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Sessió 20 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a un quart de quatre 

de la tarda i sis minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat 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, Jorge Soler González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciu-

tadans; Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig i Boix i Ferran Roquer i Pa-

drosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, 

Gemma Espigares Tribó, Alfons Montserrat Esteller i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Repu-

blicà; Ramon Espadaler i Parcerisas i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodrí-

guez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

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

talitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Empresa i Coneixe-

ment. Grup Parlamentari de Ciutadans, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (text presentat: BOPC 525, 3; esmenes 

a la totalitat: BOPC 544, 16).

El president

Bona tarda. Si us sembla bé, començarem. (Remor de veus.)

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament d’Empresa i Coneixement)

200-00011/12

Doncs gràcies. Començarem el debat a la totalitat de la secció pressupostària 
d’Empresa, i farem un torn de quinze minuts per als grups parlamentaris que han 
presentat esmena a la totalitat i set minuts i mig per als subgrups. I després un torn 
en contra, no?, de les esmenes a la totalitat, i després un altre torn de defensa i opo-
sició a les esmenes.

Començaríem pel... (Veus de fons.) Sí, sí. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Diputats, diputades, aquesta successió de comissions on in-
defectiblement parlem del mateix em va fer pensar, mentre escrivia aquest discurs, 
en la teoria de l’etern retorn, de Nietzsche, i em va fer pensar que aquesta discussió 
potser ja l’haguéssim tingut en un passat remot i que també la podríem arribar a te-
nir un altre cop dintre d’uns eons. I això em va fer pensar en la futilitat d’aquest mo-
ment, condemnat a repetir-se infinitament, i em va astorar, sincerament.

Espero que els senyors dels comuns no posin en dubte avui que he llegit Nietzsc-
he; si ho hagués sabut, m’hauria fet acompanyar d’un notari. Per cert, vaig pensar 
que això tampoc ho podria solucionar en properes vides i que els comuns, de forma 
infinita i eterna, sempre dubtarien de que jo hagués llegit algun llibre en ma vida. 
Trist.

No pensin que aquest inici melancòlic els lliurarà de la crítica del seu pressu-
post, ans al contrari. Ara comença el rock-and-roll. El que repeteixi contínuament i 
vostès es queixin de que es repeteix per part nostra no treu ni un mil·ligram de raó a 
per què ho fem. És cert que la consellera va presentar el capítol del seu departament 
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i ho va fer amb una minuciositat admirable. Crec recordar que ens va explicar par-
tides de vuitanta mil euros i aquest nivell de detall ha donat versemblança a la seva 
intervenció. Li agraïm que ens donés tant el grau de detall. No obstant, el diàleg que 
vàrem poder tenir aquell dia malauradament no podia tenir la profunditat que es 
mereixia per la nostra part... (Remor de veus.) No, no puc... (El president diu: «Si us 
plau, una mica de silenci...»)

El president

Pot fer la intervenció. 

Martí Pachamé Barrera

Gràcies. 
...i crec que tampoc per la resta de partits de l’oposició.
L’actual format de debat pressupostari dona lloc a una compareixença inicial i 

encara que els consellers podrien venir a aquesta segona ronda, òbviament, deixen 
el «marró» als respectius grups parlamentaris que els donen suport. Ja vaig dir ahir 
que aquesta situació en què els partits que donen suport al Govern i que formen part 
del legislatiu expliquin o ens donin resposta per boca de l’executiu dona una imatge, 
en el millor dels casos, de pobresa democràtica; i dic «pobresa», doncs, la confusió 
que va impregnant dia sí dia també als parlaments és palesa. Sé que és complicat, 
però seria desitjable que els mateixos partits de Govern expliquessin quin és el seu 
propi punt de vista i no s’amaguessin en subterfugis com «no és el pressupost que a 
nosaltres ens agradaria» o «és el millor dels pressupostos possibles» o aquesta ex-
cusa encara és millor: «És millor aquest que cap.»

La reductio ad absurdum és immediata. El Govern precisament es mostra molt 
cofoi de com ha gestionat l’economia catalana i ho ha fet sense pressupost els dar-
rers anys. De fet, el senyor Sánchez està governant amb uns pressupostos aprovats 
pel ministre Montoro l’any 2016 i, pel que es veu, probablement tingui complicat 
aprovar-los aquest any, doncs ja s’anuncia que Esquerra, ERC, vol esperar a les elec-
cions catalanes per donar el seu suport, no sigui cas que els puguin tractar de boti-
flers. Per cert, condemnem els actes vandàlics soferts a la seva seu de Vilanova, on 
els seus amics d’Arran els han transformat la seva seu en una del PSC mentre can-
taven –i això sí que és molt fort– «y viva España». Esperem i desitgem que no es re-
peteixin aquest tipus d’actes enlloc, sigui quin sigui el partit. Nosaltres condemnem 
qualsevol tipus de violència. 

Tornant al pressupost –i ja em perdonaran la digressió–, dir-los un altre cop que 
aquest pressupost demostra unes faltes de ganes immenses. La sensació –em perme-
tran que els hi digui– és que no el volien fer, senzillament, i no el volien fer doncs 
els conflictes interns dins del seu Govern són els mateixos que fa un any, el que fa 
un any els va portar a no poder aprovar pel seu propi Govern els seus pressupostos. 
Facin memòria que encara ahir vaig sentir que la culpa la teníem nosaltres per no 
haver-los donat recolzament. 

A veure, repeteixin amb mi: «Els pressupostos del 2019 no es van aprovar, ni tan 
sols presentar al Parlament, i no vam ser nosaltres els culpables. No es van posar 
d’acord Esquerra Republicana i Junts per Cat.» No els hi faré repetir mil vegades 
–és com em castigaven a mi–, però, si us plau, facin memòria que tan sols fa uns 
mesos d’això.

El que els deia: les dissensions dins el Govern són avui les mateixes que fa un 
any, si no encara més grans. No se suporten, no s’amoïnin, tots ho hem notat; no 
passa res, de fet passa a les millors famílies. 

Si ara ens presenten aquest pressupost no és perquè hi creguin, és perquè els in-
teressa i perquè han trobat un company de jocs, el que fins ara tenien en un racó. 
Però com que els han portat els Reis un cromo nou, que és l’Ajuntament de Barce-
lona, ara sí que volen jugar amb ell. Tampoc és que els encanti, però dona joc com 
a mínim fins que es cansin, que esperen que sigui aviat. 
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No és un pressupost per gestionar la Generalitat, sinó per ajudar a guanyar unes 
eleccions, i com a tal és un pressupost populista que ven unes despeses que no po-
dran suportar i uns ingressos que no podran recaptar. En el millor dels casos, sols 
portarà més dèficit i, per tant, més deute, però com que el Govern d’Espanya és ara 
tan amic seu i segur que posa tot el diner que calgui damunt la taula perquè vostès 
omplin el cove de peixos, cap problema. Però sí que hi ha un problema. La xifra  
és prop de 79.000 milions d’euros i no és tan sols un problema de volum, que ho és,  
sinó que s’ha anat incrementant des del tripartit fins ara. Com que sembla que tam-
poc hi ha molta memòria al respecte, els recordo que el tripartit estava format pel 
PSC, per Esquerra i per Iniciativa per Catalunya Verds, formació desapareguda  
i que ha mutat als comuns.

La gràcia de l’etern retorn és que podem fer a la pràctica un debat continu durant 
tota aquesta setmana, seguint arguments que han dit en altres comissions i que en-
caixen perfectament en les properes. Una altra digressió, ho sento, soc com l’escorpí 
damunt la granota. Sento no tenir la font exacta però que els diputats dels comuns 
em puguin corregir.

Tornant als pressupostos i al deute, hem doblat en deu anys el deute. El 2010 era 
de 35.000 milions i ara de 79.000. Durant aquests deu anys hem tingut de tot. Anys 
d’una forta crisi i anys de fortes recuperacions, però respecte al deute no hi ha cap 
mena de diferència significativa, la seva taxa de creixement es manté pràcticament 
invariable durant tots aquests anys. I des del Govern ens venen que el deute res-
pecte al PIB s’ha reduït, exemple de neollengua i de doble pensar. És clar que s’ha 
reduït, però no perquè el numerador redueixi el deute, sinó perquè el denominador 
sí, i de totes formes hem tornat als nivells de 2014, un 33 per cent, molt lluny del 
7,8 de l’any 2007.

Per què insisteixo en el deute? Doncs perquè no s’han aprofitat tots aquests anys 
de creixement per retallar-lo, per reduir-lo. Encara que hem crescut de taxes molt 
importants els darrers anys..., i les agències de qualificació del deute en lloc de mi-
llorar el nostre rating l’han empitjorat. I què s’ha fet? Deixar de ser qualificat amb 
les més crítiques. Com que les agències de ràting no són al Financial Times i no 
els poden encarregar campanyes de propaganda, simplement es desfan d’elles. Les 
agències de rating, amb tots els seus defectes, solament miren els fets contrastables 
i el que diuen amb la seva qualificació és demolidor: que Catalunya té una qualifi-
cació de bo escombraria, i no serà pas perquè no compti amb la garantia de l’Estat 
espanyol. Se’ls dona com a Administració pública autònoma i la qualificació és de 
suspens, i per molt que repeteixin aquesta assignatura sempre els quedarà per se-
tembre. 

I no em diguin que ja han sortit del neoliberal, no s’equivoquin. És perfectament 
defensable el caràcter anticíclic de la utilització de la despesa pública per equilibrar 
i reduir la profunditat dels cicles econòmics, keynesianisme pur, però el keynesia-
nisme, i sembla que d’això se n’han oblidat, obliga a que en els anys de creixement 
es posin en pràctica mesures de caire restrictiu. És aleshores quan es poden apujar 
impostos, doncs el creixement, el consum i la inversió no se’n ressenten. Quan es 
produeix el cicle expansiu no és tan necessària la participació de la despesa pública 
per reactivar l’economia, per la qual cosa els nivells de dèficit poden ser corregits i 
tractats, junt amb les polítiques fiscals escaients: anar reduint de forma progressiva 
el deute públic. I què és el que s’ha fet aquí? Just el contrari. 

Així doncs, estem a les acaballes d’aquest període expansiu i no hem corregit els 
desequilibris generats per l’episodi de crisi dels anys 2008-2012.

Això, que no tindria molta repercussió si estiguéssim dins un cicle expansiu..., 
però es converteix en vital quan ens trobem davant del fi d’aquest cicle o, com a mí-
nim, en un alentiment del creixement. Això no tenint en compte –sense menysprear 
els efectes sobre la salut de les persones– el terrabastall econòmic que, sens dubte, 
tindrà l’episodi epidèmic del virus Covid-19. 
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Em podran dir que no era previsible, aquest darrer element, però sí que ja els vaig 
dir que fer el pressupost sota la premissa més optimista era poc realista. I ja sé què  
em diran –de fet ja ho varen dir ahir– que les finances públiques no es gestionen com 
les familiars. Ja ho sé, però el que convindran amb mi és que tant les familiars com les  
públiques han de ser gestionades amb seny i sense un excés de prodigalitat. 

I aquí és on tornem a tenir problemes, doncs com que hem de mantenir l’alta 
moral de victòria «indepe» després de les desfetes de la república dels vuit segons, 
el «ja ho tenim a tocar» o l’any 2030, ara sí, hem de regar amb les concebudes sub-
vencions patriòtiques a tort i a dret, via estudis, propaganda, contractacions d’ex-
conselleres a dit, encara que transversals, o creació de comissions d’estudi, instituts 
redundants o agències per tot arreu, que no responen a necessitats reals de la ciuta-
dania sinó a la voluntat manifesta de prosseguir l’endogàmia manifesta de les seves 
formacions.

