabilitat dels subministraments energètics.
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I per tancar les àrees que formen la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, hem de 
parlar de les actuacions en l’àmbit del consum. En aquest cas, la protecció dels con-
sumidors també és una prioritat. L’objectiu és vetllar pel dret de les persones consu-
midores i usuàries, especialment amb relació als serveis bàsics o àmbits regulats com 
l’energia, les telecomunicacions, l’aigua, el transport o els serveis financers.

Aquí voldria fer esment del fet que l’Agència Catalana de Consum i l’Institut 
Català de les Dones i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques 
de Catalunya van signar el mes passat –desembre– un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu que els professionals que realitzen l’activitat publicitària portin a terme 
les campanyes publicitàries des d’un punt de vista de perspectiva de gènere. L’acord 
contempla accions de formació, assessorament i divulgació així com la implemen-
tació d’actuacions per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme.

També vull recordar que el passat mes de desembre, tal com els vaig anunciar 
en seu parlamentària, la Generalitat va imposar per primera vegada una sanció de 
85.000 euros a una empresa per fer apologia de l’anorèxia i la bulímia a internet. 
Aquesta sanció és fruit del protocol d’actuació establert pel Servei d’Inspecció de 
Consum amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Associació Contra l’Ano-
rèxia i la Bulímia de Catalunya per tal d’obtenir informació sobre els continguts 
sospitosos d’incitar a aquest tipus de conductes.

A banda d’aquesta primera sanció, des de l’entrada en vigor de la normativa, 
l’Agència Catalana de Consum ha rebut un total de quaranta-tres denúncies contra 
continguts d’aquest tipus. També, entre les principals línies d’actuació de l’agència 
hi ha la consolidació de les oficines comarcals d’informació al consumidor. Així 
mateix, s’incrementa el nombre d’empreses adherides a l’arbitratge de consum amb 
la finalitat d’atendre i resoldre les reclamacions de les persones consumidores sorgi-
des en el marc d’una relació de consum. I, finalment, en l’àmbit de la disciplina de 
mercat, durant l’any 2020 es continuaran destinant els recursos necessaris per ga-
rantir la seguretat dels productes. Es destinaran 1 milió i mig d’euros a posicionar 
l’Agència Catalana de Consum, dels quals 1,3 a estendre i potenciar la Xarxa d’Ofi-
cines d’Informació del Consumidor arreu del territori, 240.000 euros a vetllar per 
la qualitat, la seguretat i la transparència del consum, 340.000 euros a impulsar la 
cooperació amb els agents econòmics i 370.000 euros per a la recerca, coneixement, 
innovació i difusió en matèria de consum.

Anem arribant al final d’aquest repàs de les principals línies d’actuació del depar-
tament i ens endinsem ara en l’àmbit d’universitats. Sens dubte, una de les qüestions 
més destacades d’aquesta llei de pressupostos i que ja ha estat plenament explicada 
és la reducció universal d’un 30 per cent de les taxes universitàries, que implica un 
important augment de les aportacions de la Generalitat per compensar la pèrdua 
d’ingressos de les universitats en aquest aspecte. És evident que uns nous pressupos-
tos eren necessaris per tal d’assumir d’entrada els importants costos d’estructura del 
sistema universitari. Segurament, la inversió que plantegem en aquests comptes no 
és tota la que desitjaríem, com passa en molts àmbits del departament, però sí que 
suposaran una millora respecte a les darreres pròrrogues pressupostàries.

Els costos de les universitats públiques i de les entitats del sector universitari 
s’han vist incrementats per l’augment dels costos de funcionament derivats dels in-
crements retributius del personal del sector públic fixats per la normativa estatal. 
D’altra banda, en compliment de les diferents mocions parlamentàries, es preveu la 
rebaixa del preu de la matrícula universitària en un 30 per cent i el consegüent aug-
ment de finançament, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, de les universitats per 
compensar la pèrdua d’ingressos.

Pel que fa al finançament corrent de les universitats públiques, passa dels 771 mi-
lions d’euros el 2017 als 912 del 2020, un increment de 140 milions d’euros, un 18,3 per 
cent. Aquest increment, una petita part, 3,8 milions d’euros, no representa un increment 
net de recursos, atès que correspon a una regularització comptable de les taxes de les 
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PAU i de les proves d’accés públiques. Els 137 milions d’euros restants sí que presen-
ten un increment de recursos, del 17,8 per cent. Tot i el gran esforç que això implica, 
malauradament, aquesta quantitat no representarà enguany gaire més disponibilitat 
pressupostària per a les universitats, encara que sí que permetrà fer front a tres qües-
tions de gran importància per a aquests darrers anys. 

La primera, el dèficit estructural que arrossegava el sistema universitari, incremen-
tat anualment per l’aplicació d’increments retributius establerts per llei, però no supor-
tats pressupostàriament, que va fer que des de 2016 s’hagués de recórrer cada any als 
fons de contingència per tal d’evitar el dèficit de les universitats, amb l’increment al 
2020 de 69,4 milions d’euros per aquest concepte. Així es cobreixen els increments 
retributius acumulats des de l’any 2017 i el dèficit que hi havia aquell any.

En segon lloc, la reducció del 30 per cent dels preus de les matrícules universitàries, 
tal com s’havia plantejat en diverses mocions parlamentàries i s’havia reclamat des de 
la comunitat universitària i d’estudiants. Aquesta reducció implicarà haver de compen-
sar les universitats pels menors ingressos que es produeixin, que s’estima que siguin 
de l’ordre dels 57 milions d’euros previstos en aquest pressupost. Amb la reducció, es 
recuperaran pràcticament els nivells de preus d’abans de la crisi, amb una consideració 
de caràcter social molt important. Es mantindran les reduccions en els trams d’ingres-
sos més baixos, al tram 1 i al tram 2 del sistema de tarifació social desenvolupat des de 
llavors, i amb la qual cosa el sistema català de preus serà el millor de cobertura en el 
segment social més desafavorit, amb beques del ministeri per al tram 0 i en la reducció 
del 80 per cent i del 70 per cent en els trams 1 i 2, els trams en els que voldrien poder 
actuar directament amb les beques quan s’obtingui, si algun dia s’obté, la tan reclama-
da i reconeguda transferència per part de l’Estat d’aquesta competència.

El tercer element d’actuació correspon a les inversions en infraestructures 
congelades els darrers anys. Amb el pressupost 2020 s’incrementa la dotació per 
a infraestructures de capital a les universitats amb 10 milions d’euros respecte a 
l’avantprojecte del pressupost 2019. Es tracta d’un augment significatiu respecte als 
recursos destinats al 2017 i, en aquest cas, sí que es tracta de nous recursos nets per 
a les universitats públiques i representen l’inici de la recuperació del Pla d’inversions 
universitàries, el PIU, amb una dotació anual de 26,3 milions d’euros encara lluny, 
però amb el màxim històric d’aquest pla d’uns 90 milions anuals, quantitat que la 
crisi va estroncar dràsticament.

Per completar la descripció de les actuacions en aquest àmbit, els 912 milions 
destinats a universitats públiques inclouen també 12 milions d’euros destinats al 
programa Serra Húnter, que creix mig milió d’euros, i el programa Profor, de finan-
çament de les universitats en paràmetres de recerca, amb 9,5 milions d’euros.

Addicionalment, cal considerar en el capítol de finançament de les universitats, 
el nou finançament indirecte que rebran a través del Programa de suport a depar-
taments universitaris de recerca, l’SDUR, que podrà arribar enguany a una dotació 
anual de 7,1 milions d’euros, un 126 per cent d’increment respecte al que hi havia 
en el pressupost de 2017. Aquest nou programa, inicialment definit com a dotació 
de contractes de formació d’investigadors, presenta l’inici d’un programa de finan-
çament basal de la recerca en els departaments universitaris i ha de permetre, amb 
el seu desenvolupament, l’alliberament dels recursos semblants que les universitats 
dediquen a aquest concepte, amb els quals puguin desenvolupar les seves polítiques 
pròpies de captació i retenció de talent.

Finalment, el projecte de pressupostos d’Universitats també inclou partides de fi-
nançament d’altres universitats i entitats, com ara pràcticament 30 milions d’euros per 
al programa amb la UOC; 8 milions d’euros per al programa amb la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya; 4,5 per a l’ACUP; 4,3 per al Consorci de Ser-
veis Universitaris de Catalunya; 1,5 per a l’Institut Ramon Llull, entre d’altres.

En resum, en relació amb el que està indicant el Pacte nacional per a la societat 
del coneixement, totes les actuacions permeten incrementar la inversió pública en 
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universitats, iniciar el finançament basal de la recerca universitària amb el progra-
ma SDUR i iniciar la millora del tronc de finançament de les infraestructures uni-
versitàries.

Finalment, però no per això menys important, acabo aquest repàs amb les línies 
d’actuació de recerca. Es tracta d’un àmbit punter a Catalunya, amb el 0,1 per cent 
de la població mundial –ho he repetit moltes vegades–; publica l’1 per cent d’articles 
científics, i el sistema català capta el 3,2 per cent dels ajuts europeus de recerca i 
desenvolupament obtinguts per la Unió Europea i el 3,9 per cent de les beques Marie 
Curie. A més, amb tan sols un 1,5 per cent dels investigadors de la Unió Europea, 
Catalunya obté un 7,5 dels ajuts Proof of Concept del Consell Europeu de Recerca, 
uns ajuts que han estat una gran contribució per a la creació de noves spin-offs.

Recordem també que la quarantena de centres Cerca són organitzacions de re-
cerca orientades a l’excel·lència, on hi treballa un 20 per cent de la comunitat de 
recerca i desenvolupament de Catalunya i publiquen una tercera part de tots els arti-
cles. Per cada euro que reben de la Generalitat, en capten dos més d’Europa. També 
obtenen el 52 per cent dels ajuts del Consell Europeu a Catalunya i entre les quatre 
primeres entitats en nombre d’ajuts europeus en recerca a Catalunya hi ha dos cen-
tres Cerca i dues universitats.

La Generalitat de Catalunya manté enguany el seu compromís d’impulsar una 
economia basada en el coneixement, com ho demostra la posada en marxa del Pacte 
nacional per a la societat del coneixement i, així, per a aquest any 2020, la previsió 
és seguir fomentant polítiques de consolidació del sistema de recerca i desenvolupa-
ment, com és que per a algunes actuacions i programes es preveu un increment del 
finançament d’acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, però 
bàsicament es preveu la continuïtat en la majoria d’actuacions, que es poden agrupar 
fonamentalment en tres grups: el talent, les estructures de recerca, la transferència 
de coneixement i la innovació.

Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i 
tecnologia, i l’objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la qualitat com 
la quantitat. En aquest sentit, es continua mantenint la política d’impulsar la incor-
poració d’investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral i a partir 
de la consolidació del programa ICREA. Per tal de fomentar l’excel·lència del sis-
tema català de recerca i desenvolupament i consolidar els processos de formació, 
d’atracció i retenció de talent nacional i internacional, l’exercici 2020 manté i con-
solida el programa ICREA per a l’atracció i la retenció de talent, del qual es finan-
çaran, com cada any, deu noves places d’investigadors ICREA, amb un increment 
de 3,7 milions d’euros des del 2017, que permet consolidar i continuar amb aquestes 
deu noves incorporacions anuals, 2018, 2019 i 2020, i els majors costos salarials per 
l’increment retributiu dels empleats públics.

Com s’ha comentat abans, s’inicia la convocatòria de suport als departaments i uni-
tats universitàries adreçada a les universitats, per enfortir la recerca dels departaments 
universitaris, mitjançant la qual es podran contractar nous investigadors amb la forma-
ció, amb una dotació inicial de 7,9 milions anuals, amb un increment de 4,4 milions 
d’euros respecte al 2017, que permetrà més que duplicar la contractació de personal 
investigador amb ajut de la Generalitat de Catalunya. El foment de la recerca a través 
de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política de recerca 
i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques tenen un impacte 
significatiu en l’entorn de la recerca i l’activitat econòmica, per la qual cosa es man-
tindran els compromisos adquirits per a aquest 2020.

