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Sessió 21 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC), tinguda per videoconferèn-

cia, s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat 

del vicepresident, Jordi Terrades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix 

la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Martí Pachamé Barrera, pel G. P. de Ciutadans; Teresa 

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

i Clavé, Gemma Espigares Tribó i Alfons Montserrat Esteller, pel G. P. Republicà; Alícia Ro-

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

Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Cata-

lunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-

presa i Coneixement sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada per 

la pandèmia de la Covid-19 (tram. 355-00137/12). Consellera d’Empresa i Coneixement. 

Sessió informativa. 

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes 

per a recuperar el turisme (tram. 311-01630/12). Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de per-

metre canvis en les matrícules universitàries arran de la Covid-19 (tram. 311-01631/12). 

 Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre com es garantirà el 

compliment dels protocols de seguretat a les empreses quan es normalitzi la situació labo-

ral (tram. 311-01623/12). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Substanciació. 

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quina serà l’efectivitat 

dels ajuts i les prestacions per als autònoms i les petites i mitjanes empreses (tram. 311-

01624/12). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Substanciació. 

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del 

Govern amb relació als sectors del comerç i el turisme arran de la Covid-19 (tram. 311-

01625/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació. 

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment del 

Govern amb relació al suport a les universitats públiques per al final del curs 2019-2020 i 

l’inici del 2020-2021 (tram. 311-01626/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències i 

l’impacte de la Covid-19 en el sector del turisme (tram. 311-01627/12). Anna Caula i Paretas, 

del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a 

donar suport a la digitalització de les empreses (tram. 311-01628/12). Anna Caula i Paretas, 

del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la estratègia amb què 

es donarà suport a l’activitat universitària durant el confinament (tram. 311-01629/12). Anna 

Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines accions legis-

latives proposarà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recupera-

ció econòmica (tram. 311-01620/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Substanciació. 
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2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures pren-

drà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del sector 

del turisme (tram. 311-01621/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Substanciació. 

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quines mesures 

prendrà el Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del 

sector del comerç (tram. 311-01622/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adop-

tades perquè els efectes de la crisi siguin els mínims possibles en el turisme, l’automoció 

i el sector exterior (tram. 311-01616/12). Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació. 

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’assignació pres-

supostària prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 

pot ajudar les petites i mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activitat productiva 

(tram. 311-01617/12). Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació. 

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat de les me-

sures adoptades arran de la crisi provocada per la Covid-19 destinades a petits negocis i 

comerços (tram. 311-01618/12). Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació. 

El president

Bon dia i benvinguts a tots.

Sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia 
de la Covid-19

355-00137/12

S’obre la sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement, una comissió que, 
donada l’excepcionalitat del moment que per desgràcia estem vivint, tindrà lloc per 
videoconferència, seguint els acords de la Mesa del Parlament adoptats arran de la 
situació d’emergència sanitària. 

En primer lloc, vull agrair als tècnics, a la lletrada i al personal del Parlament la seva 
tasca a l’hora de fer possible aquesta comissió, i també agrair la presència de la senyo-
ra consellera d’Empresa i Coneixement, la senyora Àngels Chacón, i a tots els diputats 
presents a aquesta comissió.

Aquesta serà una sessió informativa de la senyora consellera d’Empresa i Conei-
xement per tal d’informar sobre les mesures adoptades per fer front a la crisi sani-
tària provocada per la pandèmia del coronavirus, Covid-19, que es substanciarà de 
conformitat amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya.

I, en primer lloc, si m’ho permeten, vull expressar en nom de tots els membres 
de la comissió el condol i escalf a familiars, amics i companys dels que han patit el 
traspàs dels seus estimats i agrair tota la tasca que estan fent tots aquells que lluiten 
a primera línia per fer front a aquesta pandèmia i que estan treballant incansable-
ment. També a la ciutadania per tota la seva col·laboració.

En primer lloc, donaré pas a la senyora consellera per un temps màxim de sei-
xanta minuts. Després farem una aturada tècnica d’un parell de minuts per compro-
var la connectivitat de tots els intervinents i intervindran els grups parlamentaris en 
proporció al temps emprat per la senyora consellera. Per tant, serà una intervenció 
d’entre vuit i deu minuts pels grups parlamentaris i ho farem seguint el criteri de les 
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comissions, de major a menor representació, amb la intervenció final dels grups que 
donen suport al Govern.

Per tant, sense més preàmbuls, dono la paraula a la senyora consellera. Senyora 
consellera, té la paraula.

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

Hola. Se sent bé? Sí? (Pausa.) Molt bé. Moltes gràcies. 
Bon dia a tothom. Gràcies per atendre aquesta compareixença telemàtica; espero 

que ben aviat superem aquesta situació i ens puguem veure personalment. I el pri-
mer que desitjo, evidentment, és que tots vostès estiguin bé de salut, igual que el seu 
entorn familiar i d’amistats. 

Abans de començar, m’afegeixo també, doncs, a aquests agraïments que ha fet 
el president, agraint a tots els professionals que es troben a primera línia d’aquesta 
pandèmia, començant pel personal sanitari, els cossos d’emergències i seguretats, 
els treballadors i treballadores de les diferents cadenes de subministrament alimen-
tari, establiments de primera necessitat. En definitiva, tothom que fa possible que 
hi hagin aquests serveis essencials que ens permeten complir el confinament a tots 
nosaltres. 

També aprofito, i m’afegeixo al que comentava el president, aquesta comparei-
xença, expressar el condol a les famílies que han vist com aquesta pandèmia s’en-
duia els seus éssers estimats. I expresso també el meu ànim i suport cap a totes 
aquelles persones contagiades, que desitjo que tinguin aviat una ràpida, rapidíssima 
recuperació. Dit això, feta aquesta introducció, entrem ja en matèria.