Independentment de qui sigui, és absolutament necessària la rotació política. 
Els cicles polítics tan llargs en mans d’una mateixa formació política, encara que 
amagui sota mil noms el seu nom real, no són bons per a ningú. És més que mai 
necessari un canvi polític al davant de la Generalitat per deixar entrar aire net dins 
del Palau.

En els estancs amb peixos, per mantenir-los actius i que no s’engreixin, s’intro-
dueix un depredador per mantenir-los actius. Vostès havien convertit Catalunya en 
el seu estany d’aigües mortes on flotava la corrupció del 3 per cent. Sols la nostra 
aparició ha fet que hi hagi un procés regenerador, però insuficient. El procés no és 
més que la forma que l’establishment català ha adoptat per sobreviure i poden con-
tinuar alletant-se de les subvencions governamentals. 

Nosaltres volem parar això i que tornem a ser una societat pròspera i creadora de 
riquesa. Volem que Catalunya deixi de ser una societat en la que prevalgui la merito-
cràcia i on es primi l’assumpció del risc per part dels emprenedors.

Tot això no ho veiem en el seu capítol. No veiem que s’aprimin les estructures de 
país, no veiem que hi hagi un esforç vers aquells sectors econòmics més febles. La mi-
llor forma de crear riquesa, de crear feina, de que els salaris pugin i no sigui a cop de 
decret és fer un lloc més amable per a les inversions, ajudar els emprenedors durant les 
primeres petjades, quan és precisament més complicat i on la morbiditat és més ele-
vada. Facilitats per al finançament, facilitats per endegar els negocis. Encara es triga 
massa temps en aconseguir tots els tràmits burocràtics per poder iniciar una activitat, 
i no serà per la milionada que es dedica a informàtica, que és esfereïdora.

Els recursos dedicats a la bombolla informàtica, per a tots els departaments de la 
Generalitat, no té cap mena de justificació, doncs no ha tingut cap mena de reversió 
tangible en una Administració més transparent, més àgil i més humana. Al contrari, 
continua essent molt complicat tractar amb aquesta Administració, per molt digital 
que s’autoanomeni.

Ens sembla quasi miraculós que encara hi hagi inversió estrangera que vulgui 
venir. I sí, ho sé, amb totes les dificultats continua venint, però no perquè el Govern 
els hi posi fàcil. Han hagut de lluitar contra tot i, a sobre, amb l’ai al cor quan els 
va donar per fer un cop d’estat. Sortosament, els hi varen parar el 2017 i això ha fet 
possible que no hi hagués un corralito, i això no m’ho invento, doncs sols cal escol-
tar les declaracions d’aquesta setmana dels directius de «la Caixa» i del Sabadell 
a la comissió del 155 respecte a la fugida massiva de dipòsits a les hores prèvies al 
seu cop d’estat. Però, per sort, no va anar a més i es va restablir l’ordre constitucio-
nal, fet que ha permès que l’economia no patís una davallada històrica. I ara, coses 
de la neollengua i del doble pensar, ha estat gràcies a vostès, que han gestionat tan 
bé i tot el 155, l’economia catalana ha crescut. Ja n’hi ha prou. Vostès ens portaven 
al precipici i els que ho vàrem aturar vàrem ser nosaltres, els constitucionalistes.

No descobriré cap secret si els dic que el principal driver per a la inversió és la 
seguretat jurídica i la nostra pertinença a la UE, a la Unió Europea. Ambdós es van 
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posar en perill per vostès en el seu acte sediciós. També és cert que en aquests temps 
líquids els seus actes estan sent blanquejats pel Govern del senyor Sánchez, però tin-
guin ben segur que nosaltres estarem ferms defensant el que és correcte i no el que 
és fàcil.

És per tot això que presentem una esmena a la totalitat, doncs no ens creiem res 
del seu pressupost. No és un pressupost per governar, sinó per intentar guanyar unes 
eleccions de forma desesperada. Se’ls veu el llautó, senyors del Govern.

Com que presumiblement aquesta i la resta d’esmenes no gaudiran de la seva vo-
tació afirmativa, ja els avanço que tenim una sèrie d’esmenes parcials que intenta-
ran, com a mínim, reorientar les partides pressupostàries dins d’aquesta conselleria 
i enfocar-les cap on nosaltres creiem que són més necessàries: un veritable impuls 
del Pacte nacional per a la indústria, el pla de millora del sector automobilístic i re-
forçar l’àmbit de la recerca. 

El futur de Catalunya i de la resta d’Espanya no es pot concebre sense l’impuls 
decidit a la indústria, una indústria eficient, sostenible i creadora de llocs de treball 
ben remunerats, i això no serà possible si no ajudem a que hi hagi un biòtop facilita-
dor de les inversions i on les empreses puguin disposar de mà d’obra qualificada. La 
defensa aferrissada de la formació professional dual com a instrument que ha estat 
de creació de talent, així com l’impuls a les noves tecnologies, aprofundint en la col-
laboració publicoprivada, són i seran les nostres premisses d’actuació. 

En aquest sentit, també els diré que ens trobaran sempre al seu costat per fer 
gran Catalunya i la resta d’Espanya si demanen la nostra col·laboració, sempre que, 
quedi clar, sigui dins del marc de la Constitució i la lleialtat institucional.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, intentaré cenyir-me a aquest departament i no em vull 
perdre ni un minut en parlar de lo general, que ahir en la Comissió d’Economia en 
vam tenir oportunitat, i vam fer el debat a l’esmena a la totalitat també fa poques 
setmanes, i creiem que aquest departament és tan important que es mereix aquests 
quinze minuts de manera íntegra. 

Miri, per nosaltres és una decepció de Govern, el reflex d’aquest departament. 
I ho és perquè el Departament d’Empresa i Coneixement és probablement el depar-
tament més estratègic o dels més estratègics que té un govern, perquè és justament 
el departament que posa les bases d’una economia que ha de ser productiva, que ha 
de ser competitiva, que ha de ser sostenible i sobretot que ha de generar riquesa i 
llocs de treball. És la garantia del progrés econòmic però també del progrés social. 
Si som capaços de generar més riquesa i llocs de treball estable i de qualitat, serem 
capaços també de que aquests recursos es puguin redistribuir d’una manera equita-
tiva per millorar aquesta desigualtat tan gran que té el nostre país. 

I ho dic, sobretot, basant-me en aquestes dades, no? Tenim un 21 per cent de po-
bresa infantil, crec que ens hauria d’avergonyir com a polítics tenir aquests nivells 
tan alts de pobresa, per sobre de la mitjana espanyola i jo no sé, de vegades, com no 
ens costa aixecar-nos al matí, sincerament, amb aquestes dades. Però quan mirem 
les dades, per exemple, de segregació escolar, veiem una segregació escolar altíssi-
ma. En diferents estudis ens diuen que el 31 per cent dels catalans d’entre vint-i-cinc 
i trenta-quatre anys tenen estudis d’ESO o inferiors, som el país de tot Europa amb 
els nivells d’estudis més baixos. El nostre nivell de segregació el podríem eliminar 
si el 36 per cent dels nostres infants es canviessin d’escola... És a dir, que les des-
igualtats no estan a la universitat, les desigualtats les trobem en les etapes inicials, 
en els zero-tres. 
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Hi han molts experts, ho saben vostès, que diuen que si no hi ha una aposta de-
cidida pel zero-tres és aquí on comencen les desigualtats, i que si un analitza el re-
corregut d’un nen o una nena en una escola concertada i en una escola pública, als 
quinze anys la diferència és de tres anys. És a dir, que estem generant una societat 
de dues velocitats en la que si algú s’ho pot pagar i té recursos podrà iniciar un camí 
estable de formació i després d’inserció laboral, però que, si no, les dificultats seran 
molt grans. Sí, tenim un país molt desigual i un dels mecanismes, evidentment no 
l’únic, però un dels mecanismes per poder lluitar contra aquesta desigualtat és apos-
tar clarament per un departament com aquest. 

I jo també evidentment diria educació, apostar clarament per l’educació i en edu-
cació veiem com no s’acaba d’apostar del tot per les escoles bressol, perquè no les 
finançarem al cent per cent com es finançaven fa uns anys i ja veurem si, a més, es 
paga el deute pendent als ajuntaments... No fem un esforç de construcció d’escoles i 
seguim amb més de mil mòduls prefabricats, no hi ha una aposta per lluitar contra 
el pacte per a la segregació, malgrat que sí que es va signar però hi ha molt pocs re-
cursos per no dir cap per lluitar contra aquest... És a dir, tenim una societat desigual 
i sincerament aquests pressupostos no responen, o no donen respostes, per millorar 
aquests índexs. 

I, per altra banda, en aquest departament tan estratègic hem estat incapaços de 
fer-hi una aposta clara. I els diré..., la part del coneixement. És importantíssim que 
generem coneixement per transferir-lo al sector econòmic, per ser competitius, per 
poder fer front als reptes que tenim sobre la taula: intel·ligència artificial, la transi-
ció energètica, la indústria 4.0... Importantíssim que posem el coneixement al centre 
de l’economia, és l’única manera com podrem competir no per abaixar els costos 
laborals, que és el que han fet o han volgut alguns partits fer durant un temps, sinó 
realment perquè som competitius amb el nostre coneixement; que si el transferim, 
generem aquesta riquesa. 

Doncs bé, aquest Govern ha decidit no apostar pel coneixement. I quan es mira 
de veritat, fent una mica d’enginyeria, els pressupostos d’universitats, veu que l’úni-
ca aportació és, una, de taxes, per reduir-les totes linealment el 30 per cent, i d’això 
també en podríem parlar. I dos: 10 milions, –9,7 milions d’euros– per a inversions 
universitàries. Els recordo que el 2010, tant que al vicepresident Aragonés li agrada 
comparar-les, el 2010 les inversions eren de 100 milions d’euros i ara, però, estem 
parlant de deu; que sí, que aniran bé, evidentment tot el que arribi doncs, miri, més 
val malnodrir-te que morir-te de gana, però és veritat que no hi haurà suficients 
recursos. No hi ha hagut una aposta pel coneixement en aquest pressupost, i a mi 
m’entristeix que hi hagi un Govern que no s’ho cregui quan tenim, a més, els rec-
tors de les universitats públiques fent un clam perquè realment s’aposti pel coneixe-
ment, que vol dir per generar-lo a la universitat formant, millorar l’accés, la igualtat 
d’oportunitats... però també que aquest coneixement arribi al teixit econòmic poten-
ciant la innovació i potenciant la recerca.

Doncs bé, en recerca..., que tampoc hi ha un augment. És curiós perquè hi ha 
alguns centres de recerca, per exemple, que augmenten per sobre del 10 per cent, 
uns altres que el redueixen, sense cap criteri establert... Doncs mirin, nosaltres no 
estem d’acord en això. Tan important és la recerca biomèdica com la recerca genè-
tica, com la recerca en el sector químic, com la recerca... Escolti’m, «si m’apuren», 
en l’Institut d’Estudis Catalans. I vostès, o aquest Govern, fan una proposta d’abai-
xar-ne uns i apujar-ne uns altres sense un criteri de massa sentit i nosaltres, doncs, és 
veritat que això ho volem resoldre. Estem treballant en alguna esmena que ens porti 
a que tothom augmenti perquè pugui realment fer una feina important després tots 
aquests anys de retallades i, sobretot, que a les universitats, que és on es genera el 
70 per cent de la recerca, també es pugui augmentar aquesta dotació i sobretot que 
potenciem la transferència a través de les OTRIs, que és una manera evidentment de 
generar riquesa i llocs de treball.
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La veritat és que..., una tristesa enorme, aquesta falta de visió i per tant aquesta 
visió curta d’aquest Govern, que potser és curta perquè com que s’acabarà aviat... 
però bé, tant per tant, haguéssiu convocat eleccions i abans ens n’haguéssim anat a 
resoldre els problemes amb un altre govern que sortirà de la decisió dels ciutadans 
de Catalunya.