Amb l’objectiu de consolidar el sistema dels centres de recerca i cerca, i pro-
moure la seva sostenibilitat d’excel·lència, es manté i es consolida el finançament 
d’aquests centres, i s’impulsen un seguit d’incentius destinats a consolidar també 
aquells centres excel·lents que han estat avaluats per la institució Cerca. L’import 
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destinat a aquesta actuació al pressupost 2020 per a la Direcció General de Recerca 
és de 2 milions d’euros. Per tal de racionalitzar i optimitzar l’ús de grans instal·la-
cions i equipaments científics, s’impulsen les següents actuacions, que suposen un 
increment global de 10 milions i mig d’euros respecte als recursos consignats al 
pressupost 2017: el cofinançament del projecte de Barcelona Supercomputing Cen-
ter, Centre Nacional de Supercomputació, per a la posada en marxa del superordina-
dor MareNostrum 5, en concret, el cofinançament d’aquesta inversió és de 6 milions 
d’euros; també la major aportació al sincrotró Alba, de 3,25 milions d’euros. Pel que 
fa al finançament basal de grans instal·lacions i infraestructures, les dues que hem 
esmentat, l’increment addicional és de 500.000 euros respecte a l’avantprojecte 2019. 
Pel que fa als Fons de Desenvolupament Regional Europeu, cal destacar que el pres-
supost de la Direcció General de Recerca disposarà d’un total de 4,3 milions d’eu-
ros, que serviran per finançar les bestretes de les convocatòries de transferència, de  
coneixement, cofinançades amb aquest fons.

En global, doncs, el pressupost 2020 contempla una inversió total en grans in-
fraestructures de 30,5 milions d’euros, un 38 per cent més del que es consignava 
el 2017 i, de la mateixa manera, els centres de recerca dependents de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca representen una inversió directa de 78,61 milions d’euros 
davant dels 74 del 2017. L’increment que s’hi produeix es dedica exclusivament a 
increments retributius i a la millora de finançament dels centres més excel·lents, co-
mentada abans.

Finalment, en aquest capítol de finançament de l’activitat de recerca, cal inclou-
re-hi també els 4 milions destinats al finançament de l’Institut d’Estudis Catalans; 
1,75 milions per finançar la Fundació I-Cerca, que dona suport a tota la xarxa de 
centres Cerca, i els 1,65 milions d’euros que finança majoritàriament l’activitat de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

En resum, en relació amb el que està indicat en el Pacte nacional per a la societat 
del coneixement, totes les noves actuacions en l’àmbit de recerca i desenvolupament 
ens permeten incrementar la inversió pública, millorar el percentatge de despesa pú-
blica, iniciar la millora del finançament dels centres de recerca i mantenir els com-
promisos amb les grans infraestructures científiques i millorar-li la inversió.

Sé que m’he estès com deu minuts del temps, però jo crec que la dimensió del de-
partament, i tot i així ho hem fet de manera resumida i sense ni aturar-me per beure... 
Volia aprofitar..., abans saludava només la directora d’Indústria perquè, per limitacions 
d’espai, teníem prevista, doncs, un altre tipus de distribució física, però evidentment 
saludo, com no pot ser d’altra manera, i crec que és bo perquè ens fem una idea de la 
magnitud del departament, la directora d’Indústria, el director general d’Energia, el de 
Turisme, la directora general de Comerç, el director general de Recerca, la directora 
general d’Universitats, també la directora de l’Agència Catalana de Consum, que està 
allà darrere, el director també d’Avançsa i la directora de Serveis, a part dels secretaris 
que ens han acompanyat, el director de l’Agència Catalana de Turisme. I, com veuen, 
la família és gran, perquè realment... (Veus de fons.) Ah!, he dit directora d’Universi-
tats i director d’Energia... (Veus de fons.) Perquè realment és, bé, directora del Consell 
Interuniversitari de Catalunya... Bé, estan repartits per tot arreu. Per tant, doncs, no sé 
si ara potser toca fer una pausa o no ho sé.

Gràcies.

El president

Sí; moltes gràcies, consellera, per l’exposició. Són deu minutets però penso que 
val la pena per acabar l’exposició seva. En tot cas, ara faríem la suspensió que pre-
veu el Reglament, a petició de la consellera. Farem quinze minutets de recés i co-
mencem amb les preguntes dels diputats.

Gràcies.
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La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i es reprèn a dos quarts de cinc i tres 

minuts.

El president

Bé, doncs, reprenem la comissió. 
I ara donarem deu minutets a cada representant de cada grup parlamentari per 

poder fer les preguntes a la consellera. D’acord? Intentaré ser estricte i que no ens 
passem gaire dels deu minutets, d’acord? (El president riu.) Molt bé. Gràcies, doncs. 
Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Bona tarda, consellera. Diputats, diputades, resta de l’equip 
de la conselleria –no em detindré en cada un d’ells perquè...–, queden saludats tots. 
Bé, gràcies per la seva presentació. Ha sigut una presentació exhaustiva. Jo diria que 
gairebé ha intentat esgotar-nos en la presentació perquè no poguéssim dir res des-
prés, no? (L’orador riu.) Després d’aquesta ja no queda massa... Fins i tot he sentit 
partides de 75.000 euros, amb la qual cosa hem anat a una anàlisi molt detallada de 
totes les despeses del seu departament.

El que no he notat –i en altres presentacions que he assistit sí que s’havia notat– 
és que aquests pressupostos normalment no estaven agradant. La impressió que do-
naven els que ho presentaven, i nosaltres –això ja ho veurem després, però– és que 
no agradaven, que no acabaven de satisfer les necessitats o el que en principi es vol-
dria. I jo, en principi, això no ho he detectat, i no sé si preocupar-me o no, perquè la 
veritat és que jo crec que hi haurien seriosos motius de preocupació, perquè no crec 
que s’assoleixin les fites que es voldrien, no?

També s’ha repetit en cadascuna de les compareixences, i no per repetit és menys 
cert, que aquests pressupostos en realitat no són, com es volen vendre, expansius, 
perquè, si els comparem tant respecte al 2017 com al 2010, veiem que en realitat 
aquests 3.000 milions ja estaven més que gastats. També s’ha de repetir i insistir 
que ens presenten uns pressupostos que vostès no aplicaran, i que els deixen a algú 
altre, limitant, hipotecant la seva gestió de govern. Lo normal seria fer les eleccions 
i presentar pressupostos, i no a l’inrevés. Que siguin necessaris els pressupostos i 
no governar amb pressupostos prorrogats no els obliga ara a anar a correcuita per 
aprovar aquests que ens presenten.

Si mirem els pressupostos del seu departament, la primera impressió que tenim 
és la decepció, com ja li deia. Són uns pressupostos decebedors i li diem amb tris-
tor, «en sèrio», haguéssim volgut just el contrari, perquè estem molt, però que molt 
preocupats sobretot pel que fa a l’evolució del seu departament.

Nosaltres creiem que els principals eixos de la seva conselleria són cabdals pel 
futur de Catalunya i de la resta d’Espanya. Hem estat, som i hem de ser el motor eco-
nòmic principal del nostre país i una de les principals regions econòmiques d’Euro-
pa. Això sols s’assoleix esmerçant recursos suficients per a precisament les àrees de 
la seva conselleria, Empresa, Coneixement i Universitats, Comerç, Consum, Empre-
nedoria, Energia i Mines, Indústria, Turisme, Seguretat Industrial, Universitats. És 
una conselleria complexa amb moltes àrees per tocar; els seus àmbits d’actuació són 
el pal de paller de l’economia catalana i espanyola, i la que alimenta la resta de de-
partaments. Encara que no els agradi a alguns, les empreses són el motor econòmic 
de les societats i des del Govern s’ha de facilitar que aquestes puguin desenvolupar 
la seva activitat en les millors condicions possibles, dins la llei i les regulacions ade-
quades i ajustades a les del nostre entorn econòmic. Una de les principals tasques 
dels governs és no convertir-se en un entrebanc al creixement econòmic.

Aquí tenim un problema, senyora consellera –vostè em dirà que no, que no hi té 
res a veure, però nosaltres hi tornarem a insistir–: la seguretat jurídica. I citaré un 
article de Carmen Lence: «La seguretat jurídica és un altre dels principis essencials 
de l’estat de dret que a Espanya té rang constitucional, garantit en l’article 9.3 de la 
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Constitució espanyola.» La seguretat jurídica implica abans de res un saber a què 
atenir-se. Pressuposa la certesa del contingut de les normes i del fet que seran apli-
cades d’acord amb el seu contingut. La seguretat jurídica és, com va escriure Gustav 
Radbruch: «La seguretat del dret mateix.» I resulta essencial per al funcionament de 
l’economia i del mercat, perquè sense regles i sense saber que aquestes seran apli-
cades d’acord amb el seu contingut, no podria haver-hi transaccions. I, si no hi ha 
transaccions, no pot funcionar l’economia. Existeix una intensa connexió entre la lli-
bertat d’empresa com a principi lligat a la revolució liberal i a l’estat de dret, una de  
les manifestacions de la qual és que tota intervenció estatal que limiti l’activitat dels 
particulars ha d’estar motivada per alguna raó d’interès general i ser proporcionada. 
També s’ha dit que la seguretat jurídica és fonamental per a desenvolupar un clima 
favorable a la inversió.

I en aquests estem, senyora consellera. A part dels pressupostos, que són neces-
saris per desenvolupar la tasca de govern, és imprescindible retornar la seguretat 
jurídica a Catalunya, fent que els organismes de govern, part inseparable de l’Estat i 
que emanen d’ell, retornin a la senda constitucional i assegurin el compliment de la 
legislació vigent. Sense aquest punt, anirem tirant, anirem fent. No serà d’avui per 
demà, però la decadència de la nostra comunitat serà un escenari cada cop més pro-
bable. I nosaltres no volem aquest futur.

No ens digui que som catastrofistes, som realistes. Estem preocupats, estem molt 
preocupats pel futur de Catalunya i d’Espanya, i dins de les nostres capacitats hau-
ríem de treballar plegats per aconseguir que els nostres conciutadans no haguessin de  
patir un altre cop els efectes d’una altra crisi. Per sort, sembla que sols serà una 
desacceleració econòmica. De moment sembla que sigui així, però això pot trasto-
car l’escenari d’ingressos del seu pressupost, que en principi pensem que és massa 
optimista. I, per tant, o bé no es desplegarà totalment el seu pressupost, o bé qui 
l’apliqui, que pot ser que no siguin vostès, haurà de tirar de dèficit per arribar a fi-
nal d’any.

Pel que fa a les grans línies de la part del pressupost que li pertoca, dir-li el se-
güent: el que destinen al Pacte nacional per a la indústria és clarament insuficient, 
insuficient perquè durant tots aquests anys darrers l’han deixat parat dins un calaix, 
un pla que estava consensuat amb tothom i que tothom demanava que es desenvo-
lupi plenament, sobre el que tothom estava d’acord i sobre el que estava previst, pu-
blicat a la primera plana a la seva web, invertir un total de 1.844 milions d’euros 
fins al 2020. Bé, el 2020 ja ha arribat. On ens hem quedat? Quant se li dedica? Ve-
iem que el Govern és extremadament generós en altres partides, com TV3 o com el 
CTTI, però en aquelles que tenen a veure directament amb el benestar dels nostres 
conciutadans, són igual de generosos? En el dossier que ens han entregat el que s’ex-
plica és que avançaran fins on? No ho sabem.

També veiem que es destinen 2,9 milions d’euros per al desplegament del Pla 
d’automoció i de mobilitat. Sabem que són diners, ho sabem –millor 3 milions d’eu-
ros que res–, però de veritat creiem que són suficients 3 milions d’euros per ajudar a 
un sector que representa el 10 per cent del PIB català, i que està a tocar d’un procés 
de reestructuració brutal degut a diversos factors que poden acabar sent, com vostè 
ha dit, una tempesta perfecta?

Respecte al turisme, veiem que es pressuposten 24 milions d’euros, que és la 
mateixa quantitat que va presentar el conseller Felip Puig el 2013, quan va presentar 
el pla de màrqueting del sector. Això són uns pressupostos expansius? Vostè també 
ha fet referència a la importància del sector del turisme a l’economia catalana. No 
sembla pas que requereixi una especial atenció.

Respecte a Universitats, els 979 milions que els hi ha tocat en aquests pressupos-
tos són pràcticament els mateixos que van rebre el 2010, 900 milions d’euros, i s’ha 
fet una actualització, encara lluny del que els rectors reclamen per a aquest 2010, 
aquests 900, més els 62, i que esperen rebre per al 2022 1.300 milions d’euros, que 
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sembla que és el consens de les universitats. No sembla pas que aquests pressupostos 
indiquin la voluntat d’arribar a aquesta xifra. Potser si dediquessin menys a propa-
ganda o a mantenir TV3, tindrien més diners per dedicar al que realment importa: 
a l’educació.