I és evident que a hores d’ara a ningú se li escapa que el Covid-19 és, si no el 
més gran, un dels majors reptes que hem hagut d’enfrontar en les darreres dècades. 
I es tracta d’una crisi sanitària que alhora ha esdevingut també, està esdevenint, una 
crisi econòmica i també social per la seva afectació directa a les vides de la pobla-
ció de tot el món.

És una crisi sanitària que ha impactat en forma de desocupació, de reducció d’in-
gressos i d’una menor capacitat per desenvolupar lliurement la vida de qualsevol de 
nosaltres. I parlem d’una emergència sanitària que ha confinat gairebé la meitat de la  
població mundial, més de 3.600 milions de persones. I, com és lògic, és una situa-
ció que també té impacte, un impacte molt evident, sobre la situació de l’economia 
productiva, ja que la Covid-19 està afectant aquesta economia també de manera ge-
neralitzada.

En aquest sentit, també cal remarcar que no podem afrontar un debat tan com-
plex com la situació provocada pel coronavirus sense entendre-la com un problema 
global que afecta simultàniament els territoris d’arreu del món, per tant, globalitat  
i simultaneïtat com a elements característics. 

Encara no tenim un coneixement exacte de l’impacte econòmic d’aquesta crisi 
però els principals organismes ja apunten estimacions que preveuen una forta, for-
tíssima davallada de l’activitat econòmica global. Tots hem de ser conscients que 
aquesta crisi sanitària ens deixarà una crisi econòmica més enllà del període de 
confinament.

I, com vostès comprendran, davant la gravetat del moment el Departament d’Em-
presa i Coneixement segueix amb molta atenció... (Veus de fons. Pausa). Segueixo, 
eh? Algú s’ha interferit, no? Deia que el... (Veus de fons). Sí? D’acord! Deia que, com 
vostès comprendran, davant la gravetat del moment el Departament d’Empresa i Co-
neixement segueix amb molta atenció les estimacions de diferents organismes inter-
nacionals, els que van emetent dia a dia, per poder extrapolar l’impacte que aquesta 
situació pot tenir també en el nostre teixit productiu.

Per començar, el Fons Monetari Internacional es tem una contracció del 3 per 
cent del PIB mundial, una recessió semblant a la del 2008, i les regions més afecta-
des, l’Eurozona, Regne Unit, Estats Units i Amèrica Llatina..., diria gairebé que és 
mundial. En aquestes regions es preveu una contracció del PIB molt elevada i, per 
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exemple, a l’Eurozona aquesta contracció pot arribar a oscil·lar entre el 5 i el 9 per 
cent. I Xina mateix, acostumada a créixer per damunt del 5 per cent mundial, preveu 
que el seu creixement sigui un mínim, de 0,1 per cent.

Hem parlat del PIB. Pel que fa a l’ocupació, també l’Organització Internacional 
del Treball preveu una destrucció de 195 milions de llocs de treball a escala glo-
bal, per damunt dels 22 milions que va deixar la crisi del 2008. A escala europea, 
també l’Organització Internacional del Treball preveu la destrucció de 12 milions 
de llocs de treball i els sectors més exposats a aquesta destrucció són l’hostaleria, la 
restauració, la manufactura, el comerç minorista i les activitats empresarials i ad-
ministratives. És aquí on també caldrà establir mesures i accions per minimitzar-ne 
els efectes.

I a nivell d’inversió estrangera directa, els fluxos de les inversions estrangeres 
directes retrocediran, es preveu, entre un 30 i un 40 per cent. Per tant, reducció del 
PIB, augment, increment de la desocupació i reducció també de la inversió estran-
gera. Per tant, estem parlant d’afectacions econòmiques globals molt significatives.

Un cop situats en aquestes dimensions globals passo a detallar que són les 
previsions i l’impacte que aquesta crisi pot tenir a Catalunya. És evident que una 
economia com la catalana, molt oberta a l’exterior i en un context global tan inter-
connectat, està més exposada quan es produeixen aquestes dinàmiques mundials. 
Catalunya, com la majoria d’economies mundials, ha patit una aturada en sec, una 
frenada que ha arribat en un moment que era prou bo. Recordem-ho: venim d’un 
any 2019, en el qual l’economia va créixer per sisè any consecutiu; batíem rècord 
d’exportacions per novè any consecutiu; la taxa d’atur es va reduir també per sisè 
any consecutiu i la creació de societats va créixer un 3 per cent interanual al 2019, 
es van crear més de 19.260 societats.

I ara l’emergència de la Covid ens situa en un escenari absolutament diferent. 
Institucions com la Cambra de Comerç de Barcelona estima que el PIB català del 
mes de març va caure un 43 per cent i en un escenari de confinament d’un mes i mig 
una contracció del PIB del 6,3 per cent és la que s’espera com a mínim en aquest 
2020. L’atur va créixer un 5,5 per cent el mes de març, fins a arribar als 417.000 atu-
rats, i ha hagut més de 100.000 expedients d’ERTOs.

Davant d’aquesta crisi sanitària, com deia, econòmica i social, el Departament 
d’Empresa i Coneixement s’ha centrat en tres àmbits, en tres vectors d’actuacions. 
El primer: des de la partida sanitària treballem, conjuntament amb el Departament 
de Salut, per a proveir de materials que ajudin a protegir els sanitaris i els pacients. 
Des del punt de vista tecnològic i sectorial, hem treballat i s’està treballant per ai-
xecar projectes i col·laboracions empresarials que contribueixin a trobar solucions 
a la crisi sanitària.