Parlant d’innovació, i després ja canviaré de tema, vull parlar un moment d’Eu-
recat, que és un centre tecnològic que Felip Puig va dir que volia crear com una es-
tructura d’estat i a mi, miri, és igual, les etiquetes em són igual, lo que és important 
és que serveixin per al que els vam crear. I Eurecat no està sent un centre eficient ni 
eficaç per als objectius pels que es va crear, que eren transferir la recerca que es fa 
al país al teixit econòmic, sobretot a les pimes, perquè normalment ni poden invertir 
en recerca ni tenen la facilitat d’acostar-se a aquell generador del coneixement per 
poder-lo transferir. Doncs bé, a Eurecat, això sí, li mantenim els recursos; ara, fa 
coses que no li toquen: ha creat un programa que es diu Eurecat Academy, és a dir, 
resulta que ara fem la competència a les universitats, seguim fent formació ocupa-
cional, fem de consultoria... Ara, la feina per la que el vam crear, doncs nosaltres cre-
iem que no es porta a terme i hem fet queixes contínuament d’aquest tema. Creiem  
que les coses que no funcionen, primer, s’han de revisar a fons i hem de, potser, 
dotar-les d’una altra estratègia, i crec que és importantíssim que en l’àmbit del co-
neixement agafem quins són els agents i els instruments que tenim per a generar-lo  
i ens ho mirem bé.

I en aquest sentit, doncs, nosaltres creiem que aquest departament i aquest pres-
supost són totalment insuficients per als reptes que té el país. Hem tingut fa uns 
minuts aquí el comitè d’empresa de Nissan, eh?, i tots els portaveus hem parlat que 
«sí», que «bé», que és clar, els ajudarem... només faltaria, no? És lo que toca. Però 
les paraules se les emporta el vent i estaria bé que quan un govern diu «sí, el sector 
de l’automoció és molt important», «el sector de la indústria és molt important...» 
que això es vegi en un pressupost. Perquè escoltin, el pressupost, suposo que ho 
saben, però ho recordo, és la llei més important que porta un govern al Parlament 
per a aprovar, és el negre sobre blanc de les polítiques i de les prioritats d’aquest 
Govern. Doncs miri, no deu ser una prioritat, el sector de l’automoció, perquè vos-
tès han creat un programa amb 2,7 milions d’euros; com a mínim, els sindicats ens 
diuen que hi hauria d’haver deu vegades més d’aquest pressupost. I quan un mira 
les partides d’indústria, així en general, doncs zero euros de més, d’increment. No 
sé exactament a què volen, aquest Govern, que es dediquin els catalans dels propers 
temps perquè, en fi... no sé si volen que el sector turisme en comptes de ser el 12 per 
cent del PIB sigui el 20. Però no creiem que sigui el raonable. Hi hauria d’haver una 
aposta clara per la indústria. 

La indústria ha de transformar-se, ha de digitalitzar-se, necessita una transició 
energètica importantíssima i vostès no estan posant solucions a aquests reptes que 
tenim. I per això els dic: no sé a què volen que ens dediquem els catalans, però so-
bretot no sé com volen que resolguem les desigualtats si som incapaços de generar 
riquesa i llocs de treball.

El Pla nacional per a la indústria de què vostès tant parlen, doncs, és poc transpa-
rent. Nosaltres creiem que potser sí que s’han executat els recursos que hi havia, però 
ara s’ha de revisar i s’ha de fer un nou pla nacional. I creiem que si no hi ha recursos, 
doncs, tornem-hi, les paraules se les emporta el vent. Si hi ha una aposta pel sector 
automoció, i per a la transformació d’aquest sector s’han de posar recursos, el mateix 
amb el sector industrial. En la indústria del coneixement, no hi podríem posar més 
recursos o fer programes nous per casar més la recerca, el coneixement que es genera 
a les universitats, amb la indústria? Crec que hi han propostes, es van crear els doc-
torats industrials, és veritat, però s’ha de reforçar. És que si no, no ens en sortirem, i 
ens seguiran altres països avançant pel darrere o pel davant, és igual, en aquest àm-
bit. Sincerament, una decepció molt important, el que vostès ens plantegen. 
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Després, sectors també importants en aquest país, com és el sector turístic. Doncs 
bé, més enllà de que en la llei de mesures ens augmenten les taxes turístiques, doncs 
tampoc veiem gaires propostes més, sincerament. I és un sector important, és veri-
tat, és un sector que amb el problema del coronavirus patirà aquests mesos, i estan 
parlant de pèrdues rellevants. Doncs crec que potser hauríem de pensar-nos-ho per 
veure si fem alguna mesura urgent, però crec que és un sector que... A mi, hi ha una 
dada que sempre em preocupa i que crec que alguna vegada he compartit amb vos-
tès, que és que essent el sector econòmic més important de Catalunya, que repre-
senta el PIB més important, resulta que quan un analitza les dades de les entrades 
dels estudiants a les universitats i mira l’oferta i la demanda de Turisme, sempre en 
Turisme queden places vacants, sempre hi ha molta més oferta que demanda. En 
moltes titulacions no passa, en aquesta, especialment. Dius: «Alguna cosa no fem 
bé, és el sector més important, és un sector on hi ha llocs de treball, on hi ha oferta 
laboral... com pot ser?» Doncs alguna cosa no devem estar fent bé entre tots, entre el 
sector, l’Administració, perquè això quedi vacant quan tenim tantes necessitats, no? 
Doncs bé, crec que caldria revisar algun aspecte.

En comerç, només hi ha un augment per la Fira 2000, que és evidentment la in-
versió que s’ha de fer a la nova fira a Barcelona, i hi estem d’acord. És veritat que els 
espais firals són importants, la fira està fent una aposta molt important i està crei-
xent anualment en programació, però només en aquest sentit no ens sembla raona-
ble. Entre altres coses, perquè tenim un repte sobre la taula, que l’he comentat per a 
la indústria però també per al comerç, que és tot el procés de digitalització i aquesta 
plataforma online que afecta tant el comerç tradicional i que està patint tant fa molts 
anys i que no veiem en els pressupostos, doncs, potser un reforç a programes que 
ajudin a aquesta digitalització o que ajudin a innovar en aquest sentit. Perquè si no 
volem perdre el comerç tradicional, alguna cosa, clarament, haurem de fer.

I si entro a parlar d’energia, també, zero euros per a transició energètica. És a dir, 
que, clar, estem parlant que les empreses tenen molts costos energètics, que s’hau-
ran d’anar adaptant a la transició, que Europa ens marca uns objectius, i no tenim ni 
un euro més per a transició energètica. Doncs, en fi, no sé què... és que d’aquí a deu 
anys no sé pas on estarem. Sincerament, no s’entenen les seves prioritats. Les priori-
tats d’aquest Govern no s’entenen, i sobretot quan un mira i posa el focus en aquest 
departament, encara ho entén menys.

Per tant, per concloure, molta decepció d’un govern que té una mirada curta, 
potser provocada perquè és un govern dividit i trencat, que ens portarà a unes elec-
cions quan s’aprovi aquest pressupost. Els comuns diuen: «Bé, ja ho veurem.» Miri, 
escoltin, nosaltres escoltem el president Torra i el president Torra diu que quan 
s’aprovi, després les convocarà. Si no és així, doncs, estarà mentint. I suposo que 
ens l’hem de creure. Per tant, un govern que presenta un pressupost que no resol 
els problemes del país, tampoc afronta els reptes. Ja sé que no tenim diners il·limi-
tats però, home, alguns senyals, algun senyal sobre quines són les prioritats o quins 
temes hauríem d’afrontar em sembla que no costaria tant amb un pressupost, com 
molt bé diem, que és limitat. 

No vull entrar en el tema dels ingressos perquè ja hem fet les propostes, no to-
quen aquí, però creiem que també hi hauria marge. Nosaltres, amb aquesta limitació 
del Reglament per poder fer esmenes, estem treballant per reduir algunes partides 
que ens semblen supèrflues, excessives, i per tant, reduint-les, intentarem fer bosses 
per fer algun programa i posar algunes prioritats, els ho hem dit, en recerca i trans-
ferència, en indústria... 

Ens sembla que algun missatge hem de donar a aquesta gent del comitè d’em-
presa de Nissan que ha vingut aquí a demanar-nos suport. «Suport» vol dir recur-
sos, no només copets a l’esquena, i per tant les nostres esmenes aniran en aquesta 
línia. Esperem que les puguin recolzar perquè seran raonables. Tindran unes baixes, 
raonables, i tindran unes altes que crec que es mereix aquest país, amb la situació 
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difícil que encara viu malgrat sis anys –sis anys– de creixement econòmic, que per 
desgràcia, doncs, no han viscut ni les partides socials ni les partides econòmiques 
en els pressupostos, perquè des del 2017 no en tenim. És veritat que el 2019 ens el 
van ensenyar però no el van ni tan sols aprovar, i per tant demanem una mica més 
d’ambició. Si no ho han fet en aquest projecte inicial, doncs, esperem que ho facin 
aprovant-nos algunes esmenes i almenys puguem... no sé, mirar-nos al mirall una 
mica i estar una mica satisfets per haver respost a aquestes demandes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Del Subgrup Parlamentari de la CUP no hi ha 
ningú present. Donem la paraula al senyor Santi Rodríguez, del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Bé, en primer lloc i com anem repetint comissió rere comis-
sió, es dona una peculiaritat en aquests pressupostos, que és el fet de que atès que és 
una llei en la que es reparteixen els recursos d’acord amb les prioritats del Govern 
i per tant d’acord amb les polítiques que el Govern vol desenvolupar, ens trobem 
que aquests pressupostos es presenten just al final de la legislatura, tal com ens ha 
anunciat el mateix Govern anunciant el seu esgotament, no?, i per tant, entenem que 
aquests pressupostos, doncs, no serviran perquè el Govern pugui fer determinades 
polítiques. 

I crec que en aquest to, amb aquesta mirada, diguem-ne, tan curta del mateix 
Govern, queda una mica reflectit en l’atonia que expressen els mateixos pressupos-
tos, perquè no veiem que siguin ni molt menys un salt endavant, com era el que 
s’esperava d’uns pressupostos després de tres anys de pròrrogues pressupostàries 
i després de que els ingressos fruit de la recaptació d’impostos, tant propis, cedits, 
com els del model de finançament, generessin una quantitat de recursos addicionals 
importants. 