Li demanem que les delegacions internacionals s’utilitzin per promocionar Ca-
talunya i Espanya, perquè hi ha una cosa que es diu sinergies i que, li agradi o no, 
són elements guanyadors i que hem d’aprofitar al màxim, que serveixin realment 
per atreure inversions, com fan la resta de delegacions de la resta de comunitats au-
tònomes. Li demanem que faci el necessari per evitar que les cambres de comerç 
es polititzin de la forma tan descarada com ho estan fent. Li demanem que certes 
associacions amb clars vincles amb el Govern deixin de promoure llistes de bones 
i males empreses, igual que fan llistes de catalans bons i dolents. Li demanem que 
el seu Govern garanteixi la lliure circulació de persones i béns, que els talls indis-
criminats, i dels que no s’han demanat autorització prèvia com la llei determina i 
que s’han de fer per tal de respectar els drets de tothom, es facin segons els proce-
diments legals establerts i que, si no és així, s’actuï amb tota la contundència que 
permet la llei.

Li demanem que faci tot el possible perquè retorni el seny a la nostra comunitat, 
perquè torni a ser una comunitat generadora de riquesa i benestar. El seu departa-
ment és dels principals departaments del Govern i vostè té molta responsabilitat en el 
desenvolupament de l’economia de la nostra comunitat. Del seu departament en de-
pèn en bona manera el futur de moltes famílies. No són temps fàcils. Al contrari, el 
2019 ha estat particularment complicat en l’àmbit industrial. S’hauria de fer l’impos-
sible per tal d’evitar que els ERO continuïn sent el principal motiu de preocupació per 
a molts catalans. Els ERO han augmentat a la nostra comunitat un 117,4 per cent. I sí, 
és cert que l’actual normativa fa complicada la negociació abans de que es produeixi, 
però a Madrid tenen la mateixa normativa i els EROs en aquesta comunitat, al 2019, 
han crescut un 10,8 per cent. Hem multiplicat per deu la seva xifra. Potser hi ha fets 
conjunturals i específics però la diferència continua sent molt important i ens hauria 
de fer pensar-hi a tots plegats, i així en tants altres aspectes.

No veiem que hi hagi una clara voluntat de facilitar la vida a les pimes, que són 
la gran majoria de les empreses catalanes, i que les traves burocràtiques deixin de 
ser un malson per a la gran majoria d’elles. Simplificació administrativa. I, per altra 
banda, facilitar el seu creixement mitjançant instruments financers adequats a les se-
ves necessitats. No podrem ser veritablement competitius si les nostres empreses no 
assoleixen una grandària comparable a la dels seus competidors internacionals.

Aquests pressupostos creiem que no fan front a tots els reptes de l’economia ca-
talana, ni tan sols als més importants i, de veritat, com li deia al començament, no 
podem estar més que decebuts. S’ha perdut un altre cop una oportunitat per donar 
un veritable impuls a l’economia catalana.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé, i per ajustar-se el temps, l’ha clavat als deu mi-
nuts. I ara, per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula de la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bona tarda, consellera, i a tot el seu equip. No els anomeno a 
tots, que són molts, i benvinguts. Gràcies també per la presentació que ens ha fet, molt 
acurada i molt detallada, sobre el seu departament que, com bé ja s’ha dit, és molt ex-
tens i toca realment polítiques molt importants per al futur del país.

Nosaltres hem dit, i vull recordar-ho aquí perquè no se’ns oblidi, que portem tres 
anys de pròrroga pressupostària i, per tant, vol dir tres anys perduts en el sentit que 
ni en el 2018 i en el 2019 ens van presentar, el Govern ens ha presentat una proposta 
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de pressupostos, que probablement hagués fet que moltes de les coses que avui es 
diuen doncs haguessin estat resoltes. I, en canvi, hem tingut des del 2017 modifica-
cions pressupostàries que no ens han permès probablement fer tot allò que nosaltres 
haguéssim volgut.

A més a més, tenint en compte que hem tingut sis anys de creixement econòmic 
doncs aquest no l’hem aprofitat i creiem doncs que això val la pena dir-ho. És un pres-
supost que arriba tard, i nosaltres també diem que és un pressupost que arriba tard en 
lo polític, com deia, però també en lo social, perquè no ens sembla que respongui ni 
que doni sortida ni solució als reptes que en aquests moments té el país. I no només 
reptes, sinó també els problemes que té en aquests moments Catalunya.

Ens expliquen que el pressupost del 2020 amb relació a l’inicial 2017 augmenta 
en 3.070 milions d’euros nous, és a dir, 3.000 milions d’euros que posem sobre la 
taula per gastar. Nosaltres ja els hem dit que això no és cert, perquè si un mira el li-
quidat del 2018 o del 2017, o l’executat del novembre del 2019, ja estem per sobre de 
la xifra que es planteja en l’inicial del 2020 i, per tant, no són nous. Podem dir altres 
coses però nous, nous per gastar, no ho són i, a més, quan un analitza els departa-
ments, doncs veu que no, perquè si no hi hauria molts més recursos nous de trinca, 
parlo col·loquialment, per gastar. I aquest és un element que crec que val la pena dir, 
perquè així no ens enganyem amb les xifres i amb les dades, i és veritat que després 
tothom utilitza aquella que li convé per explicar millor el pressupost, no?

Miri, si nosaltres ens centrem a parlar d’aquest departament, la veritat és que jo 
estic decebuda, però també estic una mica enfadada, amb aquest pressupost i amb 
el govern del meu país, i amb el vicepresident Aragonès, que és qui ha liderat les 
negociacions d’aquest pressupost. I ho dic perquè crec que aquest pressupost mostra 
una mirada curta sobre el que necessita el país i sobre els reptes que ha d’afrontar. 
I ho dic així perquè aquest Departament d’Empresa i Coneixement probablement és 
el departament que més generació de riquesa i llocs de treball genera. És a dir, el 
coneixement és font de generació de riquesa de llocs de treball i, per tant, crec que 
s’ha de posar el coneixement al centre de l’economia, perquè aquesta sigui compe-
titiva i puguem estar doncs competint en mercats cada vegada més globalitzats però 
cada vegada també més avançats amb els reptes que tenim avui per endavant, com 
pot ser la indústria 4.0 o la intel·ligència artificial o la transició ecològica.

I crec sincerament que la proposta que se’ns fa des del Govern, liderada pel vi-
cepresident Aragonès, no afronta aquest repte tan important. I crec, a més a més..., 
i quan un analitza per exemple la presentació que se’ns fa, veu que, a més a més, no 
es mira aquest departament amb aquesta visió. I per exemple la part d’Universitats, 
en comptes d’incorporar-la a la part, i això no em sembla baladí, no em sembla una 
tonteria, a l’eix 3 de Coneixement, innovació i dinamització econòmica», es posa 
en el d’«Igualtat d’oportunitats». Que està bé, la universitat serveix, és a dir, ha de 
permetre la igualtat d’oportunitats en l’accés i després en el camí al llarg de la vida. 
Evidentment hem de poder també utilitzar o que la universitat sigui un instrument 
de l’ascensor social, evidentment. Però no és només això. És moltes més coses. I crec 
que en els moments de canvi tecnològic que té el món, i que nosaltres també tenim 
per endavant, ens sembla que posar aquest àmbit en un eix equivocat diu moltes co-
ses de com el Govern veu aquest departament. I crec que això és un error.

Però, a més a més, entra en una contradicció, el Govern, perquè quan el vicepresi-
dent Aragonès ens explica que aquest pressupost bàsicament respon o dona resposta 
a aspectes de justícia social i igualtat d’oportunitats, coi, si la universitat està aquí 
dins, doncs posin-li els recursos necessaris. I resulta que quan un analitza els 129 
milions d’euros comparats amb l’inicial del 2017, nets nets, nous nous, són 16, dels 
129, 16, perquè una part és la compensació de les taxes i una part és capítol 1, d’aug-
ments que s’han anat fent, pagaments de pagues extraordinàries suspeses des de  
l’any 2012, etcètera.
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És a dir, que és pressupost que s’ha anat modificant, que es consolida, però no 
és nou. I jo crec que estaria bé que, de tant en tant, fóssim honestos. Miri, i ho dic 
avui, deixi’m que faci una anotació personal, avui que fa unes hores ha mort una 
de les persones que em va fer entrar en política, que era el Remigi Herrero, un re-
gidor de Mataró, que va ser primer tinent d’alcalde i ha mort jove, seixanta i pocs 
anys, ara fa unes hores. I em recordava d’això, que ell sempre deia –era un mestre 
i era molt pedagògic, amb aquestes coses–: «Estem aquí» –i això des de l’honeste-
dat– «per defensar allò que creiem.» I crec que s’hauria de ser més honestos a l’hora 
de presentar els números. Crec que en universitats, en l’àmbit del coneixement, no 
estem sent prou valents.

I no ho dic jo. Fa poc, abans de l’estiu, va venir el president de la Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, el rector Elias, i ho va dir: «Tenim riscos importants a 
la universitat.» Tenim riscos i cal ser valents i cal també posar una part dels recursos 
que puguem tenir disponibles per a aquest àmbit, per a la recerca i per a la universitat. 
I crec que no ho hem fet suficientment: 129, nous nous són 16, i creiem que aquest és 
un petit error que crec que anirem pagant. I sobretot tenint en compte que aquest Go-
vern no aplicarà el pressupost i que hi haurà unes eleccions, i ves a saber si al 2021 
tindrem un nou govern i tindrem un nou pressupost, doncs, un pensa si aquest pres-
supost s’acabarà prorrogant més d’un any i, per tant, no acabarà de fer front a aquest 
repte tan important.

Per tant, ens sap greu però estem aquí, en un 0,4 per cent del PIB dedicat a Uni-
versitats quan hauríem d’estar a l’1 o 1 i mig. Aquest és el repte que ens vam plan-
tejar també en el Pla nacional per a la recerca i la innovació, i que es planteja en 
molts debats.

Al vicepresident Aragonès també li agrada molt comparar-se amb el 2010. Em 
sembla bé. Jo dic, home, ha passat una dècada, han passat moltes coses, hi han al-
tres problemes, altres reptes per endavant, no parlàvem al 2009 de la intel·ligència 
artificial... Però és igual, Com que a ell li agrada, en parlem. I en Universitats sortim 
perdent, si ho comparem amb el 2010, si ho comparem amb Recerca amb el 2010 
també. I m’agradaria posar una dada d’Innovació sobre la taula. En Innovació també 
hi perdem, perquè els recursos en innovació a l’any 2010 eren de 199 milions d’eu-
ros, i ara estem en 27,2.

Jo també volia fer una pregunta a la consellera, perquè en el pressupost definitiu 
del 2019, el que pensàvem que era definitiu, en Innovació teníem 31 milions d’eu-
ros, però quan un va a analitzar les obligacions reconegudes a novembre del 2019, 
que són les últimes dades que tenim d’Innovació, estem a 7,3 milions d’euros. És 
a dir, un executat del 23,44 per cent. Ostres, crec que és un nivell d’execució molt 
baix en un àmbit en el que hem de posar tots els recursos i més, perquè si en alguna 
cosa pequem és en la innovació, en les polítiques d’innovació, i això ens ho diuen 
tots els nostres rànquings, anàlisis, estudis i, per tant, em sorprèn molt aquesta xi-
fra i crec que ens l’hauríem de revisar.

També en l’àmbit d’emprenedoria, que ho citava la consellera. Aquí també tenim 
unes xifres baixes d’execució. De 25 milions d’euros que es plantejaven en el pressu-
post definit del 2019, obligacions reconegudes són 3 milions i mig, és a dir, un 13,97 per  
cent. També em sorprèn. Si tenim la resposta avui, bé, i si no ja la tindrem, però crec 
que no ens podem permetre que, per exemple, amb l’impuls de l’emprenedoria o amb 
l’impuls de la innovació, no executem tot allò que ens pertoca. Perquè si no al fi-
nal el liquidat és més petit fins i tot que el pressupost definitiu que nosaltres havíem  
plantejat.