Des de l’òptica de suport a l’empresa, s’està assistint davant problemàtiques deri-
vades de la Covid-19. Treballem per assegurar la continuïtat de l’activitat, donem 
també suport a projectes relacionats amb la seva competitivitat i s’estan definint ins-
truments més adequats, quins són els instruments més adequats per pal·liar l’impac-
te de la crisi sobre empreses i, en conseqüència, sobre les persones, els treballadors, 
autònoms, empresaris, nous aturats, etcètera. 

Un dels grans objectius prioritaris del nostre departament és aconseguir que 
aquesta aturada sigui almenys una pausa, molt més gran de la que voldríem, però 
una pausa; que tothom pugui tornar en la mesura del possible a l’activitat superada 
la pandèmia i que no perdem teixit productiu pel camí. I, evidentment, cal protegir 
els treballadors, només faltaria, però també hem de protegir les empreses, perquè 
aquests treballadors tinguin on anar a treballar quan acabi aquesta crisi. 

Recordem que a Catalunya gairebé el 95 per cent de les empreses –i aquesta és 
una dada molt rellevant– tenen menys de deu treballadors, el 94,6 per cent de les 
empreses tenen menys de deu treballadors. Som un país de petita i mitjana empresa 
i hem de garantir que els seus problemes, que aquestes setmanes són de liquiditat 
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i tresoreria, o veure aturada la seva font d’ingressos de cop, no s’acabin convertint 
en un problema de solvència. Nosaltres tenim molt clares aquestes premisses i amb 
elles hem establert les nostres actuacions que ara, tot seguit, passo a repassar.

En primer lloc, les actuacions –com deia– a l’àmbit sanitari per a la provisió de 
material; donacions de material, en primer lloc. Són moltes les mostres de solidari-
tat que s’han conegut al llarg d’aquestes setmanes, persones que de manera desinte-
ressada han col·laborat activament en la lluita contra la pandèmia i les empreses, que 
no deixen de ser la suma de voluntats de diverses persones, no han quedat al marge 
de tot aquest context. Empreses catalanes i empreses estrangeres amb presència a 
Catalunya –sobretot, cal dir-ho, també xineses– han demostrat, han estat demostrant 
que, a banda de ser competitives, són empreses solidàries i compromeses també 
amb el seu entorn i la seva comunitat. 

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, a part d’agrair, a banda d’agrair 
profundament aquesta contribució, hem coordinat algunes d’aquestes donacions de 
material sanitari. Diverses empreses estan donant material sanitari com mascaretes, 
guants, bates a hospitals catalans de forma desinteressada i en molts casos anòni-
ma. Siguin públiques o anònimes, les agraïm totes per igual, però, per posar algun 
exemple dels que s’han conegut, podem citar les 250.000 mascaretes de l’empresa 
IGG de Singapur, i establerta a Barcelona, que han fet arribar a l’Hospital Clínic. 
Aquestes donacions es canalitzen directament cap al Departament de Salut o bé cap 
als hospitals, en aquest cas el Clínic, sempre en coordinació amb el Departament de 
Salut i per tal de ser més àgils en una primera etapa de la pandèmia, atès que algun 
gran hospital ja tenia establertes les seves pròpies vies d’importació.

Des de la Direcció General d’Indústria i des d’Acció s’estan fent gestions logísti-
ques per portar materials a Catalunya, gestions que impliquen d’entrada explicar el 
procés d’importació de la donació al donant, sol·licitar que s’ompli un formulari de 
donació, identificar un hospital potencial per a la donació, sol·licitar la carta d’auto-
rització de la donació a l’hospital receptor, l’assessorament a l’hospital i coordinar 
també la logística entre donant, hospital i empresa transitària. 

Ja veuen que no és una tasca fàcil ni àgil, però situacions així també han de ser-
vir perquè valorem el coneixement i l’experiència dels tècnics en comerç internacio-
nal i logística que tenim a Acció, i des d’aquí els vull fer un sincer agraïment. Quan 
parlem de la importància de la xarxa d’oficines exteriors, de la feina de l’oficina de 
barreres a la internacionalització, és pel talent i el coneixement que acumulen, que 
ara són també de gran utilitat, i aquesta feina ens ha permès –i aquí passo a donar al-
gunes xifres, pel que fa a donacions–: trenta-dos oferiments de donacions, que aglu-
tinen més d’1.700.000 mascaretes, prop de 60.000 guants, 20.000 tests de detecció 
de la Covid-19, més de 9.000 bates i 20 respiradors. Ja han arribat a Catalunya set 
d’aquestes donacions.

En segon lloc, també estem treballant per facilitar l’aprovisionament de mate-
rial al Departament de Salut. Abans citava la xarxa d’oficines exteriors, de comerç i 
d’inversions d’Acció. Ja fa més de trenta anys que es va posar en marxa, i des d’ales-
hores Catalunya ha fet un gran esforç per construir-la, una xarxa d’oficines que avui 
arriba a quaranta ciutats i més de cent mercats i que ens ha permès atreure inver-
sions cap a Catalunya, i fomentar i acompanyar la internacionalització de les nostres 
empreses. Però avui tota aquesta xarxa d’oficines exteriors de comerç i d’inversions 
s’ha posat al servei del Departament de Salut amb la intenció de validar els proveï-
dors i d’ajudar en el procés d’importació de material sanitari, per tal que aquest pu-
gui arribar al més aviat possible a Catalunya. 

Des de les oficines, especialment de les tres de la Xina, s’han analitzat proveï-
dors, s’han demanat cotitzacions de preus i s’ha seguit amb atenció l’evolució dels 
preus d’aquests materials i les condicions. Un cop més, queda demostrada, per tant, 
la vàlua que té per Catalunya disposar de tot aquest coneixement, talent i expe-
riència. Ho valorem ara en una situació d’emergència, però estarà bé també que ho 
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seguim recordant quan la situació es vagi normalitzant, especialment els qui més 
obsessionats estan sempre a qüestionar el seu valor.