Segon element que ens preocupa..., i hi feia referència perquè el creixement de 
les empreses està molt vinculat al creixement de l’economia, així també hi feia refe-
rència la mateixa consellera en la presentació dels pressupostos: estaven fets en un 
escenari de creixement del PIB o fins i tot tenint en compte un creixement interanual 
del PIB de l’entorn del 2 per cent. Doncs poques setmanes després que la consellera 
fes l’exposició, relacionat precisament amb el creixement interanual al 2 per cent de 
l’any 2019, coneixem les dades provisionals de tancament del 2019, que ens situen 
en l’1,8 per cent, i per tant això és simptomàtic de que alguna cosa està passant. Ho 
hem intentat dir moltíssimes vegades, hem fet diverses interpel·lacions en el Ple i en 
moltíssimes intervencions hem expressat d’una forma sovintejada el neguit que ens 
genera veure l’evolució de l’economia, i molt concretament veure l’evolució del sec-
tor industrial en el conjunt de l’economia. 

I parlo del sector industrial perquè, doncs, és el sector que genera més valor afe-
git, és un sector que és molt potent a Catalunya i, per tant, quan el sector industrial 
pateix, pateix el conjunt de l’economia catalana, no? I en aquest sentit, doncs, sim-
plement una xifra que crec que posa en relleu que el sector industrial, en el marc del 
conjunt de l’economia, està patint més que d’altres sectors. L’any passat es van per-
dre més de 25.000 llocs de treball en el sector industrial, en un marc, hi insisteixo, 
de desacceleració, sí, però de creixement positiu del conjunt de l’economia. I, per 
tant, aquest és un element preocupant. 

Aquest element hauria de venir compensat amb una gran eina de què disposem, 
que és el Pacte per a la indústria. Dic «una gran eina» perquè és un document, un 
full de ruta, de consens entre governs, col·legis professionals, universitats, sindicats, 
patronals... Per tant, home, un document consensuat per una part molt important 
dels agents que intervenen en el sector industrial. I quan es presentaven els avança-
ments dels resultats del Pacte per a la indústria i el grau de compliment del Pacte per 
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a la indústria, doncs, ens deien: «Bé, estàvem al 80 i escaig per cent perquè, clar, és 
que com que no hem tingut pressupostos, no ho hem pogut tirar endavant.»

Bé, ara ja tenim pressupostos. Ara veiem quina és l’aposta pel sector industrial. 
Caram! El programa d’indústria disminueix un 3,5 per cent en relació amb el 2017! 
És a dir, els primers pressupostos que es fan després de la signatura del Pacte per 
a la indústria redueixen les aportacions al suport a la indústria..., d’un 3,5 per cent. 
Carai, doncs no sembla que hi hagi aquesta aposta pel sector industrial. Però des-
prés mires: no, programa d’«Emprenedoria i foment empresarial», doncs es rebaixa 
d’un 49 per cent. Escolti’m, ens preocupa aquesta situació, ja ho ha dit algun altre 
portaveu, hem tingut els treballadors de Nissan, però coneixem tots sobradament 
que el sector de l’automoció, dintre del sector industrial, és un sector que passa per 
un horitzó complicat. S’han fet anuncis, requereixen canvis de..., una transformació 
important i, per tant, mereix una atenció especial. 

Bé, doncs s’anuncia el Pla de l’automoció, doncs, amb 2,9 milions. Bé, no sabem 
si això serà suficient o no. Nosaltres ens temem que no, i el que ens diuen des del 
sector és que és absolutament insuficient per fer absolutament qualsevol cosa. I si a 
això a més a més hi afegim el mal crònic del Centre de Formació Professional de 
l’Automoció de Martorell, bé, algun dia, doncs, algú ja ens explicarà exactament què 
passa amb aquest centre i quins són els inconvenients perquè d’una vegada per totes 
pugui començar a formar professionals en l’àmbit de l’automoció.

Això sí, un raconet per a la Cambra de Comerç, aquesta vegada sí. Abans no hi 
havia res, ara hi ha, doncs, per a la Cambra de Comerç un petit raconet perquè, com 
que han canviat el signe, doncs bé, està bé, no? Va bé. 

I llavors ens diuen: «Escoltin, globalment el pressupost del departament...», ens 
explicava la consellera en la presentació, no?, «...creix d’un 17 per cent.» Diu «sí, 
creix un 17 per cent amb relació al pressupost de l’any 2017»; és cert, creix un 17 per 
cent. Però, bé, un diu «anem a veure l’any 2019 com acabat», no? I dius: «Ostres, però 
si és bastant semblant el del 2019, a novembre...» –és bastant semblant, a novembre, 
eh?, perquè a desembre encara pot ser igual o superar-lo– «...al que ens plantegen per 
al 2020.» Bastant semblant en quant? Bé, home, creix un 3 per cent. Vull pensar que 
és casualitat, eh? (Remor de veus.) Creix un 3 per cent el 2020 amb relació al 2019. 
Doncs escoltin, segurament l’aposta per l’empresa i el coneixement no és tan gran 
com alguns ens volen fer veure.

El capítol d’universitats. Sí, per fi, per fi les taxes poden baixar, baixen, i això 
evidentment s’ha de compensar en el finançament a les universitats. I després de les 
reivindicacions de les universitats creix el finançament de les universitats... en la 
meitat del que diuen. Diuen «cent no sé quants milions», sí, però en la meitat, per-
què la meitat del creixement és per compensar la baixada de taxes. Per tant, el crei-
xement real del finançament de les universitats és bastant escàs i queda molt lluny 
d’allò que reclamen les mateixes universitats. 

I si m’ho permeten, per acabar, amb aquests pocs segons que em queden... home, 
jo crec que des del punt de vista d’empresa s’ha de fer algun esment, com a mínim, a 
la política fiscal, que no està directament en els pressupostos del departament però sí 
que està en el projecte de llei de mesures que acompanyen els pressupostos. I veiem 
tota una sèrie de figures que són absolutament contràries a intentar impulsar el crei-
xement econòmic, i que precisament el que fan és al revés, és collar més les empre-
ses i és segurament contreure més l’economia. El turisme? Doncs, vinga (l’orador 
pica amb el puny a la tribuna), més impostos per al turisme!

Un detall que potser ha passat desapercebut, però es fa una modificació de l’im-
post de grans establiments comercials, en el que se suprimeix...

El president

Senyor Rodríguez, hauria d’anar acabant, si us plau.
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Santi Rodríguez i Serra

Acabo en trenta segons. Se suprimeix d’una forma molt sibil·lina la paraula «ven-
da al detall», de manera que l’impost, que fins ara estava destinat als establiments 
comercials de venda al detall, a partir d’ara entenem que també estarà destinat als 
majoristes, no? I això va contra el creixement i contra l’empresa. 

I l’últim, per acabar, és l’impost nou sobre les elèctriques i sobre les telecomu-
nicacions, que ja veurem quins efectes té, una, sobre el mercat energètic, perquè 
òbviament jo crec que, i molts ho coneixem, això tindrà un efecte directe sobre de-
terminades instal·lacions de generació i per tant sobre l’ocupació que generen aques-
tes centrals, i un altre efecte, també tindrà, sobre les «telecos». I encara em preocupa 
més: sobre el desenvolupament rural d’instal·lacions elèctriques i d’instal·lacions de 
telecomunicacions, que sempre diem: «Escolti, l’equilibri territorial, l’equilibri terri-
torial...» Sí, doncs aquestes coses, aquests impostos, són el que fan que precisament 
vagin en contra de l’equilibri territorial.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara obrirem un torn en contra de les esmenes 
a la totalitat. Donem la paraula, pel Grup Parlamentari Republicà, al senyor Cas-
tellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. En aquest torn en contra d’unes esmenes a la totalitat, que 
per tant són de retorn d’un pressupost i que suposadament aquest hauria de ser un 
debat dels grups que les presenten, en termes de quina és l’alternativa que planteja-
rien... Una mica perplex, president, perquè a les intervencions, començant per l’es-
mena a la totalitat del Grup de Ciutadans, no hi ha una reflexió, en absolut, de quin 
seria el model de Ciutadans i de quina seria l’alternativa. 

Bàsicament, així en breu, és una crítica en funció de quin escenari macroeconò-
mic es plantegen aquests pressupostos, u. I dos, el mantra de sempre: el procés, els in-
dependentistes... Aquesta vegada, a més, s’ha parlat d’uns pressupostos que serveixen 
per fer contractacions d’independentistes. No deu ser un bon dia per parlar de contrac-
tacions (rialles), i menys per part del Grup de Ciutadans; millor contractar indepen-
dentistes que no contractar membres de la JEC, oi?, per benefici personal. 

Però bé, en qualsevol dels casos, totes les esmenes a la totalitat es presenten una 
mica amb reflexions diferents, lògicament, però tant la senyora Romero com el se-
nyor Santi Rodríguez..., hem tingut un debat, però tampoc veig quina seria l’alterna-
tiva; és a dir, probablement en cada comissió tot és un desastre. 

També és veritat que probablement tenim un mal Reglament del Parlament, i 
probablement no podem fer un debat de pressupost alternatiu real, perquè la lògica 
seria, en els plantejaments que es fan, doncs, no un debat d’altes i baixes que després 
tindrem sobre el mateix departament, sinó quines són les altes i baixes entre sec-
cions. I, ho torno a dir, un Reglament que ens vam donar entre tots, però que impos-
sibilita un debat real sobre quina ha de ser una alternativa al pressupost, perquè si en 
cada secció el pressupost no està prioritzat..., per tant, no es prioritza res.

En qualsevol dels casos, senyor president, a mi em tocarà dir que creiem que aquest 
pressupost era necessari absolutament, i més en aquest departament. Coincidim –la 
benvinguda a la diputada Romero– de que l’àmbit d’empresa i coneixement sigui el 
generador de riquesa, i que aquest és l’únic mecanisme per a redistribuir riquesa, és 
una evolució del socialisme interessant i que en qualsevol dels casos celebro, el cele-
bro (rialles), i sobretot..., per tant, és una prioritat en aquests moments per mantenir els 
eixos principals, que són la internacionalització de la nostra economia; mantenir com 
a mínim el pes del sector industrial –aquest és el nucli, el motor que a més en el seu 
moment ens va fer aguantar millor la crisi–; mantenir un turisme rellevant en aquest 
país, però de qualitat; la política energètica i, al meu criteri el més important, i hi coin-
cideixen alguns diputats que m’han precedit en la paraula, la gestió del coneixement 
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com el catalitzador d’un model econòmic en transformació, i és el que ens porta a la 
revolució del coneixement.

Molt ràpidament. Respecte a internacionalització, creiem que és rellevant en 
els pressupostos la consolidació, i per tant l’increment pressupostari, de la xarxa 
d’oficines a l’exterior d’Acció; moltes vegades posades en dubte, són un model de 
trenta-un anys d’història, que ha servit com a palanca a les nostres empreses a ni-
vell d’internacionalització, i aquesta internacionalització de l’economia catalana en 
aquests últims..., aquesta dècada, hem tingut un increment del 70 per cent. Algu-
na cosa hi té a veure la xarxa d’oficines a l’exterior. De fet, és una de les inversions 
públiques més eficients. De fet, per cada euro invertit en l’últim cicle de cinc anys 
se n’han incrementat 29 en exportacions i 21 en captació d’inversió estrangera, per 
cada euro invertit en termes públics. Per tant, creiem que això es reforça.