No sé com vaig de temps, president, però volia entrar un moment –dos minuts–, 
en Indústria. Indústria és un d’aquests àmbits que també –en general en tot, però– 
tinc una certa decepció. Crec que la indústria, i ho ha dit la consellera a més a més, la  
indústria té un repte brutal, amb la indústria 4.0 i amb incorporar la digitalització i  
la tecnologia i la transició ecològica per ser més competitius. I no ho estem fent. Quan 
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un analitza les xifres, doncs, resulta que el 2017 hi havia un pressupost de 52 milions 
d’euros, avui ens n’estan plantejant un de 50, i el 2010, per allò del vicepresident Ara-
gonès, era de 165. O sigui que, clar, la reducció des del 2010 és brutal. I si anem a 
mirar l’executat del 2019, també anem bastant baixos, el 65 per cent.

El Pla nacional per a la indústria es va aprovar el 2017. Aquell 2017 s’entén, perquè 
va ser mig any, doncs, que no es podia incorporar potser pressupost. Bé, això potser 
també es podria discutir. Però és que el 2018 vam anar a un executat més baix que el 
definitiu que es plantejava. Hi havia un definitiu de 36 milions i en vam executar 31. És 
que n’hauríem de posar 100 o 150 amb Indústria, perquè realment ho necessitem. I ara 
haurem de revisar el Pla nacional per a la indústria, i no val només amb això que diu 
aquí de: «Desplegarem, seguirem desplegant.» No, posem-hi una xifra. Posem-hi 50 
milions, 100 milions. I després, una altra xifra insuficient absolutament: l’automoció, 
2,7 milions d’euros. Aquí es va fer una comissió d’estudi per al sector de l’automoció. Sé 
que els sindicats porten treballant uns quants mesos. 2,7 ens sembla, bé, insuficient no, 
lo següent. I no vull parlar de la Nissan o de les dificultats del sector de l’automoció per 
reconvertir-se i reinventar-se, però crec que 2,7 és insuficient.

Aleshores, a vegades penso: aquest govern, de què vol viure?, de què vol que 
vivim els catalans? De què vol que vivim, del sol i platja? Bé, doncs, està bé, però 
en Turisme també m’explicaran algunes dades que no entenc. En tot cas, crec que 
hauríem de fer un esforç en l’àmbit del turisme. I dins aquí de la indústria, podria 
parlar d’Eurecat, que és on saben vostès que és un centre que jo no és que critiqui, 
però intento posar una anàlisi per intentar que les coses millorin i que dediqui els 
recursos a allò que pertoca i, per tant, no a la formació universitària, no a la forma-
ció ocupacional, no a les grans empreses, sinó que ha d’anar al teixit econòmic, a la 
petita empresa, per injectar innovació i que aquesta sigui més competitiva.

El president

Ha d’anar acabant, senyora Romero, si us plau.

Alícia Romero Llano

Només dues frases. En Energia, també petit suspens. El conjunt de partides sobre 
transició energètica no arriben al 2 per cent del pressupost i per tant és baix. Crec 
que hauríem de ser en aquí també valents amb el repte que tenim per endavant.

I en Turisme hi han xifres que no acabo d’entendre, perquè el vicepresident ens 
posa que el pressupost de Turisme, en la presentació que ens va fer, era de 156 mi-
lions d’euros i, en canvi, el que ens presenta el consellera és de 83. No sé si és perquè 
el vicepresident ens incorpora 72,8 milions d’euros d’ingressos de l’impost d’estades 
turístiques, que no sé què li deu semblar al sector, l’augment, però en tot cas em sem-
bla, doncs, que si és de 83, és menor que el 2010, i si és de 156, alguna cosa grinyola. 
Per tant, consellera, també m’agradaria que em digués quina és la xifra exacta, per-
què si és la que vostè ens diu tampoc estem millorant, al contrari, la del 2010.

Per tant, una certa decepció del pressupost, però sobretot una certa decepció 
d’aquesta visió curta d’un pressupost fet per avui i no fet per, evidentment, d’aquí 
a dos, tres o cinc anys. I està clar, un govern trencat, amb una legislatura esgotada, 
doncs, evidentment ens porta un pressupost per avui i no per d’aquí a deu anys, que 
és el que necessitaríem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Una qüestió abans: per quant temps?

El president

Deu minuts.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, conse-
llera, per la seva presentació. Quan nosaltres ens vam asseure amb els dos partits de 
govern, amb Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya, per negociar pressu-
postos, a cada conselleria teníem molt clar quin era l’objectiu central d’aquesta nego-
ciació, que era passar de deu anys de retallades, deu anys de polítiques d’austeritat, a 
deu anys de reconstrucció del nostre estat del benestar, que estava doblement minvat 
a Catalunya, minvat per les polítiques d’austeritat que es van impulsar al conjunt de 
l’Estat i minvat per les polítiques d’austeritat excessivament dures, per qualificar-les 
d’alguna manera, o més dures que la resta de comunitats autònomes, que havia im-
pulsat el Govern de Convergència.

I, per tant, és una tasca que ni tan sols ens plantegem resoldre en uns pressu-
postos, com tampoc ens plantegem resoldre en uns pressupostos estatals el dolor i 
el patiment que s’ha causat, tant a la ciutadania del conjunt de l’Estat com als ser-
veis públics del país, en només uns pressupostos. Però entenem que lo fonamental 
d’aquests pressupostos és que evidenciïn i construeixin un canvi de tendència que 
ens permeti reconstruir el nostre model de benestar.

Reconstruir-lo en tot allò que funcionava, en aquells serveis públics i en aquelles 
apostes que eren troncals en l’estat del benestar abans de la crisi, com ha sigut edu-
cació, com ha sigut sanitat, i també assumir que cal transformar-lo en totes aquelles 
coses que ja no poden ser una mera rèplica del que era l’estat del benestar abans de 
la crisi. Nosaltres posàvem dos eixos fonamentals, com són la transició ecològica i la 
lluita per la igualtat, per fer de Catalunya un país més igualitari i més feminista. I so-
bre aquests dos eixos de transformació i sobre la reconstrucció i el revertiment de les 
retallades és com avaluem els pressupostos i l’acord pressupostari a què hem arribat 
amb el Govern.

I crec que en aquest departament tenim un problema fonamental, que és que 
considerem que el pes del departament i la seva importància estratègica que té no 
és compartida pel conjunt del Govern, per dir-ho d’alguna forma. Nosaltres consi-
derem que aquest departament és un departament estratègic per al futur del país, i 
que ni té aquest reconeixement, ni té el pes pressupostari, ni té segurament el pes, 
ni tan sols en l’agenda pública i en allò que es discuteix sobre el futur de Catalunya 
que hauria de tenir.

És un departament del que pengen els tres pactes nacionals, crec que centrals, per 
debatre sobre el futur de Catalunya, com són el Pacte nacional per al coneixement, 
el Pacte nacional per a la indústria, i el que hauria de ser ja Pacte nacional per a la 
transició energètica en el nostre país. I cap d’aquests pactes nacionals considerem 
que estiguin dotats pressupostàriament, però també de l’impuls legislatiu i de la cen-
tralitat estratègica que hauria d’haver assumit aquest Govern. I crec que haver perdut 
dos anys, i crec haver tingut un govern durant dos anys que no legisli, que no impul-
si, que no aposti estratègicament per aquests tres plans nacionals que he esmentat, 
no només embarga el futur de Catalunya, sinó que també menysté les possibilitats de 
reconstruir el benestar a l’alçada que nosaltres també ens agradaria.

És cert, però, que hem arribat a acords que també m’agradaria posar en valor, a 
pesar de que són limitats. Un d’ells, fonamental, i que per a nosaltres era fonamental 
que estigués sobre la taula i que forma part de les discussions durant pràcticament 
tota la negociació, que és que les universitats del nostre país s’han d’incorporar pro-
gressivament al servei públic d’educació i a l’estat del benestar i, per tant, han de 
ser un dret universal. I, per tant, allò que va passar el 2011, que va ser un augment 
del 66 per cent dels preus públics de matrícula a casa nostra i un desballestament de  
les universitats públiques a casa nostra, cal començar-ho a revertir des d’aquests 
pressupostos.

I, per tant, per a nosaltres la rebaixa de taxes és una bona notícia. És un acord 
que no pot quedar només en aquests pressupostos, com a mínim hem de garantir la 
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resta, el 30 per cent que resta de baixades de taxes i, a partir d’allà, assumir que cal 
un debat públic sobre la integració de les universitats amb accés universal al sistema 
del benestar i l’augment de les inversions en universitats, que és del 17,8 per cent. 
És del 17,8 per cent, però segurament compartim tots, i vostè també, que és insufi-
cient per abordar els reptes de les universitats públiques en el futur. Hi ha gran part 
d’aquesta despesa que té a veure amb costos estructurals, amb pagament del perso-
nal, amb increments retributius, etcètera. Tenim problemes estructurals a la nostra 
universitat. Tenim problemes de precarietat en el professorat, d’incompliments en 
l’Estatut del professorat docent investigador a casa nostra. I tenim problemes de fi-
nançament estructural de les universitats.

Més enllà d’aquest pressupost, jo crec que hi ha una reflexió que hem de fer tots i 
totes, que és que o donem impuls i compromís al Pacte nacional pel coneixement en 
totes les seves dimensions –també en la garantia d’unes universitats públiques de qua-
litat– o aquest pressupost no és garantia del sosteniment financer de les universitats 
públiques. I crec que n’hem de ser conscients, perquè més enllà de que haguem pogut 
actualitzar un 17,8 per cent els pressupostos enguany, tindrem un problema l’any que 
ve, tindrem un problema l’any següent i, per tant, creiem que cal ressituar la importàn-
cia estratègica que té el Pacte nacional per al coneixement a casa nostra.

El segon eix fonamental per a nosaltres és la indústria. Tenim un problema cen-
tral amb l’economia productiva en aquest país i amb la indústria en particular, que 
té reptes de futur, però de futur immediat, per a la seva supervivència i per al seu 
creixement, que no tenen la prioritat pressupostària i política que haurien de tenir. 
I crec que això també ho hem d’assumir. I m’agradaria fer un aclariment avui: és ve-
ritat que avancem pressupostàriament en indústria, que és millor el pressupost que 
aprovarem que el que tindríem si prorroguéssim, això és una evidència i ho cele-
brem, i en aquells aspectes on hem pogut millorar, doncs, estem satisfets d’haver-ho 
pogut fer, però cal ressituar la importància estratègica del Pacte nacional per a la 
indústria a casa nostra. I crec que vostè està més d’acord amb les crítiques que estan 
fent alguns grups parlamentaris, inclòs el nostre en això, que en la prioritat que li 
dona el mateix Govern.

Tenim reptes de futur, la transició a la indústria 4.0, la transició ecològica de la 
nostra economia productiva, la generació d’una economia circular, l’aposta per ele-
ments estratègics, com la impressió 3D o d’altres elements que formen part del Pacte 
nacional per a la indústria, que no poden ser assumits només amb aquests pressupos-
tos. I nosaltres el que diem és que enguany, que estem ja a l’any 2020, caldria que 
revisitéssim el Pacte nacional per a la indústria i que reconstruíssim els acords i els 
compromisos de govern, encara que assumim que ja es farà tard, que fa dos anys que 
pràcticament el Pacte nacional per a la indústria no rep la centralitat i la importàn-
cia que hauria de rebre del Govern, que segurament no acabarem els compromisos 
aquest 2020. Però caldria asseure’s i definir un calendari de compromisos i redefinir 
la prioritat estratègica del Pacte nacional per la indústria a casa nostra.

No sé com vaig de temps, però amb això ja acabo... (Veus de fons.) D’acord. Amb 
això ja acabo, president. Tenim un tercer pacte que depèn d’aquest departament, que 
nosaltres, de fet, ja no compartim que depengui d’aquest departament, perquè en-
tenem que hi hauria d’haver un departament de transició energètica en aquest país 
que inclogui les competències del departament de Sostenibilitat i també les d’Ener-
gia que recauen en aquest departament, però és evident que no arribem. És evident 
que hem perdut deu anys en energies renovables a casa nostra; que això té un cost i 
tindrà un cost en el futur energètic del nostre país, i que som incapaços de donar-li 
la importància estratègica que hauria de tenir per al teixit productiu a casa nostra i 
també per a la garantia d’un subministrament en energies renovables d’accés univer-
sal i de qualitat al nostre país.

I creiem que el pacte energètic al nostre país també hauria de revisitar-se, més 
enllà del que avancem en aquests pressupostos, que ja dic que celebrem l’acord i 
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que considerem que hi ha elements que per nosaltres és positiu que s’hagin pogut 
acordar, però crec que en aquests tres pactes nacionals estratègics, el conjunt del 
Govern, el conjunt dels actors que el van signar i el conjunt dels grups parlamenta-
ris d’aquest Parlament crec que avui podríem acordar que cal revisitar-los i cal res-
situar-los estratègicament en el futur de la política catalana, governi qui governi la 
pròxima legislatura. Perquè si no tiren endavant aquests tres pactes nacionals que 
són estratègics...