En aquest àmbit voldria també posar de relleu les principals xifres: 100 coman-
des gestionades que inclouen 1.800.000 mascaretes, més de 500.000 bates i 200 
respiradors, 16 cotitzacions fetes, 18 informes de fiabilitat de proveïdors fets. Vull 
remarcar també la tasca feta per les oficines exteriors i la identificació dels proveï-
dors amb estoc de productes de detecció de la Covid-19. 

Al llarg de les darreres setmanes s’ha contactat proactivament amb més de deu 
empreses farmacèutiques o distribuïdors per conèixer la disponibilitat d’articles re-
lacionats amb la detecció de la Covid. S’han identificat estocs de producte, coman-
des en camí, empreses amb potencial per fabricar a Europa, Corea o a Catalunya i 
així aprovisionar-nos del material corresponent per atendre les necessitats del sector 
sanitari.

En tercer lloc, les actuacions del Departament d’Empresa en l’àmbit tecnològic i 
sectorial han permès també aixecar projectes i col·laboracions empresarials que con-
tribueixen a trobar solucions a la crisi sanitària. La primera d’elles el Market place 
Covid-19. El passat 23 de març es va posar en marxa aquest portal per recollir i po-
sar en contacte empreses que ofereixen tecnologia, material sanitari o capacitat de 
producció per la Covid-19. Es tracta d’una iniciativa pionera considerada com a bona 
pràctica. De fet, altres territoris com el País Valencià comencen també a implemen-
tar-la. És un marketplace virtual que permet posar en contacte empreses i fabricants 
catalans de diferents punts de la cadena de producció i impulsar així la col·laboració 
empresarial per fer front a l’emergència sanitària. Les empreses poden compartir 
allò que poden aportar, com poden col·laborar, com poden adaptar-se i convertir-se 
en part de la solució. Cadascuna ho fa des dels seus àmbits d’especialitat, des dels 
seus coneixements, la seva maquinària o els seus materials en estoc. 

El Marketplace empresarial Covid-19 s’enfoca especialment a serveis tecnolò-
gics i productes sanitaris que puguin ser efectius a curt termini. És una plataforma 
viva. S’han rebut centenars de propostes en molt poc temps i es van publicant el 
més ràpid possible, ateses les circumstàncies, ja que s’ha de validar cas per cas. Les 
especialitats que es poden trobar al marketplace són bates impermeables d’un sol 
ús, desinfectants, tests de diagnosi de la Covid-19, mascaretes protectores, matèries 
primeres necessàries per fabricar aquests productes, teixits elàstics, plàstics, produc-
tes EPI i material sanitari i de protecció, com ulleres i guants de nitril, respiradors i 
dispositius de ventilació mecànica, plataformes de teletreball, serveis de cibersegu-
retat, serveis i materials d’impressió 3D, entre molts d’altres. 

Les principals xifres a destacar serien aquestes: 1.662 inscripcions, el 90 per cent 
de les quals són oferta, 10 per cent de demanda, 1.003 inscripcions aprovades i prop de  
90.000 pàgines vistes del marketplace.

El seguiment d’iniciatives agrupades i de projectes singulars d’innovació també 
ha estat important. Aquestes setmanes estan en marxa diferents iniciatives grupals, 
d’arrel innovadora, que s’estan seguint i dinamitzant des del Departament d’Em-
presa. 

Un exemple serien les actuacions de diversos clústers que s’estan implementant 
en el marc de la crisi Covid-19. Modacc, clúster de la moda i tèxtil a Catalunya, lide-
ra un projecte per impulsar la producció de mascaretes i bates de protecció per part 
d’empreses tèxtils catalanes. El Clúster de Materials Avançats coordina més de cin-
quanta empreses amb més de cent vint equips en impressió 3D. El Clúster de Tec-
nologies de la Llum aglutina tecnologies fotòniques útils per realitzar diagnòstics 
ràpids i precisos del virus. El Clúster de Mobilitat Ferroviària enforteix les capaci-
tats del sector en ciberseguretat. El Clúster d’Il·luminació coordina la participació de 
set fabricants en el projecte que lidera SEAT de disseny i fabricació d’un respirador. 
El Clúster Beauty activa un marketplace per al sector cosmètic per connectar ofertes 
i demandes de solucions essencialment vinculades a solucions i gels hidroalcohòlics. 
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El Kid’s Cluster impulsa la campanya #Juguemenfamília per apropar jocs educatius 
a les cases en aquests períodes de confinament. Edutech Cluster està esdevenint l’al-
taveu d’iniciatives del sector tecnològic educatiu, que estan duent a terme els socis 
del clúster per donar suport a tota la comunitat educativa amb l’objectiu de fer front 
a la complicada situació actual tant per a centres com per a famílies. El clúster de 
Salut Mental coordina un consorci amb quatre empreses per millorar la salut mental 
i el benestar dels adolescents de les residències d’estudiants. El Clúster Foodservice 
s’alia amb ElTenedor per impulsar la campanya «Salvem els nostres restaurants».