Respecte a política industrial, que és el gran nucli del nostre motor econòmic, són 
50 milions per al desenvolupament del pacte nacional. Si estem al 80 per cent, la idea i 
la voluntat del departament és complir amb tots els compromisos i hauria de permetre, 
aquesta disponibilitat, complir amb el cent per cent dels compromisos que ens hem 
donat entre tots en el pacte nacional. Completament, diguem-ne, com una prioritat, 
i preocupats, i hem tingut la reunió abans amb Nissan sobre quin és el plantejament 
de reconversió, com deia el diputat Lucas Ferro abans, del sector de l’automòbil. És 
evident que el sector de l’automòbil..., el sector automòbil és quasi el 70 per cent de la 
nostra indústria, i és veritat que a diferència dels anys vuitanta, que sí que vam tindre 
un problema al sector l’automòbil només aquí, el problema el tenim globalment en el 
sector de l’automòbil. Per tant, aquesta és la prioritat que hem posat; només un matís, 
són els 2,9 directes però van aplicats, i ho coneixen, a l’última convocatòria de RIS3 
i per tant això dobla; com a mínim en termes dels fons estructurals, aquest és el com-
promís. Després hi ha la discussió de si és suficient o no és suficient, però en termes 
globals aquesta ha de ser una prioritat, exactament com les polítiques, diguem-ne, de 
transferència. Els programes de Start-Up Catalonia es reforcen, el programa Indústria 
del Coneixement, els programes de doctorats industrials i el programa de Proacció 4.0 
en termes de digitalització de la nostra indústria. 

En l’àmbit del turisme, seguim amb la prioritat de complir les prioritats del Pla 
de màrqueting turístic. De fet, els resultats són bons, i quan els resultats són bons 
cal mantenir-los. S’ha incrementat molt més, proporcionalment, la despesa per tu-
rista que no el nombre de turistes, i aquest és l’objectiu, al final, quan busquem un 
turisme de qualitat en termes globals; que sigui la despesa el que marqui la variable, 
no el nombre de turistes, si el que estem buscant és turisme de qualitat. S’ha fet un 
esment respecte, en aquests moments, diguem-ne, a la situació del coronavirus. Des 
del primer moment es va establir la taula de col·laboració entre Empresa i Coneixe-
ment i Salut i, per tant, molt amatents a quin és l’impacte que pot tenir en els propers 
mesos respecte a un sector tan important per nosaltres com el turisme.

En el camp energètic, aquest pressupost ha de permetre definitivament tres co-
ses rellevants: una, la derogació del Decret 147/2009, el desenvolupament de la Llei 
de transició energètica i, en conseqüència, la creació ja definitivament de l’Agència 
Catalana d’Energia. I, per tant, són les prioritats amb l’objectiu de tindre un nou mo-
del energètic de generació neta, autònoma, d’innovació i descarbonització. I aquesta 
també és una prioritat per aquests pressupostos. 

Per últim, i des del criteri d’aquest diputat, probablement el més rellevant d’a-
quest departament: les polítiques de coneixement. I m’han sentit a dir més d’una ve-
gada, i coincidim amb molts dels diputats i dels grups d’aquesta cambra, que aquest 
és el gran repte que tenim en termes de transformació del model econòmic. Alguns 
parlen de «quarta revolució industrial» o es pot parlar de «revolució del coneixe-
ment», però té la transcendència probablement tan gran en termes d’impacte, també 
social i de transformació social, com va tindre la primera revolució industrial. De 
fet, el que ens hi juguem és, simplificant-ho molt i ho dic sempre: si competirem 
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només per costos –n’hem tingut un exemple, ara, quan parlàvem amb Nissan–, això 
amb decisions, amb empreses globals serà impossible, o senzillament molt molt pre-
cari, o competir per valor afegit. Que és fàcil dir-ho i és molt complicat, diguem-ne, 
en aquests moments..., models que siguin capaços de, el mateix coneixement que 
generen, transferir-lo a proporcions elevades. Però aquest és el gran repte. 

Probablement amb un repte d’aquest tipus, competir en el món, el coneixement 
es pot generar o es pot comprar, i el que marca la diferència és si ets capaç de gene-
rar-lo. I en aquest cas, a Catalunya el generem. I el sistema d’universitats i recerca 
és molt i molt potent en termes de generació de coneixement. El repte és com som 
capaços de que això impacti en el nostre model industrial, el nostre model eco-
nòmic. És aquí on crec que és la prioritat màxima, és aquí on es va dissenyar un 
concepte de departament que fos Empresa i Coneixement. No és una casualitat, és 
com les polítiques de coneixement. Històricament, aquest plantejament fa vint anys 
probablement ningú no l’hagués entès, o no tenia sentit. Avui té tot el sentit del món 
com prioritzem un Departament d’Universitats i Recerca precisament en la gestió 
d’empresa. 

I per tant, aquí, amb pressupostos pel que fa a universitats, l’increment és del 
17,4 però, clar, hi estic d’acord, si comencem a comparar el pressupostat amb exe-
cutat, doncs, aquesta és la diferència, sí. Però o comparem pressupostats o com-
parem executats, i si comparem executats, llavors valorem-ho al final pressupost, 
amb el pressupost executat; i per tant, aquí, en tot cas podrem definir si hi ha hagut 
un increment en l’executat perquè no en funció..., i sempre hi serà en funció de les 
partides i com es desenvolupin, sobretot en un àmbit que vostès coneixen, de co-
neixement, que molt molt del pressupost va lligat a les partides europees, en funció 
d’ingrés després, que es computa en el mateix pressupost per comptabilitat SEC 
2010. Per tant, aquestes són les diferències que després trobarem. 

Només demano que comparem peres amb peres i pomes amb pomes, eh?, per 
tant és un 17. Ara bé, suficient? No, no és suficient. Hi estic d’acord. Vull dir, però 
com a mínim permet quelcom que amb tres anys de pressupostos prorrogats era un 
drama per les universitats. Primer, el dèficit estructural del creixement vegetatiu, que 
aquest era un drama per les mateixes universitats. El pla d’inversions són 10 milions. 
El pla d’inversions amb 10 milions el que permetrà al sistema és, tranquil·lament, el 
manteniment de les infraestructures, i probablement hem d’avançar en propers pres-
supostos, en que permetin inversions noves. No és comparable amb el 2010. No eren 
106, eren 140 milions del pla Huguet i se’n van executar zero –zero. Ho dic perquè 
els pressupostos ho aguanten tot. També amb la meva reflexió ara, per això demano 
que en tot cas s’analitzin sempre els executats.

I el tercer, permet la reducció del 30 per cent dels preus compensant les univer-
sitats. En qualsevol dels casos, no és ara el moment, però sí que en algun moment 
hem d’obrir el debat de la rellevància de si abaixem el preu, diguem-ne, de les ma-
trícules universitàries. En el seu moment la pujada va ser per intentar no repercutir 
a les universitats la retallada, és rellevant mantenir-ho en un impost que és indirecte 
i que sigui progressiu. Seria un error gravíssim, senzillament després de tindre una 
estructura progressiva, que ara resulta que prenguem una decisió en la qual els que 
tenen les rendes més altes se’n beneficien i els que les tenen més baixes com a mí-
nim es queden igual. No tindria gaire sentit, almenys no ho defensem des d’aquest 
grup parlamentari.

I acabo ja amb les polítiques de recerca. En aquests últims deu anys el rendiment 
de recerca del sistema català és enorme, i per tant l’esforç que ha fet el sistema mal-
grat la mancança de recursos... En mirava dades justament ahir. Seguim mantenint... 
no és «seguim mantenint», eh? Tenim quatre universitats entre les cent millors del 
món. El 2010 en teníem una, només. I allà es deia que cauria tot. En tenim quatre, 
ara. I per no repetir sempre les mateixes dades de l’ERC i més, sortien les dades de 
lo publicat a Natural Science, per milió d’habitants: Alemanya publica 22 articles 
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per milió d’habitants; França, 18; Israel, 33; Catalunya, 32, molt per sobre d’Alema-
nya, molt per sobre de França; Espanya, 10. Si hi traguéssim Catalunya es quedaria 
amb 6, no? Però això és la priorització d’un país, o no, amb quin tipus de polítiques 
té. Per tant, això ha estat fruit de diverses polítiques. 

Crec que aquí mantenim pressupost. Perquè també és veritat que, malgrat les 
retallades, des del 2011 l’únic àmbit de tot Catalunya, l’únic àmbit que no va patir 
cap retallada, va ser la recerca. Això permet establement estar fins aquí, però pro-
bablement..., i els reconec que es podria fer un esforç diferent en aquest pressupost. 
Ho dic des de la perspectiva que qualsevol euro invertit en un àmbit com els centres 
Cerca, les polítiques de talent ICREA o Serra Húnter, o els programes de suport a 
la universitat, el retorn és enorme. 

I és veritat que estem disposats, des d’aquest grup, amb els esmenants, també 
a discutir i revisar quin és l’equilibri entre centres Cerca i quin és l’equilibri entre 
el pressupost d’aquest departament i el pressupost del Departament de Salut, que 
probablement els reconec que no està ben equilibrat. No em costa dir-ho, en aquest 
sentit. I crec que aquesta ha estat una política de país que durant potser vint anys, 
independentment dels governs, l’hem mantingut en l’estructura i manera de fer. És 
reforçar el talent, el model de governança, universitats orientades a la recerca i grans 
infraestructures, i això ens pot permetre fer el salt definitiu. Ho recordo: el repte és 
la transferència, però si no hi ha recerca de frontera no cal ni que comencem.

Un últim apunt sobre Eurecat. Des del nostre grup parlamentari, també, d’acord 
en revisar quin és el model d’Eurecat, és a dir..., però també compartir que aquest 
model comença amb la gestió del tripartit. No... ara no vull entrar en un debat de 
crítica o no, comença la idea. Ho dic, de posar-ho molt en debat, perquè després te-
nim els tòpics dels centres tecnològics i quin ha de ser el paper dels centres tecnolò-
gics. Els revisava i deia dades, i seguim amb les mateixes, és a dir, el 40 per cent...

El president

Senyor Castellà, hauria d’anar acabant.

Antoni Castellà i Clavé

...de la recerca la fan els centres Cerca –acabo–; el 50 per cent, les universitats, 
i els centres tecnològics, només un 10 per cent –només un 10 per cent. En tot cas, 
haurem de revisar el model.

Gràcies, president. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula la senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Gràcies, president. Bé, en principi només recordar..., perquè també ahir a la Co-
missió d’Economia sortia el tema aquest, de que si avui no hi havia la consellera o 
no hi havia d’haver ahir el vicepresident, no? 

Vull dir, recordar-los que tal com està acordat i com es recull al Reglament, ja 
vam fer en el seu dia la compareixença, com ja s’ha dit, i avui és aquesta comissió 
parlamentària en la qual estem debatent la secció departamental. Pot ser una reducció 
a l’absurd, pot ser que anem una altra vegada traient el mateix mantra de que ja hi tor-
nem a ser, parlem sempre de lo mateix, anem amb uns pressupostos que són populis-
tes, que són electoralistes... (Adreçant-se a Martí Pachamé Barrera.) És clar, jo diria 
que el seu discurs sí que és recurrent i molt sovint buit de contingut, perquè, de fet, no 
aporta res, res de nou. I amb això, vull agafar-me a les paraules amb les quals vostè 
ha començat la seva intervenció, en la que parlava sobre l’etern retorn, de Nietzsche. 
Hi han algunes interpretacions, com la de Fink –m’ho apunten els meus companys, 
eh?–, en la que Nietzsche proposa un imperatiu que es pot resumir de la manera se-
güent: «Fes ara allò que vulguis seguir fent fins a l’eternitat.» No postula repetir sem-
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pre el mateix, com fan alguns de vostès, amb els mateixos mantres i els mateixos 
«xiringuitos», que ja aniran sortint, sinó..., dona importància realment al que fem ara 
i aquí, perquè això és el que ens assenyalarà el camí de cara al futur. 