El president

Ara sí que hauria d’anar acabant, senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

...per al futur del nostre país, el futur del nostre país serà pitjor i, per tant, cal res-
situar-los estratègicament. Res més, celebrar també l’acord i agrair-li l’esforç que ha 
fet també per arribar a aquest acord i agrair-li la seva compareixença i la paciència 
del president.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, per part del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Consellera, he de reconocerle que, con su exposición, casi 
consigue su objetivo, que no era convencernos políticamente, sino colapsarnos po-
líticamente con cifras, que es cierto que algunas apuntan a noticias positivas, si 
bien es cierto que la configuración global del mismo a nosotros no nos convence. 
No nos convence, porque el marco político en el que se produce la tramitación de 
estos presupuestos creemos que no es la más adecuada, y me explico. Cuando el se-
ñor Torra anuncia la ruptura pública del acuerdo entre las dos formaciones políticas 
que conforman el Gobierno con quiebra pública de la confianza, para anunciar unas 
elecciones, que no convoca, para paso seguido empezar el trámite de presupuestos, 
creemos que no es el marco político más adecuado para iniciar esta senda, porque 
condiciona la legislatura que pueda venir y el nuevo gobierno que pueda surgir de 
las urnas. Por tanto, nosotros creíamos que era mucho más conveniente para Cata-
luña haber convocado inmediatamente elecciones.

Si a eso le añadimos que el incremento del gasto público se viene compensa-
do con un aumento de la presión fiscal, pues aún menos nos convence a nosotros. 
Creemos que, en Cataluña, era momento de bajar impuestos y no de subirlos. Y yo, 
de ahí, he de reconocerle el mérito que debe suponer para ustedes –se supone una 
formación política de centro derecha– el tener que tragarse una subida de impues-
tos promovida por su socio de gobierno, en este caso, Esquerra Republicana, con 
el concurso de los comunes. He de reconocerle el mérito en tragarse –insisto– una 
subida de impuestos, que no creo que sea lo que más convenga a Catalunya en este 
momento.

En cualquier caso, nosotros creemos que su departamento –y permítame la ex-
presión– es el patito feo de los de los departamentos, porque conviniendo con el 
portavoz de los comunes que es un departamento estratégico que afecta al mundo 
de la empresa y el conocimiento, los números realmente no son como usted los ha 
dibujado, porque si tenemos en cuenta el presupuesto prorrogado de 2019 con lo eje-
cutado, en realidad su departamento decrece, no crece. Y, por lo tanto, insistimos, 
no creemos que sea el marco político económico necesario para que la empresa y el 
conocimiento se vean reforzados con este presupuesto.

Si además le añadimos que el marco político con el que ustedes pretenden seguir 
trabajando, el marco conceptual pretende ser el mismo, que es el del procés y el de 
la inseguridad jurídica, pues creemos que tampoco aporta nada interesante –insisto–  
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al mundo de la empresa y al del conocimiento. Y sobre todo creemos que nada apor-
ta para tratar de que vuelvan las empresas que se marcharon como consecuencia del 
procés. Por tanto, en ese sentido, para nosotros suspenso grave del Gobierno con 
estos presupuestos.

Creemos que la reducción que se produce en bastantes de los programas que 
afectan a su presupuesto, pues, no ayudan al todavía contexto de economía resilien-
te que se produce en Cataluña y en todo el resto de España, ¿no?, donde la sociedad 
y los actores económicos siguen tratando de recuperar el statu quo previo a la crisis 
económica. Y su departamento, precisamente, no contribuye a ello y nos preocupa 
–y mucho– la reducción que se produce para 2020 de la inversión en determinados 
programas presupuestarios que se supone son apoyo y ayuda a importantes sectores 
económicos de nuestra economía.

Por ejemplo, bajan las políticas, en general, de apoyo a la empresa, bajan los pro-
gramas de apoyo a los emprendedores, bajan los de fomento empresarial hasta un 48 
por ciento, bajan también, en menor medida, los programas de apoyo a la industria. 
Curiosa forma, por cierto, de desplegar el Pacto nacional por la industria. Y detecta-
mos también curiosidades, curiosidades que confío en que después usted me pueda 
explicar. Vemos que, mientras –como le decía– el Programa 661 de emprendimiento 
y fomento empresarial baja un 48 por ciento; se incrementan las partidas del gabi-
nete y la secretaria general en 2,7 millones, fundamentalmente para trabajos técni-
cos y otros trabajos realizados por terceras personas sin que se concreten qué tipos 
de trabajo y de qué forma servirán para fomentar el emprendimiento. Por tanto, me 
gustaría si después la señora consellera me pudiera aclarar este aspecto.

Más curiosidades, en este caso llamativas, ¿no?: aparece por primera vez una 
transferencia corriente a cámaras de comercio, en un momento en el que algunas de 
ellas, tras ganar las elecciones, se dedican a promover boicots empresariales. No sé 
si esta es la forma más idónea de ayuda a la empresa y al conocimiento.

A pesar de ello, vemos algún dato y algún aspecto positivo, el incremento de 188 
millones de euros que se produce para la Secretaría de Universidades. Pero tam-
bién podrá convenir conmigo que es absolutamente insuficiente para hacer frente a 
la situación de asfixia que vive la universidad pública catalana desde el año 2014. 
Por lo tanto, celebramos el incremento, pero, insistimos, queda mucho camino por 
recorrer.

Celebramos también que, por fin, el Govern haya dado cumplimiento al mandato 
del Parlament de reducir las tasas universitarias. Creemos igualmente que en este 
camino queda mucho por recorrer, porque en el mundo de las tasas universitarias 
aún se deberían haber hecho más esfuerzos para los estudiantes universitarios, aun-
que después hubiera que compensarlo con aportaciones de presupuesto a las univer-
sidades.

En definitiva, consellera, su departamento en realidad nos da muy pocas buenas 
noticias del presupuesto. Creemos que carece de ambición. Insisto, permítame que 
le diga que se nota el sesgo de izquierdas de estos presupuestos, en general, y de los 
suyos, en particular. Yo lamento que usted tenga que hacer el esfuerzo de defender-
los con pasión. Yo creo que le ha puesto más pasión el representante de los comunes 
que usted, pero en cualquier caso entienda que nosotros no podemos dar apoyo a 
estos presupuestos y vamos a presentar una enmienda a la totalidad.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. I ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Donar la benvinguda a la consellera i a tot l’equip que  
l’a companya del departament. Des del nostre grup parlamentari, agrair-li la presen-
tació, ha estat exhaustiva. I pensi vostè que en seu parlamentària sempre li passarà 
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el mateix. Si vostès és exhaustiva, ens ha col·lapsat; si vostè és generalista o divaga, 
llavors faltarà concreció. Per tant, jo crec que és el que corresponia, és a dir, és un de-
bat de pressupostos i, per tant, crec que és bo ser exhaustiu, tant en l’orientació en les 
polítiques com en les partides.

Després de la intervenció de la resta de grups parlamentaris que ens expliquen 
una situació absolutament catastròfica de la situació de l’economia catalana, des del 
meu grup parlamentari, em toca fer un reconeixement i estic d’acord amb la dipu-
tada Romero: sí, és bo fer una anàlisi de la veritat i, per tant, fem-la globalment, en 
termes globals.

Per tant, només, amb el poc temps que tinc, quatre reflexions. La primera és  
el reconeixement de que és un repte que un departament com el seu, que és, des del 
meu punt de vista, un dels més estratègics del Govern..., gestionar-lo amb un pressu-
post prorrogat fins ara i amb una situació de limitació i finances públiques és com-
plex i la priorització sempre és rellevant. Sí, és veritat, no sé si deu, nou, però hem 
estat, sí, gairebé una dècada amb retallades, fruit d’una dècada anterior de set anys 
d’un endeutament absolutament desbocat, que ens porta a la conseqüència d’aques-
tes retallades. Ho dic, perquè si diem la veritat, diguem-la tota. Sí, retallades, con-
seqüència de què? Conseqüència d’aquella gestió desbocada en l’endeutament del 
tripartit, en el seu moment.

Però malgrat les limitacions, l’economia catalana té unes dades determinades i 
això és objectiu. I, per tant, té els seus elements propis. Vostè els ha citat: el 20 per 
cent de la nostra economia és industrial i el sector industrial creix des del 2014; el 
nivell d’internacionalització porta també..., des del 2009 fins al 2019 l’increment és 
del 72 per cent, i això és una dada. La generació de coneixement de frontera: mal-
grat totes les limitacions, tenim un sistema molt potent que ens manté en els ràn-
quings o en la captació –com vostè deia– de fons, especialment d’excel·lència, en 
l’àmbit de la recerca de frontera, o com ha evolucionat el model de turisme en el 
consens global –entenc jo– en aquesta cambra, de la priorització, de la despesa i no 
el nombre de turistes que, al final, és l’indicador més important de si el turisme és 
de qualitat i sostenible. Això es tradueix en les dades macroeconòmiques: el 2018, 
2,6 per cent del creixement del PIB per sobre de la mitjana europea i de la mitjana 
de l’Estat espanyol, i això es manté malgrat la desacceleració al 19, amb una previ-
sió del creixement el tercer trimestre del 2 per cent.

Tot això, vostè ho ha dit, en un entorn que és complicat en termes de la inesta-
bilitat de la zona euro, el risc de desacceleració, l’impacte del Brexit, etcètera, però 
això ho tenen totes les economies i la nostra té un fet afegit, un estat que li va a la 
contra. Un estat que li va a la contra, històricament amb unes polítiques energètiques 
poc competitives, amb una política d’infraestructura absolutament de mancances i, 
en els últims temps, amb una novetat que s’afegeix tot això, que és la coacció fora de 
lloc que vam patir durant 2017 per part de les institucions de l’Estat, a l’empresariat 
català. I, malgrat tot això, doncs, l’economia catalana té aquestes dades. Imaginin-se 
si tinguéssim un estat a favor. I al final això és el que justifica la reclamació de ser 
un estat, de ser un país normal.

Bé, el reconeixement el dic perquè alguna cosa li deu correspondre, al Govern i, 
evidentment, tot això no és responsabilitat només del Govern. I és responsabilitat de  
l’esforç d’empreses de treballadors, de les nostres universitats, o de la societat civil, 
però també del Govern. La veritat, al final..., el que no podem mantenir és si els in-
dicadors econòmics van bé és perquè el Govern no hi pinta res o si les coses van 
malament la responsabilitat total és del Govern. Deu haver-hi algun punt mitjà, en 
tot això.

Ara vostè ens presenta uns pressupostos que, lògicament, són necessaris. No 
hem tingut pressupostos fins ara, però deu ser responsabilitat segur –segur, segur– 
del Govern, però també compartida, eh? Perquè al final els pressupostos els votem 
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amb una majoria en aquest Parlament. Dic jo que alguna responsabilitat hi deu haver 
dels grups parlamentaris també; alguna, com a mínim, alguna.

L’economia catalana ara té el repte, amb aquests pressupostos de –i com que no 
tinc temps, els trets més prioritaris des del punt de vista del meu grup parlamentari–  
mantenir el nivell d’internacionalització, reforçar el pes de la part industrial de la 
nostra economia, mantenir i incrementar el turisme de qualitat, tenir unes polítiques 
energètiques competitives, però sostenibles i netes i, per mi el més important de tots, 
la gestió del coneixement com a catalitzador d’un nou model econòmic.

Passo molt ràpid. Crec que cal fer-hi rellevància: és important el reforç en  
internacionalització de la consolidació de la xarxa d’oficines a l’exterior. Conside-
rem també des del nostre grup que això és prioritari. Celebrem que ara grups parla-
mentaris que durant temps han posat en dubte, i fins i tot han demanat que tanquin, 
la xarxa d’oficines a l’exterior, reconeguin que és un àmbit estratègic per a la inter-
nacionalització de la nostra economia.

En política industrial, jo crec que hi ha el consens, per això vam fer el Pacte 
nacional per a la indústria, de quines han de ser les prioritats i consensuades entre 
tots. Hi ha un esforç important de 50 milions. Vostè ha dit: «Són pocs, són molts.» 
En qualsevol cas, sí que marca una prioritat respecte a desenvolupar el pla. I aquí el 
consens d’on prioritzem cada una de les polítiques. Especialment crec que és molt 
rellevant la partida dels 203 milions, globalment, en polítiques de recerca i desen-
volupament.