S’ha estat fent seguiment i donant suport a iniciatives singulars i grupals, com les 
vinculades a fabricar respiradors i ventiladors. Per posar alguns exemples, la inicia-
tiva Consorci Zona Franca. És un consorci d’HP, Leitat i SEAT en col·laboració amb 
CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital Parc Taulí de Saba-
dell. La iniciativa OxyGEN, consorci format per Protofy, l’Hospital Clínic i l’Ins-
titut de Recerca de Ciències de la Salut Germans Trias Pujol. La iniciativa Gas2N, 
el Consorci Gas2N i Mútua de Terrassa. La iniciativa Respira, que és un equip de 
metges intensivistes de Sant Joan de Déu, Can Ruti, GPA Innova, i tres projectes 
d’Eurecat en tres consorcis diferents, tres models amb tres consorcis diferents: el 
model 1, Control Live, Oliva Torras, Ingimec, Althaia, Selva, UPC i Eurecat; el mo-
del 2, Eurecat, Oliva Torras, Althaia, Selva, Nissan i Eurecat. I el model 3, en fase 
de preparació, amb SEAT. La iniciativa SEAT; hem col·laborat també amb els tallers 
Autolot; la iniciativa Iris Robotica i la iniciativa Wood Moments, prototipus, aques-
ta encara està en fase embrionària. Per tant, deu clústers estan realitzant actuacions 
vinculades a la Covid-19 i tretze iniciatives singulars, grupals, en l’àmbit de respira-
dors, han rebut també el nostre suport.

Una altra de les actuacions que estem fent és el seguiment actiu de les problemà-
tiques empresarials associades a la Covid-19. Un cop comentada la gestió i el suport 
de l’emergència de caràcter sanitari, també m’agradarà ara exposar-los la informació 
sobre les actuacions de suport al món empresarial. 

En l’àmbit de la indústria, des del Govern, s’està fent un seguiment actiu de la si-
tuació de la indústria en el context del brot de Covid-19 a través d’un grup de treball 
intern i en contacte amb els membres del Consell Català de l’Empresa. I cal destacar 
també el seguiment particular de la situació empresarial a la conca d’Òdena, l’afec-
tació de les empreses i persones treballadores dels quatre municipis afectats, així 
com la resta de municipis propers. 

En aquest cas, hi ha hagut una coordinació de les actuacions també amb la Unió 
Empresarial de l’Anoia, entre d’altres, per habilitar el corredor de mercaderies i tam-
bé s’han activat gestions amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Ce-
cat. També hem contactat de manera proactiva amb més de 230 empreses industrials 
per fer seguiment de les seves problemàtiques i donar-hi resposta, i també addicio-
nalment s’han atès més de 550 consultes directament relacionades amb casuístiques 
vinculades al brot de Covid-19.

Les principals problemàtiques o situacions problemàtiques que identifiquem són 
la necessitat de mascaretes i altres elements dels equipaments de protecció indivi-
dual. Aquí hi ha hagut peticions de suport per tal d’identificar proveïdors nacionals 
i internacionals. Ha estat un suport a través de la importació. També la possibilitat 
d’execució d’un ERTO o de comunicació quan ja s’havia pres la decisió. També hem 
canalitzat oferiments de donació de material sanitari, principalment mascaretes i 
guants; l’oferiment per adaptar la producció d’aquestes empreses a les necessitats de 
la emergència sanitària, per tant, aquesta diversificació de la seva activitat, i també la  
necessitat d’assessorament o gestions per la continuïtat de l’activitat. Posant-hi xi-
fres, 549 consultes resoltes des de l’inici de l’estat d’alarma i 230 empreses indus-
trials contactades, com els deia abans. D’aquestes, 221 casos resolts o derivats als 
organismes competents.
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D’altra banda, ens hem focalitzat a assegurar la continuïtat de l’activitat empre-
sarial. Com vostès saben, arran de la publicació del Reial decret 10/2020, del 29 de 
març, el Govern de la Generalitat també ha aprovat un procediment d’actuació per 
tal de garantir que les activitats industrials essencials i les imprescindibles en la seva 
cadena de subministrament es puguin desenvolupar amb una certa normalitat durant 
la crisi sanitària. En base al reial decret també, doncs, publicat pel Govern espanyol, 
es poden continuar realitzant activitats industrials dedicades a la fabricació de pro-
ductes de primera necessitat com l’alimentació i begudes, l’alimentació animal, els 
productes d’higiene, els medicaments, els productes sanitaris i qualsevol altre pro-
ducte necessari per a la protecció de la salut. 

Però, tanmateix, hi ha un conjunt de proveïdors que, malgrat ser essencials en la 
cadena de subministrament, no resulten evidents i per tant requereixen ser identifi-
cats com a tals. És a dir, com més llarg és el confinament, com més llarg és aquest 
període de confinament i d’aturada de serveis, més llarga també, més extensa també, 
és la cadena de proveïdors que configuren aquesta, com dic, cadena de valor de sub-
ministrament. I per a totes aquestes indústries que potser d’arrel no són identifica-
des com a essencials però que sí que ho són, sense les quals les indústries essencials 
no podrien proveir-nos per exemple de sectors com l’alimentació, el Canal Empresa 
ofereix l’accés a un model de declaració responsable per propiciar un marc de segu-
retat jurídica a aquestes companyies. Des de la Direcció General d’Indústria i d’Ac-
ció s’està col·laborant amb el Canal Empresa i s’està difonent aquesta eina. Xifres 
fins al dia 14 d’abril: 1.400 empreses considerades essencials han utilitzat el servei, 
651 empreses de la cadena de valor també i 41 empreses de l’àmbit importador o 
exportador.

Voldria ara fer també un esment a la finestreta única empresarial i al Canal Em-
presa. Des dels primers dies de l’estat d’alarma, l’equip disponible de l’Oficina de 
Gestió Empresarial es va organitzar per detectar les necessitats més immediates i 
poder oferir des del minut zero a les empreses un servei d’atenció digital personalit-
zada per a empreses, autònoms i professionals, que, d’una banda, ofereix una infor-
mació clara i fiable i, de l’altra, els permet també accedir a la tramitació electrònica 
completa per les gestions que han de fer sense necessitat de desplaçar-se i així com-
plir amb les instruccions de les autoritats sanitàries. Així doncs, les tasques que 
l’oficina ha desenvolupat han estat centrades en informar i facilitar informacions.