I mirin, ara mateix per nosaltres, aquest camí és seguir el compromís del nostre 
president, del molt honorable president Torra, en tirar endavant aquests pressupostos, 
per responsabilitat amb la gent del país. El que passarà després, els ciutadans ho deci-
diran amb els seus vots. Però nosaltres no marxarem sense tindre la feina feta.

I dit això, passem a la part que ens ocupa. I no voldria entrar..., s’han dit mol-
tes dades. Jo suposo que..., a més a més, igual que el company diputat d’Esquerra 
Republicana, els que donem suport al Govern podríem... (veus de fons) perdó, del 
Grup Republicà, perdoneu. La veritat és que podríem estar repetint les dades, da-
des amb les quals vostès han treballat, probablement en l’àmbit d’universitats, que 
ell coneix molt més a fons, podríem rebatre els arguments. Però les xifres, per molt 
que siguin xifres, sempre són interpretables. Tenen una part filosòfica important. 
(Rialles.) D’acord?

Nosaltres som, i ho hem dit sempre, els de l’economia productiva, que ens la 
creiem per fer factible aquesta distribució i fer factible també fer front a aquestes 
desigualtats que les dades ens mostren, que després d’una època de crisi important, 
d’una època de retallades per un Govern que va haver de fer uns esforços molt im-
portants, s’han creat unes desigualtats i, per tant, l’obligació, i estrictament d’aquest 
departament que avui ens ocupa, és de donar aquesta base d’economia productiva, 
que és la que ha de fer tirar endavant el país.

Com li dic, les dades són les que són. Parlem de que hi ha hagut un creixement 
d’aquest departament d’un 17,5 per cent i, per tant, estem parlant de 1.592 milions 
d’euros. Escolti, a mi és que m’agradaria que això fossin 3.000 milions d’euros. 
Per què? No perquè sí, sinó perquè crec realment en la feina que s’està fent des de 
la conselleria i de la consellera, amb la voluntat de tirar molts de programes enda-
vant amb plans estratègics claríssims, que tiren endavant un munt de programes i 
de des envolupament de feina que en aquest cas, com ara direm, doncs, poden tirar 
endavant també aquesta àrea d’Empresa i Coneixement. Per tant, aquests són els 
recursos que tenim. Segurament els podrem millorar, en endavant. O algú, des de 
Madrid, també ens podrà ajudar a millorar. Però en tot cas, és el que tenim. 

Per tant, d’aquests diners, d’aquests 1.500, 1.600 milions d’euros, gairebé, 1.000 van 
a establir mecanismes d’estabilització de finançament de les universitats. Comparteixo 
que en l’àmbit de les universitats tenim una assignatura pendent que podem millorar 
encara molt més. I la mateixa consellera ho reconeix, però després explicarem on s’han 
fet aquests esforços.

Evidentment, gairebé 250 milions al foment de l’activitat econòmica, 200 mi-
lions a la recerca i el desenvolupament, i bàsicament destacar que les línies estra-
tègiques en les quals està treballant el departament passen en primer lloc pel Pacte 
nacional per a la indústria; probablement la quantitat que s’hi dedica va en funció 
del gran grau d’execució que té aquest pacte. Per tant, s’han decidit a completar-lo i 
han calculat quins són els diners que necessiten per finalitzar la part que queda per 
a completar-lo.

Tenim dos grans reptes, jo crec que molt importants. El primer és el Pacte na-
cional per a la societat del coneixement, que engloba tota la part que ara també co-
mentarem, i el Pacte nacional per a la transició energètica, que com no pot ser d’una 
altra manera, és un repte no només d’aquest departament, sinó que penso que és un 
repte del Govern actual, del que hi pugui haver en el futur i segurament un repte de 
país, no? 

La indústria com a motor de creixement. Jo crec que..., bé, se n’ha parlat, ha sor-
tit abans... Jo crec que avui, i per no entrar en el Pacte nacional per a la indústria, 
que a més a més vaig tindre l’honor de poder-lo viure des del sector productiu, des 
de la indústria química, i per tant els empresaris, i les patronals i sindicats vàrem 
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poder tenir en aquell moment de gestació també un paper important. Per tant, estic 
molt alineada amb moltes de les directrius que s’hi marquen, però avui per exemple 
hem tingut una realitat molt clara, que és el sector de l’automòbil, i en un cas molt 
concret, amb Nissan. Tots els que estem en aquesta sala, tots els que hem pogut estar  
en aquesta compareixença, sabem que el cas de Nissan pot ser la punta de l’iceberg en  
un sector que avui en dia, doncs, té..., hi conflueixen molts temes que passen, per 
una banda, per la recerca, per la revolució tecnològica, per la globalització, pel mer-
cat mundial i per molts impactes de l’economia o de temes macroeconòmics que 
d’alguna forma acaben impactant també a Catalunya. 

Per tant, aquest és un tema que..., la consellera aquest matí ha fet també una pre-
sentació d’aquest pla d’automoció i mobilitat, i evidentment és un tema que crec que 
hi podem aportar no només des del Govern, sinó..., si els grups que esteu a l’oposi-
ció teniu aportacions importants, jo crec que és de responsabilitat que ho fem tots, 
perquè estem tocant la vida i el futur de moltes persones. 

Pel que fa a la innovació empresarial, entraré també una mica, perquè me la 
crec, bàsicament, no?, en el tema del reforç dels instruments d’oferta tecnològica. 
El paper d’Eurecat, coincideixo en que possiblement és un tema que es pot estudiar, 
però que en el seu dia el paper d’Eurecat ha servit en molts casos com per aglutinar 
molts centres de recerca i per optimitzar moltes de les mesures que van en la línia 
d’aquests centres. Parlo, per exemple, pels que conec més propers, com pot ser el 
CTNS, de salut, o el relacionat amb la química a l’àrea de Tarragona que, per proxi-
mitat i com comprendran, conec més bé, i per tant entenc que si hi ha sempre dar-
rere de propostes com aquesta una idea d’optimitzar recursos, doncs pot estar bé. 
És un debat que es pot encetar? Penso que des de la crítica constructiva, jo crec que 
sempre es pot fer. 

Quant a la internacionalització, se n’ha parlat, perquè Catalunya ha estat rècord 
en exportacions, i per tant també considero important la consolidació de les xarxes 
d’oficines exteriors de comerç i inversions, que també es fan amb Acció i la col·la-
boració que hi ha amb les oficines exteriors. Malgrat que estem acusats contínua-
ment de chiringuitismos i d’espais a fora, no? Jo crec que nosaltres hem de tindre 
molt clar..., per damunt de les definicions que cada grup polític vulgui donar-hi, jo 
crec que hem de tindre clar la feina que s’hi fa i la capacitat, primera, de promoció 
de les empreses de Catalunya, com també la capacitat d’atracció de les empreses 
estrangeres cap a Catalunya. I penso que aquesta és una funció que crec que d’una 
forma molt clara ha fet la consellera Chacón, no? Fins i tot consolidant darrerament 
aquesta Oficina Tècnica de Barreres, on s’ha engegat aquest espai del Brexit, que 
ja ha sortit en diverses interpel·lacions i preguntes als plens i que, per tant, no m’hi 
posaré, aquí, no?

Pel que fa al foment de l’emprenedoria, penso que això passa per qualsevol país 
que vulgui tindre una política industrial..., ha de tindre un bon foment de l’empre-
nedoria. Podem coincidir en que hi podem invertir més o hi podem invertir menys, 
però a vegades no tot passa per la quantitat de diners que haguem d’invertir, sinó per 
la qualitat dels programes i la qualitat de les ofertes que es poden oferir. I, per tant, 
jo crec que aquí, en aquesta línia, hem de buscar gent emprenedora, amb ganes, amb 
il·lusió, amb idees i sobretot amb eines per fer viable aquesta idea empresarial, que 
puguin tirar endavant, no?

Soc molt partidària de la funció del comerç en aquest país, de la representativitat 
del sector comercial a casa nostra, de la gran quantitat de petites i mitjanes empre-
ses que formen part d’aquest teixit comercial i, per tant, penso que hem de tirar en-
davant el programa de les àrees de promoció econòmica. No sé si tindrem molt de 
temps, però crec que hauria de ser un tema en què ens hauríem de conformar perquè 
el comerç, i com ha sortit en algunes de les comissions que també hem tingut, és un 
sector que avui en dia té molts reptes per resoldre, té reptes com tot el tema de la 
digitalització, també, i reptes de futur que crec que també s’han de treballar i s’han 
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d’abordar des de visions diferents, que puguin aportar en aquest terreny el futur que 
es mereix, no?

Parlaré breument també del turisme, però penso que aquest ara és un sector que 
després dels canvis que s’han produït, per exemple ho vam poder veure amb la cai-
guda de Thomas Cook..., hem pogut veure quins sistemes hem d’estar preparats per 
enfrontar, amb aquests canvis globals que a vegades no depenen ni tan sols de lo que 
plantegem des d’aquí a Catalunya, però sí que tots els programes han d’anar dirigits 
a parlar d’aquest turisme de qualitat o fins i tot amb zones especialitzades, com pot 
ser el turisme familiar, etcètera. Posar de manifest que aquest pla de màrqueting de 
turisme s’ha de desenvolupar fins a l’any 22 i crec que és vital per explicar què és el 
que volem i què volem atreure, i ressaltar la tematització de l’any 20 com a any de 
turisme esportiu, que ens faci també, diguem-ne, referents en això. 

Un gran repte per Catalunya... jo crec que en definitiva per tots els països de la 
Unió Europea, i a nivell mundial, el gran repte que ens marquen els Objectius de 
desenvolupament sostenible i com fer-hi front també aquí, des del model energètic 
que ha d’adoptar Catalunya. Estic segura, i coincideixo, segur, amb molts diputats 
d’aquí i també de l’oposició, que probablement portem un retard en tota aquesta fei-
na i ens hi hem de posar, però jo crec que hi ha un ferm capteniment per part de la 
consellera, sobretot entroncat amb el pla de transició energètica, per començar a ti-
rar endavant d’una vegada ja amb actuacions que facin viable aquest canvi, que no 
pot ser d’una altra manera, ni cap govern es pot mantenir, si no hi ha una política 
molt clara, en aquest cas de la transició energètica.

Jo només..., per parlar de les universitats, breument, perquè ja se n’ha parlat. Evi-
dentment, que nosaltres hem aplaudit també aquesta reducció de les taxes univer-
sitàries, no pot ser d’una altra manera. La reducció de les desigualtats passa també 
per la igualtat d’oportunitats i pels accessos. És cert, com s’ha dit aquí, que la part 
que queda, el tercer element per a aquestes inversions en infraestructures de les uni-
versitats és molt poc. La mateixa consellera ho reconeix, però jo crec..., i sobretot 
la senyora Romero, que quan parla d’aquests dos punts, que hi coincideixo, eh?, ens 
deixem un primer punt, que és que el dèficit estructural que s’arrossegava al siste-
ma universitari, incrementat anualment per l’aplicació d’increments retributius es-
tablerts per lleis però no suportats pressupostàriament; que ja va des de l’any 2016 
que cada any s’havia de recórrer als fons de contingència per evitar el dèficit aquest 
incrementat de les universitats. Amb aquest increment del pressupost 2020, aquests 
gairebé 70 milions d’euros per a aquest concepte, es podran cobrir aquests incre-
ments retributius acumulats i com a mínim en aquest aspecte podrem començar, di-
guem-ne, de zero i treballar en altres àmbits com pot ser el de les infraestructures, 
que com no pot ser d’una altra manera, ens hem de posar també al costat de les de-
mandes que fan els mateixos rectors de les universitats. 