En termes de turisme, ja m’he expressat abans, malgrat les crítiques, al final les 
dades són les dades. He escoltat en aquesta comissió més d’una vegada grups parla-
mentaris dient o criticant el procés o les dades que suportaven la política de turisme, 
només basades en si estàvem anant a nombres més petits en termes de nombre de 
turistes. Celebro que es reconegui que les polítiques de qualitat al final, en aquest 
àmbit, són bastant simples d’analitzar en termes de quan l’anàlisi el fem en despesa i  
això és el que ens porta a un model, que ha de ser contrastat entre tots, de qualitat  
i sostenible. I crec que està ben orientat el plantejament del Pla de màrqueting, en 
termes de seguir prioritzant que l’important en l’increment sigui la despesa i la des-
pesa per turista, no el nombre de turistes.

En el camp de l’energia aquests pressupostos, i vostè ho ha esmentat, han de 
prioritzar tres coses bàsiques: la derogació del Decret 147/2009, el desenvolupament 
de la llei de transició energètica i, en conseqüència, la creació de l’Agència Catala-
na d’Energia. Coincidim en la prioritat de que un nou model energètic ha de ser de 
generació neta, autònoma, d’innovació i descarbonització i, que a més, signifiqui un 
factor de competitivitat per a la nostra indústria.

Per últim, consellera, i al meu criteri el més important –i ho dic en termes, tam-
bé, de prioritat de govern–, és la raó de ser del departament, que es diu d’Empresa 
i Coneixement: les polítiques de coneixement i el nou model econòmic. El món, en 
termes generals, tendeix –abans dèiem «tendirà», però tendeix cada vegada més– a 
dos tipus generals de sectors econòmics o de models econòmics: un basat en els cos-
tos, la competitivitat amb costos laborals i organització del treball, o els models que 
estan basats o que competeixen en el valor afegit del que produeixen.

El primer genera societats precàries, societats injustes, amb sectors de poc valor 
afegit i el segon assenta, com a mínim, les condicions necessàries per tindre una so-
cietat que generi riquesa i que pugui ser repartida en termes de bé comú a través de 
la capacitat de generar valor afegit.

El segon model ha de ser el nostre, i aquesta –entenc– és la prioritat d’aquest 
departament. I això necessita una condició necessària i una altra suficient. La ne-
cessària és la generació de coneixement de frontera, la suficient és la capacitat de 
transferir-ho en el model econòmic i en el creixement econòmic d’un país. I aquí és 
on es visualitzen més les prioritats del departament, dins del Departament d’Em-
presa i Coneixement. Sí que convindrem que probablement aquesta ha de ser una 
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prioritat de tot el Govern. El departament ho prioritza; probablement hem d’avançar 
que la prioritat sigui de tot el Govern.

En qualsevol dels casos, sí que creiem que és una bona notícia, una millora pel 
que fa a la política d’universitats, aquest increment del 17,4 per cent. És veritat que 
això va –deixeu-m’ho dir així– a tapar les situacions d’urgència, sobretot pel dèfi-
cit estructural del creixement vegetatiu que tenim en el sistema i sobretot en el Pla 
d’inversions. Aquests 10 milions crec que són rellevants. És veritat també que això 
el que permetrà és...

El president

Ha d’anar acabant, senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

...el manteniment de les infraestructures. Un minut, em queda? (Veus de fons.) 
Acabo en un minut, per tant. Bé, és el que tenia aquí calculat. Discreparem. Un mi-
nut, molt ràpid.

I crec que també és una notícia important la reducció del 30 per cent. Quan es va 
decidir això era un moment de crisi molt forta a les finances públiques i va servir, i 
així ho dic clarament amb coneixement de causa, per mantenir el finançament del 
sistema universitari. No es podia perdre, el sistema universitari no podia dependre 
només d’una retallada. Crec que és important, ara que s’han revertit els ingressos, 
complir amb aquell compromís que era en aquell moment, però sobretot crec que 
és molt important mantenir el sistema de tarificació social. Això, aquest sistema, a 
més, ha estat copiat per altres administracions i crec que és una bona notícia.

I acabo ja, president, dient que la prioritat també més important és seguir in-
crementant la despesa en recerca i la capacitat de la transferència, amb tots els pro-
grames que té el departament i especialment amb les sinergies que existeixen entre 
els programes que promou les universitats i els centres Cerca en els programes que  
es promouen directament des del departament per l’agència d’Acció.

Aquest és el gran repte. Al final, probablement tot el sentit d’aquest departament 
és com som capaços d’invertir en coneixement i traslladar-lo i transformar-lo com-
petitivament al nostre model econòmic per tindre un país al qual s’homologui el 
procés de revolució del coneixement en aquells que competeixen per valor afegit i 
no en l’organització dels costos del treball.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà, i ara pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Consellera, secretària general, nombroses persones del ga-
binet del Departament d’Empresa que heu acompanyat la consellera avui aquí... 
Un pressupost, sigui d’un departament, sigui d’un govern, no es pot desvincular del 
marc macroeconòmic en el qual es desenvolupa. I crec que és important que hi fem 
una breu reflexió abans de parlar del pressupost d’Empresa, perquè segurament ens 
ajudarà a posar en valor l’esforç que ha fet el Govern de la Generalitat amb aquest 
pressupost i ens ajudarà a explicar potser algunes de les mancances que els grups 
que m’han precedit hi troben. L’economia catalana és una economia que ha trobat 
un punt, ha trobat un coixí al voltant del 2 per cent de creixement i sembla que al 
voltant d’aquest 2 per cent continuarà en els anys que venen. Per tant, és capaç de 
créixer. Es crea ocupació, em sembla que ha creat 68.000 llocs de treball l’últim any. 
L’any anterior havia creat vuitanta i escaig, va creant ocupació. No ho sé, ara no ve 
al cas valorar-ne la qualitat.

Parlava la senyora Romero de que el senyor Aragonès li agrada referir-se al 2010, 
hem aconseguit pujar en dos mil euros la despesa corrent de l’any 2010. Té el seu 
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mèrit i dediquem els mateixos diners a serveis socials, a educació i a salut, però sen-
se dèficit, senyora Romero. (L’orador riu.) Hem reduït el dèficit que en aquell mo-
ment hi havia de 8.075 milions d’euros.

Catalunya pateix un dèficit fiscal estructural, que és constant al llarg dels anys a 
l’entorn –depèn de quin sistema de càlcul fem servir, però– del 8 per cent del PIB, 
que això és molt. Existeix una certa deslleialtat en el repartiment dels ingressos de 
les administracions públiques. Si indexéssim els ingressos de totes les administra-
cions públiques l’any 2010 i els indexéssim a 100, l’Administració de l’Estat avui 
estaria a 183, l’Administració de les comunitats autònomes de règim comú estaria 
a 119 i les administracions locals i la Seguretat Social estarien a 110. Per tant, això 
ens fa entendre una mica les dificultats també de fer un pressupost.

En el repartiment dels ingressos tributaris també existeix una disfunció, un des-
equilibri amb Catalunya. Catalunya, també indexada a 100 l’aportació per càpita en 
els ingressos de l’Estat, estaria a la tercera posició, un 20 per cent per sobre, 120, 119 
i escaig. Un cop aplicats els mecanismes de compensació, Catalunya està per sota de 
cent, 98 i escaig i a la desena posició. I si apliquem paritat de preus de compra, és 
a dir, tenint en compte el nivell de vida i els preus, estaríem a la catorzena posició  
i a un 88 sobre cent.

Amb la capacitat de generar dèficit; aquest any els pressupostos de la Generalitat 
estan sotmesos al dèficit zero. L’Estat es guarda un 0,5 per cent de dèficit sobre el PIB 
i, si apliquéssim la llei d’estabilitat, podríem arribar a un 0,31 per cent. Un 0,31 per 
cent sobre el PIB de Catalunya seguint uns 700 milions, uns 700 milions més.

No n’hi ha prou amb això sinó que els pressupostos generals de l’Estat progra-
men inversions a Catalunya i no s’executen. El nivell d’execució de les inversions 
a Catalunya és del 65 per cent en el període 2014-2018. En el mateix període, Ara-
gó ha tingut un percentatge d’execució del 101,9 per cent o Madrid el 113 per cent. 
I aquí encara cal afegir-hi els deutes pendents de l’Estat amb la Generalitat, l’endè-
mic deute de la disposició addicional tercera, que són 3,5 milions, o els 1.200 mi-
lions dels Mossos, que genera recurrència sistemàticament, de la transferència dels 
Mossos, de 111 cada any.

Això..., un país que viu en aquestes circumstàncies, que genera aquests recursos, 
no s’hauria de veure obligat a incrementar la pressió fiscal per fer uns pressupostos 
que servissin per satisfer les necessitats de la seva ciutadania. Jo crec que aquest és 
un punt flac d’aquests pressupostos.

Parlant del pressupost del Departament d’Empresa, bé, un pressupost que ascen-
deix a 1.592 milions, 237 milions més que els que hi havia el 2017, s’apliquin per 
al que s’apliquin, un 17 per cent més de pressupost, doncs implica millores en les 
polítiques, o en algunes polítiques o en alguns àmbits del seu departament. La ma-
jor part es dediquen a establir mecanismes d’estabilització en el finançament de les 
universitats.

Es destinen 233 milions al foment de l’activitat econòmica i a la innovació. Cre-
iem que va en la bona línia del model de país que volem, que parlàvem de la trans-
ferència de coneixement i parlàvem de la generació de valor afegit més que no pas 
de l’avantatge competitiu en costos, que no podrem ja assumir mai nosaltres com a 
país d’Europa occidental. O els 203 milions d’euros que es dediquen a la recerca i 
al desenvolupament.

Per direccions generals, Indústria, la indústria és importantíssima al nostre país. 
De fet, el percentatge de la contribució al PIB de la indústria, el 20,7 per cent, és su-
perior al que exigia la Unió Europea per al 2020, del 20 per cent, i ens obliga a estar 
amatents a la quarta revolució industrial. Catalunya ha arribat a totes les revolucions 
industrials en una posició competitiva. Hem de ficar els mecanismes, estem obligats 
a posar els mecanismes perquè, a aquesta quarta revolució industrial, Catalunya hi 
arribi en condicions de superar-la.



DSPC-C 436
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CEC  32

Cinquanta milions d’euros en polítiques de suport a la indústria. Són molts, són 
pocs, podrien ser més, podrien ser menys. Sempre que es tria té un cost d’oportuni-
tat i atenent que els recursos són escassos, li demanaríem que es donés una especial 
importància en el sector de l’automoció, que és aproximadament el 10 per cent del 
PIB del país i ocupa directament 143.000 persones. I es troba en un moment..., algú 
ho parlava d’una tempesta perfecta en el sector de l’automòbil, que es podria con-
cernir sobre el sector de l’automòbil una tempesta perfecta. Doncs bé, estiguem-hi 
amatents, sé que hi està amatent. Continuem-hi amatents.

A la internacionalització, és una economia que des del 2008, tendeix a interna-
cionalitzar-se, cada vegada està més internacionalitzada i cada vegada depèn menys 
de la demanda interna. Les xarxes de les oficines a l’exterior d’Acció han jugat un 
paper importantíssim. Vostè deia quin valor afegit dona, cada euro que s’inverteix 
els euros que genera, i es referia a xifres superiors a 29 euros en exportacions, deia 
vostè. S’ha de continuar treballant en la internacionalització, perquè cada vegada 
que un empresa s’internacionalitza depèn menys de les circumstàncies de l’interior i 
fa el país més competitiu per l’efecte multiplicador aquest que té la indústria.

Pel que fa al turisme, el turisme, vostè té la sort de tenir un tribut propi que en el 
seu moment va ser valent, del Govern de la Generalitat, quan va instaurar l’impost 
sobre estades en establiments turístics, que li va permetre, que li permet al Govern 
fer política de promoció turística. I una política de promoció turística que, al nostre 
entendre, està ben orientada. Per què? Ja no tant, com s’hi referia el senyor Caste-
llà, perquè s’han incrementat el nombre de turistes respecte els anys anteriors, sinó 
que l’agregat de la despesa dels turistes ha sigut superior, està per sobre dels 21.000 
milions d’euros, 800 milions d’euros més que fa un any, que això són molts de 
diners. I no només això, sinó que la despesa mitjana diària per persona també s’ha 
incrementat, ha arribat fins a 195 euros, que 195 euros és el 20 per cent més del que  
es gastava un turista l’any 2016. Que déu-n’hi-do, doncs, si ha funcionat el Pla estra-
tègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting.