A nivell informatiu es va crear una subhome, la canalempresa.gencat.cat/mesures- 
empresesiautonoms, per informar de totes les mesures en matèria econòmica adop-
tades per les diferents administracions per fer front a la situació d’excepcional estat 
d’alarma provocat pel coronavirus. I també s’han redactat quaranta-quatre nous ar-
ticles de mesures econòmiques i s’han creat més de cent vint pàgines d’informació 
i distribució. Del 15 de març al 14 d’abril s’han visualitzat, també, per posar unes 
xifres, al Canal Empresa 2.611.539 pàgines i en el mateix període de l’any anterior 
va ser 740.000. El pic de pàgines visitades va ser de 173.000 pàgines visitades el dia 
que es va contractar el servei d’informació per a indústries que realitzen activitats 
essencials. 

I en la mateixa línia d’actuació es va crear un servei de consultes personalitza-
des on les empreses o autònoms podien traslladar-los les seves consultes i dubtes 
en relació a les mesures que s’anaven aprovant per les diferents administracions en 
relació amb la Covid. S’han atès al voltant de 80 consultes diàries de mitjana abans 
de la crisi i actualment estem gestionant pics de 600. Des que aquest servei ha estat 
operatiu s’han atès més de 4.500 consultes, i a partir d’aquestes hem redactat i ac-
tualitzat 100 models de preguntes freqüents.

En l’àmbit del servei de tramitació i amb la intenció d’afavorir aquesta via de 
contacte amb les empreses hem configurat també nous tràmits electrònics. Fins a 
dia d’avui s’han gestionat a través de Canal Empresa un total de 134.000 expedients, 
101.000 expedients dels quals corresponen a les modalitats de regulació d’ocupa-
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ció temporal per força major amb motiu de la crisi sanitària. Els 32.200 expedients 
restants formen part dels tràmits habituals que gestionem a l’Oficina de Gestió Em-
presarial. Aquesta oficina també ha passat de gestionar de mitjana 1.800 tramita-
cions diàries a multiplicar les gestions durant una setmana assolint pics diaris de 
gairebé 12.000 expedients. Per tant, doncs, un reconeixement, el meu reconeixe-
ment i agraïment a la tasca que s’ha fet per part de tot el cos tècnic i jurídic.

Una altra actuació que també voldria posar en relleu, a banda de l’Oficina de 
Gestió Empresarial, és el Virtual Desk d’Acció, que és aquesta eina per donar con-
tinuïtat als projectes empresarials. Amb la mateixa intenció d’acompanyar les em-
preses en tots els seus processos, des de la Direcció General d’Indústria i d’Acció 
es continua treballant, es continua donant suport, als projectes empresarials a través 
del Virtual Desk d’Acció, un servei pioner per garantir la continuïtat dels projectes 
empresarials. Aquest Virtual Desk d’Acció ofereix tres maneres de continuar tre-
ballant en funció de quin sigui el grau de maduresa del projecte o la complexitat de  
la consulta. Fem o bé xats a mida o bé assessorament a través de videoconferència o 
bé continuïtat dels projectes en curs reforçant els canals de comunicació i coordina-
ció de forma telemàtica per mantenir l’eficiència i extremar la prudència. 

Dins del Virtual Desk també s’estan oferint els continguts necessaris per a les 
empreses amb la informació actualitzada a la web, relacionada amb la Covid-19, i 
oferir un resum de les principals mesures econòmiques, els ajuts disponibles, la si-
tuació de les exportacions a la Xina o a Itàlia, requisits i els materials necessaris per 
fer front a la Covid-19 o al mapa interactiu amb la situació de com està el transport 
arreu del món.

Davant de la situació actual, moltes empreses tenen dubtes i tenen problemes 
associats als elements més tècnics de l’exportació. I atenent a aquesta problemàtica, 
també hem volgut reforçar l’Oficina de barreres de suport a la internacionalització. 
L’Oficina tècnica de suport per a la internacionalització per emetre demandes que 
sorgissin en aquest àmbit per part de moltíssimes empreses catalanes, per trobar 
aquests instruments per pal·liar la crisi en el marc del Consell Català de l’Empresa.

Ho hem manifestat també moltes vegades, però crec que ara és més important que 
mai repetir-ho: defensar el teixit productiu a Catalunya i les nostres empreses és la 
millor de les garanties per a la creació de llocs de treball. Primer generar i després re-
distribuir. Per tant, entenem que és imprescindible garantir la continuïtat de totes les 
empreses i de l’activitat econòmica, perquè puguin reprendre la seva feina al més aviat 
possible. Si no cuidem el teixit productiu, la crisi social econòmica serà molt més difícil 
de combatre. I és obvi que encara cal prioritzar les vides i la salut però no s’ha d’oblidar 
que també és ara quan s’han d’adoptar mesures i aquestes mesures han de garantir la 
continuïtat de les nostres empreses, del nostre teixit empresarial.

Més empreses vives signifiquen més llocs de treball, més generació de riquesa, més 
recaptació d’impostos i menys necessitat de despesa en protecció social. Des del nostre 
departament, crec que podem dir que s’ha mantingut sempre una actitud propositiva 
i consultiva. Hem demanat al Govern estatal que apliqui mesures que, per limitacions 
competencials o pressupostàries, no podem aplicar a Catalunya, com per exemple apro-
fitar aportar major liquiditat i refinançament als deutes de les empreses, rebaixes o sus-
pensions dels tributs, algunes d’elles acordades recentment, més enllà de les mesures 
que es prenen en relació amb els autònoms. 