Com que em queda molt poquet, jo només volia parlar breument del Pacte na-
cional per a la societat del coneixement. Jo crec que nosaltres estem absolutament 
alineats amb tota la recerca, el desenvolupament, no només des de l’àmbit públic, 
sinó que les accions en recerca i desenvolupament de l’àmbit públic poden acabar 
i han d’acabar incrementant també les inversions privades en aquest àmbit; jo crec 
que aquí les empreses de casa nostra no només ho han de fer per convenciment, sinó 
perquè tenen el talent i el capital necessari per fer-ho, i per tant hi han d’haver bons 
programes de motivació per a això, i evidentment una política de finançament en els 
àmbits de la recerca, no?

Només fer una referència, i per acabar amb que, tothom qui pugui ajudar, que 
ajudi en el tema de pressupostos, des de Madrid, des de Catalunya, perquè això no 
és un tema de partits polítics, és un tema de país. Aquest matí estàvem amb aquest 
0,2 per cent, amb aquest sostre, diguem-ne, aquest canvi o aquesta flexibilització del 
sostre de despesa que se’ns ha donat, aquest deute a canvi d’aquest retorn de l’IVA... 
Al final haurem d’acabar dient «gràcies», però no ens conformarem lluitant per a 
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allò que és nostre, per tindre la dignitat en tots els departaments de la Generalitat  
i en aquest cas i el que avui ens ocupa, en el d’Empresa i Coneixement. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. I ara, si els sembla bé, aquells grups que ho 
vulguin..., obrirem un nou torn de defensa i oposició a les esmenes a la totalitat. Co-
mençaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Serien cinc minuts per als grups 
parlamentaris i dos minuts i mig per als subgrups. Té la paraula el senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, senyor president. Intentaré ser breu. Bé, em congratula saber que es-
tem apujant el nivell de la comissió, aquí, debatent sobre corrents filosòfics, amb la 
qual cosa, doncs, bé, això ja... ¡Vamos!, lo proper ja no m’ho imagino. 

Em preguntava el portaveu d’Esquerra que si no proposàvem alternatives, i la 
veritat és que m’ho vaig plantejar, no? Vaig plantejar-me si sincerament havíem de 
portar aquí alternatives o la nostra proposta molt concreta sobre el que nosaltres pen-
sàvem del pressupost, en concret del Departament d’Empresa. Perquè el Departament 
d’Empresa el considerem molt important, és un dels departaments més importants de 
tots els que hi han, perquè sobre ell es fonamenten una muntanya de coses. Llavors, 
doncs sí que m’ho vaig plantejar, però després vaig pensar: «És que no vindrà la con-
sellera!» Llavors... clar, a qui li vaig a explicar, això? Als grups que donen suport al 
Govern? Doncs és que no té cap mena de sentit, perquè el que m’està presentant els 
pressupostos és el Govern i llavors, clar, aquí la meva alternativa és parlar amb... Sí, 
sí, sí, no discutiré que podem parlar, i de fet estem parlant, però realment qui pot do-
nar explicacions, qui pot donar una visió concreta i específica de lo que està fent en 
el seu departament és la consellera, i la consellera avui no està aquí; ni la consellera 
ni la resta de consellers. I ja sé que és reglamentari i que és correcte. Està molt bé, si 
això es va aprovar... Jo no hi vaig estar..., però bé, hi ha moltes coses que no hi estic... 
i les assumeixo. Punto. D’acord, ho assumeixo però no ho veig bé. Aquí estem discu-
tint sobre coses... Doncs bé, molt bé, i a cada comissió que assisteixo, doncs, discutim 
de les mateixes, eh? Però és que és evident. Aquí qui hi hauria de ser són els conse-
llers, i ja podem vestir-ho com vulguem. És així. 

Una altra cosa: aquests pressupostos, discutir els pressupostos en aquests termes 
tan concrets. Bé, entrem a discutir aquests termes tan concrets. Però resulta que la 
base sobre la que se sustenten tots els pressupostos és falsable. No és veritat. Estem 
parlant d’uns pressupostos que estan plantejats en uns creixements del PIB que no 
es produiran. Presumiblement no es produiran, en un percentatge molt elevat de pro-
babilitat, no es produiran. Llavors, què passarà amb aquests pressupostos? Aquests 
pressupostos s’han muntat únicament i exclusivament per dir que s’han presentat 
uns pressupostos i que els aprovarem. I au! Ja estarem tots tan contents i ens n’ani-
rem a eleccions i podrem dir: «No, no, nosaltres sí que hem presentat els pressupos-
tos i els hem aprovat, sí, sí, sí.»

I per a què servirà tot això? Per a res –per a res. Per què? Perquè no sabem 
qui guanyarà les eleccions, perquè no sabem si el que guanyi les eleccions agafarà 
aquests pressupostos i els posarà a la pràctica, no ho sabem. Perquè el que guanyi, 
encara que siguin vostès mateixos, no té perquè en aquell moment fer cas dels pres-
supostos que s’han aprovat i pot fer una altra cosa completament diferent. Llavors, 
què estem fent aquí? Doncs la meva opinió: perdre el temps.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. Ara, pel Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, té la paraula el senyor Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Sí, no..., també molt breument, no? Si vol una alternativa, no pateixi. (Adreçant-se 
a Martí Pachamé Barrera.) Segurament en les properes comissions d’Economia tin-
drem l’oportunitat de votar alternatives. La tindrà i li donarem explicacions, no no-
més alternatives al pressupost del departament i de tots els departaments, sinó fins 
i tot alternatives a la política fiscal a la que vostès i el Govern donen suport. El que 
passa és que som molt escèptics, senyor Castellà, perquè vostès han signat un pacte 
amb un altre grup d’aquesta cambra. I el que vostès venen a presentar aquí, o a bus-
car en aquesta comissió, no és una alternativa. Vostès venen a referendar el pacte 
que han signat vostès amb el grup de Podem. Aleshores per què vol l’alternativa? La 
tindrà, eh? I per tant tindrà l’oportunitat no només de veure-la, sinó també de do-
nar-li suport. Esperem que això serveixi perquè vostès reconsiderin aquesta posició, 
li insisteixo, eh?, sobretot la política fiscal del Govern, que és el que fa més mal a les 
empreses de Catalunya i és la que farà més mal al creixement econòmic i a la crea-
ció de riquesa, i per tant a la creació de llocs de treball a Catalunya.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; molt breument, per fer dos apunts amb tota cordialitat al senyor Pachamé. 
Amb tota cordialitat, eh? És a dir, jo entenc el que vol dir, però sigui conscient, i 
ho dic així, del menysteniment que acaba de donar en aquest Parlament. És a dir, 
ens hem dotat d’un reglament i de la diferència entre l’executiu i el legislatiu, i això 
s’aplica a tots els parlaments, i el debat pressupostari serà en l’àmbit pressupostari. 
Puc buscar qualsevol argument, i el senyor Rodríguez n’ha donat un que crec que és 
molt raonable, eh?, però no presentar una alternativa per confrontar models, senzi-
llament perquè aquí no està el membre del Govern i estem debatent una llei, la llei, 
som grups parlamentaris, no? Dissolguem el Parlament, el dissolem. Total... per a 
què serveix, el Parlament? I per tant, jo crec que l’exercici que estem fent aquí, i aquí 
ho lligo amb la intervenció del diputat Rodríguez..., l’exercici que jo demanava és, 
senzillament, si és interessant confrontar models o no. 

I després... hi estic d’acord que en dinàmica parlamentària tenim molt poc cos-
tum en aquest Parlament d’acceptar, o no, transaccionar esmenes en la llei de pres-
supostos que no vinguin d’un acord previ amb formacions polítiques, ja li accepto. 
Però ningú, eh?, el tenim? Ningú. I que probablement hauríem d’aprofundir molt 
més en això, perquè no passa res..., en funció de lo que s’aporti en positiu o no, però 
és molt difícil arribar-hi si ni tan sols confrontem models. I l’únic que jo plantejava 
aquí és la confrontació d’un model, no si donarem la raó o no, i sobretot en un mo-
ment –i acabo amb això– que crec que històricament no havia passat, que podem 
tindre diferents discrepàncies però en termes globals, en el model de turisme, en la 
rellevància de la indústria com a motor del nostre país, el repte de la revolució del 
coneixement, el repte el model energètic o el model de recerca, hi ha prou consens. 
O almenys a mi em sembla això; i si no és això, fora bo confrontar models. Que això 
no era així, fa uns anys. 

Per tant, l’únic que reclamava és: confrontem models. Si no s’està d’acord en un 
plantejament pressupostari determinat, que té uns eixos determinats, es pot anar 
més enllà o no de si les partides són més altes o no, però estaria bé un debat de «vos-
tès s’equivoquen si plantegen el model de recerca d’aquesta manera o d’una altra». 
És l’únic que reclamava.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Té la paraula, per Junts per Catalunya, la senyo-
ra Pallarès.
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Teresa Pallarès Piqué

Gràcies. Només per puntualitzar. Però, senyor Pachamé, miri, jo... de veritat, m’ofe-
reixo a fer arribar, a dir-li a la consellera, aquest neguit perquè avui no estigui aquí. 
I en tot cas vostè sap perfectament que té un munt de canals per fer-li arribar, si vol, 
preguntes, interpel·lar-la quan ha estat al Ple, o fer-li arribar la informació; és una per-
sona que ha mostrat sempre la predisposició. 

De totes formes, volia tancar el que havíem dit, no? La indústria –m’ho he deixat 
abans– ha estat i ha de seguir sent el motor de creixement de l’economia a Catalunya 
i ho ha estat després dels continuats atacs que s’han patit des de..., tant pel 155, com 
amb el decret, com amb el rei que..., el rei dels espanyols, que en aquell moment va 
fer el que va poder, diguem-ne, perquè tinguéssim algunes qüestions posades en en-
tredit a casa nostra, i això ho hauríem... (Remor de veus.) És lamentable, perquè al 
cap i a la fi aquest tipus d’accions, una persona que es prea de querer i d’estimar Ca-
talunya, no?, doncs hauria de pensar que a Catalunya hi ha molts ciutadans i moltes 
ciutadanes que, més enllà de la ideologia política que puguin tindre, han de viure 
dia a dia i tenen famílies a mantenir. Per tant, estaria en qüestió la legitimitat i la 
dignitat de molts alts càrrecs, altíssims càrrecs, que van intervenir en processos que 
crec que no els tocava.

I per acabar, només un apunt en el tema de fiscalitat. Senyor Rodríguez, ja sap 
que vostè i jo ens podem entendre moltes vegades, i a vegades no tant. En temes de 
fiscalitat hi ha punts en què nosaltres també, com a grup de Junts per Catalunya, 
ho hauríem fet d’una altra manera; nosaltres ho hem dit. Són uns pressupostos que 
estan pactats entre..., evidentment, en aquest cas, amb el grup també de Catalunya 
en Comú Podem, i per tant quan s’entra en una política de pactes, com vostès saben 
molt bé, s’ha d’entrar, diguem-ne, a les negociacions. I una política de pactes vol dir 
arribar en aquella part que tu pots, a la que pot l’altre i arribar a acords. I si no, quan 
vostès pactin..., no sé si ho arribaran a fer a Catalunya, amb Ciutadans, ja explicaran 
com els funciona quan hagin de prendre acords. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. I ara obrirem un punt per a Catalunya en Comú 
Podem, com a grup que no ha intervingut gens fins ara. Té la paraula deu minutets 
el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. (Veus de fons.) Jo us he anat seguint la discus-
sió, perquè crec que hi han elements que es repeteixen. 