El president

Hauria d’anar acabant, senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, vaig per acabar, vaig per acabar. Parlava de generar intel·ligència turística i 
crec que és un sector en el qual li cal l’aplicació de molta intel·ligència.

I, pel que fa referència a la Secretaria d’Universitats, s’abaixaran les taxes uni-
versitàries un 30 per cent. Està bé abaixar les taxes universitàries un 30 per cent, 
però potser podien haver pensat en un model no tan lineal de rebaixa de les taxes, 
aplicar alguns diners d’aquests que s’apliquen en el 30 per cent lineal a recerca i a 
transferència de coneixement, que poder hagués pogut incidir en una millora de les 
polítiques d’oferta de la transferència, de la capacitat de les indústries de generar 
valor afegit.

Com que fer un pressupost és, a través d’uns recursos escassos, satisfer unes 
necessitats que en moltes ocasions són il·limitades i, si no són il·limitades aquestes, 
ultrapassen molt aquest exercici pressupostari les que té el seu departament, ens 
sembla que l’assignació que avui ens presenta dels recursos que té per a les necessi-
tats que té són suficients com perquè d’aquí a un any ens puguem trobar aquí i vis-
quem en una societat millor, perquè les polítiques que haurem aplicat seran millors.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies senyor Roquer. I ara obrirem un torn per a la consellera, perquè 
pugui donar resposta a les diferentes preguntes, vint, trenta minutets i després con-
tinuem.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tothom per les seves aportacions. Les obser-
vacions que ha fet el senyor Pachamé, doncs, em preguntava: «Aquests pressupostos 
li agraden, perquè a tots els consellers els agraden?» Doncs ja li contesto: «No, no 
m’agraden, clar que no m’agraden.» I m’afegeixo també a comentaris que s’han fet. 
Entenc, vostès comprendran, com a consellera d’Empresa i Coneixement, soc plena-
ment conscient de la importància del departament, de com de determinants són les 
polítiques tant en coneixement com en la nostra economia productiva per tal de..., 
bé ens determinaran quin tipus de societat tindrem d’aquí a no tant, eh?, amb cinc 
anys viurem del que estem treballant ara. Per tant, no m’agraden.

Deia també: «Els executa aquest Govern?» Miri, quan nosaltres vam assolir el 
càrrec de consellers, de conselleres, també estàvem executant pressupostos que no 
havíem fet. Jo crec que la nostra feina quant a càrrecs polítics ha de tenir tres vec-
tors: u, gestionar el pressupost que hi ha; he dit que no m’agrada i després m’hi re-
feriré, en aquesta qüestió, que malgrat no agradar-me, doncs, considero que és molt 
millor un acord de pressupostos com el que es planteja per sortir d’aquestes dinà-
miques doncs tan limitadores que teníem, com són les pròrrogues pressupostàries. 
Deia: hem de gestionar recursos, els hem de gestionar de manera eficient, perquè si 
no, bé, doncs, clar, si fem cas al que a mi m’agradaria, potser estaríem amb aquest 
dèficit que apuntava el senyor Roquer, que penso que també exercir els càrrecs de 
gestió i responsabilitat implica pensar en aquesta generositat transgeneracional, eh?, 
de no deixar deutes als propers que venen. Per tant, ens agradi o no això és el que 
hem de fer.

I després definir estratègies i activitat normativa. En aquest departament és el 
que hem intentat fer, gestionar amb els recursos que tenim, definir estratègies. En 
això sí que crec que en cadascun dels àmbits ens hi hem dedicat al 100 per cent: en 
l’àmbit energètic, en l’àmbit del turisme, en l’àmbit de la indústria, etcètera. Si a mi 
em pregunten: «Digues les línies estratègiques que té en temes d’energia aquest de-
partament, aquest Govern», les tenim més definides, penso que molt consensuades. 
I també hi hem començat fa un any i mig, bé un any ja i set mesos, que hem iniciat 
una activitat normativa, com el decret de renovables, però també l’avantprojecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica, etcètera.

Jo penso que la productivitat que aportem és important. Per tant, estratègia, ges-
tió de recursos i activitat normativa, aquí sí que jo no sé si les eleccions seran demà 
passat o d’aquí a un any o d’aquí a mig, el que he de tenir claríssim és que –i més en 
una conselleria com aquesta i sempre ho dic–, encara que ens aturéssim, el món no 
s’atura. Hem de treballar i al 100 per cent. Per tant, l’argument de si els executarem 
o no, escolti’m, hem de treballar i el país crec que es mereix que anem per feina i 
és el que estem fent.

Sobre el tema de seguretat jurídica clau per a l’economia. Bé, no ho sé, o són una 
colla d’inconscients totes les empreses estrangeres i totes les empreses que han con-
tinuat inversions, i aquesta dada que liderem un 30 per cent de la inversió estrangera 
industrial, o aquesta gent són uns inconscients o tampoc deuen veure cap perill en 
aquesta incertesa jurídica. Jo crec que aquí estem confonent alguns termes: segure-
tat jurídica no vol dir blindatge jurídic. L’hi deia un dia en una comissió, i vam tenir 
ocasió de parlar-ne: les lleis evolucionen, evoluciona la societat. Tant de bo tots els 
governs poguessin evolucionar i adaptar les seves lleis a les demandes socials de ti-
pus mediambiental, cultural, social, també polític, com és aquest cas.

I evolució de lleis no vol dir inseguretat. La inseguretat és no saber quina mena 
de resposta, davant un plantejament polític, et generarà. És que tindrem repressió 
jurídica, repressió econòmica, repressió policial, de quin tipus? Això sí que genera 
inseguretat, perquè el fet de canviar una norma no és insegur. El fet de canviar la 
normativa d’un país, la mateixa Constitució, no és un símptoma d’inseguretat, és un 
símptoma d’evolució i l’evolució de les persones i de la societat és molt i molt sana. 
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Si no, li deia també un dia, que pensem en les normes que teníem al segle xix. Som 
al segle xxi. Hi ha un problema i un plantejament polític que cal afrontar política-
ment. Això sí que genera inseguretat, posar el cap sota l’ala i no voler afrontar els 
reptes.

Per la resta, jo crec que d’inseguretat jurídica, fins i tot en el camp, la hipòtesi 
d’esdevenir un país independent de facto, tenim molt clar que la nostra economia 
productiva mai s’ha de posar en risc. Però, bé, d’això en podem parlar un altre dia 
amb més detall i més temps, no?

Parla d’insuficiència pressupostària del Pacte nacional per a la indústria, perdó. 
Bé, el grau de compliment del pacte la darrera vegada que vam rendir comptes en el 
Consell Català de l’Empresa, doncs, era d’un 85 per cent. Sí que hi havia unes parti-
des, algunes partides, al 100 per cent de compliment. Algunes partides no quedaven 
complertes per aquesta manca de dotació pressupostària i evidentment no tenim el 
pressupost que voldríem, segur, totes les conselleries. Però clar que m’agradaria. Si 
no s’ha complert no és per manca de voluntat sinó que a vegades han faltat els recur-
sos. El Pla d’automoció són pocs diners? És clar, i esperem tenir més fons i esperem, 
doncs, poder-nos dotar de més recursos, d’alguna manera o altra els buscarem, com 
hem fet també en altres estratègies.

Les oficines internacionals. Fa trenta-un anys –trenta-un anys– que vam obrir 
la primera oficina a Tòquio, a quaranta oficines a tot el món. Ara obrirem una an-
tena, sense posar-hi tampoc més diners, perquè el que fem és traspassar personal i 
dotacions d’unes oficines a les altres. Enteníem que aquesta d’Austin sí o sí toca; un 
ecosistema tan innovador com aquest no ens podem permetre d’estar-hi desconnec-
tats i ho hem de fer amb els recursos que tenim. Però si alguna cosa han demostrat 
les oficines exteriors d’Acció és que estan al cent per cent dedicades a l’intercanvi 
d’activitat empresarial, a l’atracció d’inversions, a coneixement d’intercanvi d’ecosis-
temes i, fins i tot, és que hem estat fiscalitzats, del dret del revés, i encara ara estem 
–penso– presentant documentació. Ens acompanya avui també al conseller delegat 
d’Acció. Jo no sé quina part, si la comptabilitzéssim en hores, eh?, del personal que 
ha hagut de fer front a totes aquestes presentacions... Que està molt bé, i està molt 
bé que siguem transparents, però és que no han trobat ni una coma, ni una coma 
d’alguna cosa que no haguéssim fet més enllà que vetllar per la internacionalització 
de l’economia, no només de les empreses de l’economia catalana.

Sobre el tema de la politització de les cambres de comerç, jo també l’hi vaig dir 
un dia molt clar: miri, ens vam limitar a apostar per unes eleccions a les cambres de 
comerç que creiem que tendien..., no, i creiem i tendeixen a la democratització, a tra-
vés del vot electrònic. La transferència que fem a la cambra de comerç, aquesta que 
vostè apuntava, s’ha fet des de fa molt de temps, d’acord? S’està fent des de fa molt 
de temps, igual que es fan transferències a Pimec, Foment del Treball pels convenis 
que hi han. I els sindicats, d’acord?

Apuntàvem a aquesta justament per un exercici de transparència. Què serà de-
terminant? Doncs, aquesta futura llei de cambres, aquí sí que, potser, tenim potser 
el dubte, sí o no, que la podrem acabar, però, si més no, almenys la nostra obligació 
serà deixar bastant enllestida aquesta llei. Aquí és on haurem de determinar el rol 
de les cambres de comerç, el seu finançament i com a aspectes cabdals i quin àmbit, 
i evidentment sense trencar mai el model de concertació que tenim social aquí. Ho 
tenim claríssim.

Hi ha una sèrie d’organitzacions amb representativitat legalment reconeguda i les 
cambres de comerç, bé, són una corporació de dret públic tutelades per l’Adminis-
tració pública, però haurem de mirar com conjuguen amb aquesta concertació social 
que existeix ara. Però, evidentment, ni estem afavorint, ni perquè siguin dretes, ver-
melles, esquerres, grogues... No senyor. Jo penso que l’objectivitat aquí... Ens poden 
dir el que vulguin, i sempre he manifestat que estic en contra de qualsevol boicot, 
el promogui la cambra de comerç o un sindicat o qui sigui. En contra de qualse-
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vol boicot. En una economia globalitzada, no entenc ni puc percebre cap mena de 
boicot, més enllà de la consciència que tingui cadascú dels consumidors, però els 
boicots no els escoltarà mai, mai, per part meva.

En quant al tema del creixement de EROs. Clar, si tenim un PIB industrial per 
damunt de la mitjana –que el tenim al 20,7 per cent, i a Espanya la mitjana està al 
15, i en algunes comunitats autònomes per sota fins i tot de l’11–, clar, estem més 
industrialitzats, més internacionalitzats, estem més exposats que ningú. Però també 
l’hi dic: tot i així, el nostre índex d’atur és tres punts per sota de la resta. Per tant, 
malgrat tenir més dificultats, ens n’estem sortint millor. Bé, jo crec que no és una... 
És una notícia per estar alerta, com ho estem, perquè ho vaig dient ja fa molt de 
temps: el problema principal que tenim a la conselleria –o repte principal que enfo-
quem a la conselleria– és aquesta adaptació a la nova indústria 4.0, però de manera 
transversal, el sector turisme, el sector comerç, el sector indústria... A tots, perquè 
per nosaltres, ja ho dic, no només indústria; imaginem-nos el comerç, eh?, el que està 
patint i patirà amb tots els canvis d’hàbits de consum, etcètera. Per tant, estem més 
exposats que mai.

I sobre el tema de facilitar la burocràcia, jo crec que si es miren bé aquest avant-
projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica, a mi em sembla que el que és 
simplificació, facilitació i harmonització, jo crec que em permeto felicitar tot l’equip 
que l’ha dut a terme, perquè un any i mig parlant amb administracions locals, amb 
les diferents administracions, aquí hi ha una feinada ingent, ingent.

I per què es vol donar aquest rang de llei? Doncs perquè precisament no hi hagi 
municipis on sigui més fàcil o més difícil implementar una empresa pel fet de que 
hi hagi més lentitud a l’hora de fer burocràcia. Està pensada expressament per això. 
I amb un any i mig l’hem fet. I amb un any i mig la presentem. I ha estat molt, molt i 
molt difícil. Per tant, bé, entenc el seu posicionament, però, evidentment, doncs, em 
permetrà que no el comparteixi.