I ho deia abans i ho torno a repetir: el que hi ha ara és una crisi de liquiditat o 
tresoreria, no pot esdevenir una crisi de solvència. En aquest cas haurem de lamen-
tar la desaparició de moltíssimes empreses. És extremadament important que totes 
les empreses i professionals autònoms sobrevisquin a aquesta situació i puguin re-
prendre la seva activitat. 

I per això ens preocupa que no es prenguin les mesures necessàries especialment 
per a petites i mitjanes empreses i autònoms, en calen més. No és una crítica parti-
dista, és una crítica en defensa del nostre teixit productiu. Mai no hem tingut proble-
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mes a parlar amb qualsevol administració, sigui del color que sigui, per defensar els 
interessos del nostre teixit productiu i ara també ho fem i ho seguim fent. Però neces-
sitem que també des de l’Estat es comprengui la realitat del teixit productiu i adapti 
les mesures corresponents, que passen per aquesta forma clarament prioritària de ga-
rantir la liquiditat d’empreses, com per exemple evitant el pagament d’impostos, que 
tenen tancada, com saben vostès, moltes empreses, la seva aixeta d’ingressos. Cele-
brem aquestes mesures que s’han anat adoptant, també les més recents, però encara 
entenem que són insuficients. Tot just aquesta setmana s’ha decidit aquest ajornament 
d’un mes en alguns pagaments d’impostos. Ho celebrem, malgrat el retard, però se-
guim pensant que es queda curt només amb aquest ajornament.

A Catalunya estem treballant també amb la Comissió Executiva Permanent del 
Consell Català de l’Empresa, que s’ha reunit diferents vegades de manera virtual i 
des que va començar el període de confinament per tractar tots aquests temes i que 
els esforços es centren a analitzar els efectes que la crisi sobre les empreses i els seus 
treballadors i la posada en marxa d’instruments per pal·liar el seu impacte.

Un especial esment dins la realitat empresarial és l’estat d’alarma, el turisme. 
Com saben el Departament d’Empresa i Coneixement abraça molts i diferents àm-
bits. I si els sembla intentaré fer un repàs molt breu a la situació d’àmbits específics 
com el turisme o el comerç, abans de passar a la part d’universitats i recerca. Crec 
que aquests col·lectius estan especialment afectats.

Pel que fa a les incidències al sector turístic, per la seva naturalesa, crec que és 
un dels sectors que més pateix l’impacte d’aquesta crisi. En el primer moment es va 
centrar en facilitar..., el gruix d’esforç d’actuacions es va centrar en facilitar aquest 
tancament ordenat dels establiments. Reclamàvem llavors aquesta ordre ministerial 
que després va venir, per tal que hi hagués cobertura jurídica i es permetés la faci-
litació dels tràmits d’ERTOs. Hi va haver diferents jornades que també es van por-
tar a terme, accions per facilitar el retorn de visitants que hi havia arreu del món. 
Molts turistes catalans estaven a diferents països del món i des de la Direcció Ge-
neral de Turisme s’ha ajudat i s’ha contribuït al seu retorn. Alguns d’ells persones 
d’edat avançada.

No podem passar per alt que les tasques següents es van concretar establint ca-
nals de comunicació entre els responsables de l’oferta d’allotjament i diferents res-
ponsables dels departaments de Salut i Treball, per tal d’oferir, com vostès saben 
també, aquests hotels medicalitzats. Aquí és també on el departament ha ajudat a 
contribuir a fer-ho possible.

I una tercera fase que s’ha començat a desenvolupar és aquesta d’assistència i 
mesures treballades amb el sector. Per tant, en l’àmbit turístic s’ha actuat principal-
ment en tres blocs. El primer, la primera de les accions ha estat l’adaptació del Pla 
de formació de turisme per un desenvolupament no presencial. Aquí ho hem manat 
rapidíssimament: s’assoleixen més de sis-centes inscripcions en aquest espai de for-
mació. També hem creat dins les nostres possibilitats, sempre restringides dins les 
nostres possibilitats en quant al pressupost del departament –recordem que encara 
és un pressupost prorrogat–..., hem aconseguit incrementar fins a 3,5 milions d’eu-
ros els ajuts destinats a professionals i microempreses, sobretot aquells més fràgils, 
amb estructures més fràgils, fins a cinc treballadors i amb més menys de mig milió 
de facturació.

I amb el suport del CTiTI també hem articulat un servei d’assistència d’analíti-
ca de dades algorítmica avançada perquè puguem interpretar millor els escenaris 
de futur mitjançant eines d’intel·ligència artificial. Hem adaptat la web corporativa 
amb una inclusió d’un apartat de FAQs, i una bústia per a consultes. Hem analitzat 
també els canvis normatius elaborats pel Govern de l’Estat i els hem traslladat al 
sector. Hem elaborat també, de manera regular..., setmanalment fem informes per  
al seguiment de la situació socioeconòmica dels principals mercats emissors, i tam-
bé estem preparant un pla de contingència que ens permeti dirigir-nos de forma di-
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recta als mercats de proximitat: el català, l’espanyol i el francès i en menor mesura 
també als Països Baixos, Alemanya i el nord d’Itàlia.

Això suposa un canvi de rumb absolut en l’estratègia que manteníem fins ara el 
departament. Tenim molt clares les directrius del Pla estratègic de turisme: diversi-
ficar, desconcentrar, desestacionalitzar i incrementar la despesa. Totes aquestes es-
tratègies que ens estaven donant tants bons indicadors han quedat, doncs, aturades 
de cop. S’aturen els vols intercontinentals. Vostès saben que adreçàvem molts esfor-
ços els mercats asiàtics i americà. Això queda aturat de cop. S’atura també, doncs, 
el que és el trànsit transfronterer entre països i, amb el tancament dels establiments 
d’allotjament turístic, l’impacte és duríssim en aquest sector. I és per això que els 
comentava que estem monitorant tot el que són diferents agents vinculats al sector, 
operadors, perquè a mesura que hi hagi, doncs, aquesta relaxació progressiva en el 
desconfinament puguem actuar de manera molt més ràpida, entenent com entenem 
que aquest no serà un bon any. 