No tinc la sensació d’estar perdent el temps pel fet de que no hi sigui la conse-
llera. També és veritat que no tinc la sensació de que les intervencions hagin anat 
molt més enllà de quan sí que va venir la consellera. En el que sí que podríem estar 
d’acord és si té sentit que un dia fem intervencions amb la consellera i la setmana 
següent ens reunim aquí per tenir la mateixa discussió. Crec que això és un debat 
legítim. 

I també és veritat que vostè avui té la sensació d’estar aquí perdent el temps, i jo 
tinc la sensació de que vostès fa dos anys que estan perdent el temps (remor de veus) 
i que en les pròximes eleccions veurem com els va i com avaluen la seva dedicació 
parlamentària els seus electors. 

I un últim punt de tot el que heu comentat, abans de passar a exposar la meva 
opinió. Jo sé que hi ha persones, i corrents, i formes de pensar dins de Junts per Ca-
talunya que no estan d’acord en la reforma fiscal que hem acordat. Igual que hi ha 
gent del nostre grup que troba a faltar moltes coses en aquests pressupostos, igual 
que hi haurà gent d’Esquerra Republicana que té opinions diferents sobre univer-
sitats, sobre empresa, etcètera. Això forma part de negociar, però també li dic una 
cosa: jo em sento orgullós que d’aquesta negociació n’hagi pogut sortir una reforma 
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fiscal progressiva, que hagin pogut sortir elements que per nosaltres són tan impor-
tants com la rebaixa de taxes universitàries, les escoles bressol o el desplegament de 
la llei contra la violència masclista.

Jo el que no tinc tan clar és si vostè és capaç de defensar parlamentàriament 
l’orgullós que està dels pactes que firma la seva organització política amb l’extrema 
dreta a Andalusia, a Madrid o a Múrcia. Crec que no. I crec que no s’atreveix a de-
fensar en aquest Parlament coses com el pin parental, com que hi hagi províncies 
senceres on no hi hagi serveis d’atenció a la víctima masclista..., a Andalusia. Crec 
que no n’està orgullós i, per tant, quan parlem de models i quan parlem de contrastar 
models, hauríem d’assumir que vostès tenen un model que els fa tanta profunda ver-
gonya que no són capaços ni de defensar-lo en aquest Parlament. I jo, amb totes les 
limitacions que ara exposaré, en aquests pressupostos i tot allò que hem aconseguit 
i que considerem que no hem aconseguit, sí que soc capaç de defensar públicament 
els acords als que he arribat. 

Crec que hi ha un element fonamental en aquest departament... (Veus de fons.) 
Si us plau, qualsevol queixa que tinguin la fan a la Junta Electoral i vostès mateixos 
se la responen (rialles), però de moment, si us plau, deixin-me acabar la intervenció. 
(Rialles.)

Hi ha un element fonamental que planeja sobre el debat sobre empresa, sobre el 
sector industrial a Catalunya i sobre la situació del sector industrial al conjunt del 
país, que és... (Veus de fons.) President, és que em distreu una mica que hi hagi gent 
parlant. Si pot posar ordre, vostè que també és jutge i part, però... (Rialles.)

El president

Paro una mica el temps, senyor Ferro... (Veus de fons.)

Lucas Silvano Ferro Solé

No, però ell almenys ho és de forma pública, no passa res.

El president

Una mica de silenci i reprenem la intervenció del senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. És que és una mica la sensació que..., quan passarà la crisi? Per-
què hi ha molts joves i no tan joves en aquest país que tenen la sensació de que per 
ells la crisi no ha passat, que tenen feines amb salaris de misèria i sobretot molt 
precaritzats, que estan pagant lloguers abusius, que no tenen accés a treballs per la 
qualificació que ells tenen, pels estudis que ells tenen, etcètera, o que directament 
estan fora del país; perquè si llegim les dades dels joves que estan fora del país, és 
veritat que va tindre un impacte mediàtic quan va començar, però enguany són més 
altes que fa deu anys i, per tant, enguany està sortint més gent jove del país que fa 
deu anys. 

I part d’aquesta discussió té a veure amb que el que hem perdut, no abans i des-
prés de la crisi, sinó abans i després de la bombolla immobiliària que va permetre 
tapar els efectes de la crisi que ja estaven patint, és que s’ha desindustrialitzat el 
país, i que aquest país produeix menys coses tangibles i menys valor afegit que fa 
vint anys, per no dir que en fa quaranta. I que això és el que estem vivint ara, és 
com es viu en un país que ha passat de tindre un 40 per cent del PIB industrial a 
no arribar al 20 per cent, a pesar de que tenim la sort de que hi ha una ciutat com 
Barcelona, que és una ciutat turística global, capaç de captar rendes de tot el món, 
i que tenim una economia de serveis desenvolupada i que som un país de la Unió 
Europea.

Però com es viu en un país sense indústria és el que estem veient ara. I això plan-
teja un repte, que és: si volem aquest país i viure amb la sensació de que no acabem 
de sortir mai d’una crisi i que hi ha quantitats ingents del país que a pesar de que 
pugi l’economia, i pugi un 3 per cent i un 4 per cent, perquè cada cop hi ha més 
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start-ups que aposten per aquest país..., tenir la sensació de que hi ha un 20, un 25, 
un 30 per cent d’aquest país que no surt de la crisi, que viu en permanent crisi, i que 
la crisi és la seva forma de vida.

Si no volem això i no volem evitar que cada cop hi hagi més gent que s’incorpori 
en aquest viure en permanent crisi, el que hem de reforçar és el nostre sector produc-
tiu i que Catalunya no sigui només un país que té una economia de serveis abocada 
al turisme, sinó que sigui un país que aporta coses a l’economia europea i a l’eco-
nomia mundial. I, per tant, el que tenim sobre la taula és un repte que comparteix 
la Unió Europea de forma tímida, tímida en la seva vocació política, però explícita 
en els informes que produeix, que és que cal reindustrialitzar-se, que cal apostar per 
recuperar valor afegit alt en la nostra economia, recuperar i incorporar nous sectors 
productius, i que aquesta industrialització ha de ser intel·ligent. Bàsicament perquè 
si no ho és no hi haurà industrialització, que és el que tenim en part en la crisi del 
nostre model productiu.

És que hi ha moltes pimes que poden quedar desplaçades perquè no són capaces 
de fer el salt a la indústria 4.0, la digitalització dels seus sistemes productius, etcè-
tera. Que ha de ser sostenible, perquè, si no ho és, tard o d’hora es veurà llastada 
per això; és a dir, apujaran els preus de l’energia, dels combustibles fòssils, etcètera, 
i tard o d’hora aquesta reindustrialització tindrà data de caducitat. I que ha de ser 
integradora. Que ho ha de ser no només perquè ofereix condicions laborals més dig-
nes que altres sectors, sinó que ho ha de ser perquè ha de tindre la capacitat d’oferir 
formació contínua a la ciutadania del país i, per tant, capacitat de que es reincorpori 
en un sector productiu que està en transformació. 

I si mirem els pressupostos..., però no només els pressupostos, jo ara faré comen-
taris sobre els pressupostos, però jo diria tota l’acció del govern enfocada cap a un 
element que no és que sigui central, és que és estructural. És a dir, la política eco-
nòmica i productiva estructura la resta de polítiques que hi ha. I si mirem la impor-
tància que se li ha donat, és una importància excessivament marginal, per al repte 
que suposa en els pròxims cinc, deu, quinze anys. Ho ha sigut a nivell pressupostari 
i ho continua sent a nivell pressupostari, i ho ha sigut també a nivell legislatiu. Quan 
diem «Catalunya necessita fer una transició energètica», segurament els diferents 
grups que estem aquí discutiríem de qui ha de suportar les càrregues de la respon-
sabilitat d’aquesta transició, amb quina velocitat s’ha de fer o amb quina intensitat 
que s’ha de fer, però que s’ha de fer crec que ja és una cosa «de calaix».

El projecte de llei de transició energètica no s’aprovarà en aquesta legislatura. 
I ho sabem. Bàsicament. Ja, duri el que duri. Duri de forma immediata, quan s’apro-
vin els pressupostos, s’allargui tot el que es pugui... no entrarà en aquesta legislatura. 
No entrarà en aquesta legislatura la llei de residus i d’economia circular, que és la 
segona pota per fer una transició ecològica de la nostra indústria. És que el consum 
de recursos no sigui lineal, sigui circular. No entrarà, tampoc. No s’ha replantejat el 
fet de que necessitem una agència catalana de l’energia que piloti el procés de tran-
sició energètica, que pugui apostar per un operador públic, que pugui replantejar in-
clús la xarxa de distribució elèctrica en aquest país... tampoc ho hem fet. 

El Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell segueix tan-
cat. I segueix tancat després de dos anys de legislatura, de totes les legislatures an-
teriors; un element que és clau. No és clau només perquè la gent pugui estudiar per 
ser treballador en l’empresa de l’automoció, és clau també perquè els treballadors de 
l’empresa de l’automoció, que són el 70 per cent dels treballadors industrials d’aquest 
país, puguin fer cursos de formació per reciclar-se quan les seves línies de producció, 
com tots desitgem, comencin a produir cotxes elèctrics i necessitin transformacions 
productives que necessitin accedir a reciclatges en la seva pròpia formació per seguir 
sent treballadors industrials del sector de l’automoció. I segueix aturat. I per tant, 
aquesta manca de valentia legislativa i de valentia pressupostària, crec que és evident.



DSPC-C 462
27 de febrer de 2020

Sessió 20 de la CEC  25 

I és evident també, i amb això ja acabarem, que la crisi del nostre model produc-
tiu i del sector de l’automoció no vindrà d’aquí a deu anys, sinó que vindrà aquest 
any, l’any que ve, l’altre i l’altre. I que com més tardem a redefinir la importància 
estratègica que té per nosaltres el Pacte nacional per a la indústria, per a la transició 
energètica i per a la societat del coneixement, més oportunitats perdrem, perquè avui 
s’estan discutint i treballant oportunitats d’inversió dia a dia a una velocitat que fa  
feredat i que com més tardem a assumir la responsabilitat de...

El president

Senyor Ferro, se li ha acabat el temps.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, acabo en dos segons.
...d’arribar a aquestes oportunitats amb les millors garanties que s’havien desple-

gat, el Pacte nacional per a la indústria, havent fet una diagnosi del sector de l’auto-
moció per la seva reconversió, etcètera, més oportunitats perdrem. 

Per tant, més enllà d’aquests pressupostos, com vaig dir en l’anterior comissió, 
crec que aquest país necessita que tots els sectors polítics i socials implicats en 
aquest departament facin una pensada i restituïm la seva importància estratègica.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. 
Bé, un cop finalitzat el debat de les esmenes a la totalitat, els pregunto si els va 

bé que votem totes les esmenes a la totalitat conjuntament. Hi estem tots d’acord? 
(Pausa.)

Doncs passaríem a votar les esmenes a la totalitat. (Remor de veus.)
Vots a favor de les esmenes a la totalitat?
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar i Subgrup Parlamentari del PP. Per tant, 9 vots a favor.
Vots en contra?
Grups parlamentaris Republicà i de Junts per Catalunya. Per tant, 10 vots en 

contra.
Abstencions?
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes a la totalitat i donaríem per fina-

litzada aquesta comissió.
Moltes gràcies a tots.

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