Senyora Romero, ens deia que aquest pressupost no fa front als reptes. Bé, ho 
he dit abans: jo crec que cap dels consellers està content amb el pressupost que té. 
Jo no estic contenta amb aquest pressupost, i evidentment, com a consellera d’Em-
presa i Coneixement, m’agradaria tenir molta més dotació i entenc la importància 
estratègica que té el departament. Entenc, també, la necessitat que tenen conselleries 
de caire purament social, com són la de Salut, la d’Educació, la d’Afers Socials, les 
entenc, i tenen situacions realment crítiques. I, bé, aquí hem hagut de conjugar, no? 
Però, evidentment, si vostè em pregunta a mi, hi estic totalment d’acord, totalment 
d’acord, m’agradaria tenir més recursos, però hem hagut de conjugar això, unes li-
mitacions pressupostàries.

Quant a marc, ens ho definia molt bé el senyor Roquer: el dèficit fiscal, la insu-
ficiència en l’execució de partides pressupostàries, tota la discriminació que tenim 
també a nivell de redistribució, etcètera, fa que partim ja d’una posició que no és la 
que voldríem tenir, però si a més a això hi afegim la necessitat de conjugar ingres-
sos i despeses, doncs, bé, jo com a consellera d’Empresa i Coneixement clar que 
voldria, clar que voldria molts més recursos, evidentment, és que em sembla que és 
el que hem defensat.

Però hem de fer aquesta conjugació de prioritzar i després de consensos polítics 
i, òbviament, el sector automoció és un sector que ens demanarà molts més recur-
sos –molts més recursos–, que és un dels sectors en què dia sí o dia també... I aquí 
tenim tot l’equip, tant la directora general, com el conseller delegat d’acció, com jo 
mateixa. Jo crec que és un dels elements que sempre tenim damunt la taula. I aquí, 
sí, doncs, cap problema, igual que reconec –i els ho he dit mil vegades, eh?– que el 
nostre dret a l’autodeterminació com a posicionament polític no obsta perquè per a 
aquest tipus de projectes hi hagi tota la col·laboració necessària amb el Govern es-
panyol, el Govern italià, l’anglès, el francès, el que calgui.
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I en aquest sentit treballem plegats, que tothom tingui clar que mai, per un po-
sicionament polític, deixarem d’actuar, de col·laborar, i, en el fons, de buscar so-
lucions. Aquí es dialoga, es parla, perquè aquests són temes on hi van els llocs de 
treball de les persones. I en això, doncs, com a consellera, he intentat i intento ser 
realment molt..., abstreure’m molt del que és el context polític i anar a prioritzar 
aquesta mena d’accions.

I, bé, doncs a ningú se li escapa, no? Notícies com les que vivim cada dia amb 
Nissan, doncs, fan que haguem de treballar plegats, també amb el Govern espanyol, 
i que estiguem en contínua interlocució amb l’empresa, a nivell català, a nivell eu-
ropeu i a nivell internacional. I a partir d’aquí, estarem al 200 per cent d’esforç que 
calgui fer. I si una partida no la trobem per un cantó, és igual, la trobarem per un 
altre, però prioritzarem evidentment la creació de llocs de treball. I per alguna cosa 
també hi ha després els fons de contingència, si escau.

La diferència que hi havia entre les partides de turisme, després ho podem com-
provar a nivell més tècnic, si vol, o aquesta informació la podem compartir més amb 
tots desglossada. Jo crec que una cosa són els ingressos que hi ha que percebem ar-
ran de la taxa, però l’altra quina part es distribueix als ajuntaments i quina part ens 
queda realment al departament per fer les polítiques, per executar el Pla de màrque-
ting de turisme, no? Jo crec que va per aquí. I també, dir, doncs, que pot sonar el Pla 
de màrqueting de turisme, que en el fons és l’eina, l’Agència Catalana de Turisme, 
per executar el pla estratègic que ens ve establert des de la direcció general.

Jo crec que ho estem reconduint bé, perquè si detectem: u, que tenim el problema 
del Brexit; dos, que volem desconcentrar el turisme, i hem focalitzat, aquest darrer 
any, mercat americà, mercat asiàtic... Per què? Perquè generen més despesa, perquè 
són mercats que no volen només sol i platja. I quan mirem els índexs d’aquest dar-
rer any veiem el creixement que ha fet el mercat americà i som rècord en despesa, 
malgrat tenir menys turistes. Doncs, jo crec que és senyal que l’estratègia està fun-
cionant bé, malgrat el poc temps que fa. Però això són resultats objectius. I en aquí 
sí que, bé, quan es parla, perquè de vegades..., «sostenibilitat cultural», sí, sí, doncs, 
quan fem una acció a Japó, la fem perquè aquests turistes, a banda de que no volen 
sol i platja per les seves característiques culturals, aprecien moltíssim el que és la 
cultura, la nostra oferta gastronòmica, etcètera. Per tant, són estratègies. Quan anem 
al Japó és que hi anem per alguna raó, per algun motiu. I en aquest sentit, doncs, 
compartim per això que ens agradaria tenir molts més diners.

Senyor Ferro, també estem totalment d’acord –gairebé és que no puc més que 
subscriure el que vostè ha comentat–; a nivell energètic, a nivell industrial i a nivell 
del coneixement, doncs, tenim claríssima aquesta transició, i el que li deia abans: 
la visió estratègica, l’activitat normativa i la dotació pressupostària haurien d’anar 
alineades. Doncs, potser no hi acaben d’anar. Esperem que..., això és un punt de par-
tida, una evolució, però quan ens plantegem el Pacte nacional per a la societat del 
coneixement, gairebé només aterrar al departament –i aquí pivotat també, amb un 
tàndem molt directe, portat pel secretari d’Universitats–, ens estem replantejant quin 
és el nou model de relació entre universitats, empresa i sistema de coneixement. Per-
què tenim claríssim que més enllà d’abaixar les taxes universitàries –que jo, és una 
opinió personal, eh?, tampoc era partidària d’una baixa lineal, però aquest és l’acord 
que hi ha i aquest és l’acord que respectarem, però– quan ens plantegem això és que 
estem determinant quines actuacions farem, no?, quin tipus de societat.

A qualsevol d’aquests àmbits, o quan ens plantegem les bases pel Pacte per a la 
transició energètica, la Llei per a la transició energètica, hi afegim un element que 
jo crec que no hi era abans i ara sí: és l’element «territori». I ho dic moltes vegades: 
el gran repte que tindrem tots és delimitar el nostre mapa en què prioritzem escoltar 
les demandes del territori en alguns casos o prioritzar sí o sí la potència energètica 
instal·lada. Aquí haurem de debatre. A tot segur que no hi arribem. A tots segur que 
no acontentem, a tots, però aquí és on haurem de mullar-nos i dir: «Mira, doncs sa-



DSPC-C 436
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CEC  37 

crifiquem territori o sacrifiquem potència», perquè Catalunya és la que és i fa sol on 
fa sol i fa vent on fa vent. I això és el que haurem de mirar.

I aquest és un debat que per mi és dels més apassionants que tindrem en aques-
tes properes setmanes. I penso que, políticament, és un dels debats d’estructura o 
que configurarà l’estructura de model energètic de país més importants. Però, ho re-
peteixo, tenim claríssim que l’element «territori», que no hi era, ara l’integrem. Ha 
canviat la societat, han canviat les demandes i no ens podem restringir a imposar el 
sistema que hi havia abans. Bé, doncs, a partir d’aquí treballarem.

I, senyor Serrano, doncs, «valdria més convocar eleccions i el marc polític...», bé, 
doncs, qui convoca eleccions..., aquesta potestat per convocar eleccions la té el presi-
dent de la Generalitat. Nosaltres entenem que cal prioritzar, pel bé també del país 
i la seva economia, doncs, l’aprovació d’aquests pressupostos i la gestió d’aquests 
pressupostos, també.

I entenc que és per també deslligar una mica dos vectors que intenten unir per-
manentment algunes forces polítiques. És a dir, «aquesta gent només pensa en el 
procés, no pensa en res més, no pensa en re més, no fa re més». Sí, sí, aquesta gent 
fa molt, aquesta gent treballa. El que passa és que té un plantejament polític diferent 
al seu. És això, l’únic que passa. I de moment, doncs, hi ha les majories que hi ha a la 
cambra, i som els grups que som. I encara que no ho compartim, jo estic seguríssima 
que sí que compartim aquesta necessitat de promoure l’economia productiva. I estic 
segur que aquí hi estem d’acord. I aleshores, doncs, permeti’m que des de l’absoluta 
discrepància política, el que entenem és que encara hi ha feina per fer, que l’estem 
fent i d’aquí que... Bé, per molt que vostè vulgui eleccions, doncs, l’hi torno a dir: 
qui les ha de convocar és el president, i en això estarem.

I del tema d’inseguretat jurídica li diré el mateix, no? Que una cosa és insegu-
retat jurídica però a mi em planteja més inseguretat, en si, el Govern espanyol i els 
–diguem-ho així– poders paral·lels al Govern, més enllà del Govern. Ho hem vist, 
ho estem comprovant, no?, com des de tribunals de cuentas que no són òrgans pura-
ment judicials fins a nivell judicial, tribunals –i d’això en podríem parlar molt, pot-
ser en podem parlar un dia amb més temps–, mirem com de democràtica és també 
l’elecció d’aquests membres, eh?, dels poders judicials. Doncs, una altra cosa és com 
tot aquest sistema –de poders, contrapoders– és capaç d’adaptar-se a noves deman-
des de la societat.

Perquè qui no vol escoltar la societat a la qual serveix, ostres, té un greu proble-
ma. Jo crec que té un greu problema. I a partir d’aquí, doncs, hi han les tensions. Jo 
crec que coratge, valentia, afrontar les coses, parlar, no renunciar ni a aquest per-
centatge de població que vol esdevenir independent ni al que no ho vol esdevenir, 
però la qüestió s’ha de posar damunt la taula. I, ho sento, som al segle xxi, i si no 
evolucionéssim en dret, doncs, bé, no ho sé, tornem al 1500 i veurem quina sèrie de 
normatives hi havia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera. I ara, si volen, obrim un petit torn de tres minutets per 
als grups parlamentaris que vulguin, i si no volen intervenir... (Pausa.) Sí? Doncs, té 
la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, president. Seré breu. Més que re, perquè jo acostumo a no interpel-
lar. La veritat és que a mi em sembla una falta de respecte, doncs, bé, que hi hagin 
determinats grups que en lloc de preguntar a la consellera que ve a fer la seva com-
pareixença, es dirigeixin als altres grups, i a més de formes, bé, que semblen bas-
tant crispatives, no? Llavors, jo li diria que, bé, que el temps aquest de parlar és amb 
vostè, no entre nosaltres.
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I li diria que no es confongui, nosaltres no... Ho hem denunciat per activa i per 
passiva, aquests instruments de política comercial emprats per a finalitats sedicioses 
i per vomitar mentides i insídies en contra d’Espanya, no els volem. No ho volem, 
això. Volem que siguin pel seu... I llavors aquí hi ha la política del departament: es 
gastaran aquí i no es gastaran allà. Si decideixen ells posar aquestes oficines són 
diners que no poden anar a altres llocs. Això és... Però que després no diguin que no 
hi ha diners, perquè jo vinc de casa pobra, i el que fem és utilitzar tots els recursos. 
I havent-hi recursos que es poden utilitzar de forma comuna, tampoc és comprensi-
ble que s’utilitzin de forma particular. Però es poden utilitzar de forma particular? 
Sí, per al que s’ha decidit fer i punt.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. Alguna intervenció més? Sí, senyor Castellà, endavant.

Antoni Castellà i Clavé

Només per expressar, com a diputat, que estic encantat de la vida de poder tin-
dre discrepància d’opinions i discutir-ho. I que per mi això mai serà una agressió, ni 
mai serà una interpel·lació; és la base del parlamentarisme, i així s’ha d’entendre el 
parlamentarisme. En termes globals, de contraposicions d’idees entre grups i entre 
Govern.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Alguna intervenció més? (Pausa.) No sé si vol 
fer algun aclariment o... (Veus de fons.) Doncs, donem per tancada aquesta comis-
sió agraint a la consellera d’Empresa i a la secretària general la seva tasca i que ens 
hagin fet aquesta exposició.

Gràcies.

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