Ha desaparegut la temporada de primavera, de Setmana Santa i la d’estiu queda-
rà molt afectada sense saber encara. Tenim moltes incerteses. Què passarà, doncs, 
amb les distàncies que caldrà establir a les platges per exemple, etcètera? Per tant, 
en aquest marge d’incertesa és el que podem fer és monitorar la situació, estar al 
costat del sector i elaborar estratègies que ens permetin reaccionar molt i molt ràpid, 
perquè caldrà fer-ho molt i molt ràpid i es poden imaginar, evidentment, doncs, que 
ens orientarem al foment del turisme domèstic.

Saben també per això que a Catalunya som 7 milions i mig d’habitants i la xifra 
de turistes que ens visitaven l’any passat era de 19 milions. Per tant es poden imagi-
nar que no podem triplicar els ingressos, que podrien suposar, donat el cas, el que és 
l’increment del turisme domèstic. No podem compensar 7 milions i mig de catalans 
aquesta arribada de 19 milions de turistes, i ho poso especialment en relleu: sector 
turisme, 12 per cent del nostre PIB, 14 per cent de l’ocupació a Catalunya. Per tant, 
doncs, la meva crida d’atenció o alerta a què passarà en aquest sector, del qual ens 
en depèn molt, moltíssim l’evolució de la nostra economia també.

L’altra dels grans perjudicats, evidentment, sector comerç. Aquest estat d’alar-
ma ha provocat una afectació directíssima, molt evident, en el teixit econòmic i em-
presarial del país. S’ha produït una aturada forçada que ha impactat de ple d’un dia 
per l’altre en els establiments comercials. Estimem aquest impacte econòmic al sector 
amb 525 milions d’euros setmanals de pèrdues. Derivat d’aquesta crisi s’han vist obli-
gats a tancar prop de 66.000 establiments comercials a Catalunya. Això és un 60 per 
cent del total, i no poden treballar un total de 209.700 persones. Això és un 65 per cent 
dels treballadors: 60 per cent d’establiments tancats i 65 per cent de les persones que  
hi treballen que no poden treballar.

Catalunya compta amb 32.000 comerços d’alimentació, que estan treballant a 
màxima capacitat, amb la corresponent també tensió que això suposa i una tasca 
cabdal en aquesta situació, que aprofito també per tornar a agrair. Davant les difi-
cultats que passen aquests comerços a Catalunya, el Departament d’Empresa hem 
ideat una línia d’ajuts a comerços i entitats per pal·liar la crisi. Aquestes línies comp-
ten amb un pressupost de 9 milions d’euros. Totes les línies que hem llançat pròpies 
des del departament evidentment, doncs, els torno a repetir que sorgeixen arran de 
la reorientació de partides pressupostàries, d’aquest pressupost que teníem prorrogat. 
Per tant, doncs, estem també limitats pel que fa a la quantitat de diners que voldríem 
destinar-hi. Aquestes persones beneficiàries d’aquesta línia, d’aquests ajuts, seran 
les pimes individuals del sector comerç, serveis, artesania i moda, i especialment les 
empreses obligades al tancament pel Decret del 14 de març de 2020.

Pensem també per això que algunes d’aquestes empreses que obren, que poden 
obrir, també veuen molt reduïda la seva facturació, per tant segueixen estant per-
judicats, en menor mesura, però també perjudicats. En seran també beneficiaris, 
d’aquests ajuts, el teixit associatiu de sectors vinculats al comerç, les administra-



DSPC-C 477
16 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEC  14

cions locals i els organismes públics que estiguin adscrits o vinculats i que actuïn 
per la reactivació del sector comerç. El gruix més important, doncs, per tant a pimes 
i entitats vinculades, també aquesta col·laboració publicoprivada amb actuacions 
que es realitzin a nivell local.

També la mateixa voluntat de donar suport a aquest sector i d’afavorir mesures  
de liquiditat immediata. En aquest sentit, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de  
Catalunya, que penja de la Direcció General de Comerç, treballa per llançar una 
línia d’avals específica per a la petita empresa de comerç, adaptant-se a les seves 
necessitats específiques. Al llarg d’aquest últim mes hem mantingut contacte per-
manent amb el sector. Hem fet seguiment del context de la crisi i els hem acompa-
nyat en l’aplicació dels requeriments derivats de l’estat d’alarma. Hem ofert un punt 
d’informació, on podien adreçar les seves consultes informatives a través d’un cor-
reu informatiu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i també trucades telefò-
niques. Aproximadament 1.200, n’hem atès. 

També vull destacar que des del Departament hem estat en tot moment al costat 
del sector comercial en la reivindicació de mesures a adoptar, i aquest és un con-
sens que es posava ja de manifest a través de la subscripció, l’adscripció que feien a 
aquest manifest diferents entitats vinculades al comerç a Catalunya i que vam im-
pulsar des del departament.

Pel que fa el consum, des del departament també hem promogut campanyes ad hoc 
aquests dies per tal que el consum es realitzi de manera conscient i ordenada, seguint 
els requeriments en l’àmbit sanitari per tal d’evitar la propagació del virus. I alhora 
també l’Agència Catalana de Consum no ha deixat de treballar per ser al costat de les 
persones consumidores i atendre els seus dubtes i reclamacions. Des de l’inici de l’es-
tat d’alarma s’han atès més de 1.500 consultes, s’han rebut 455 reclamacions i s’han 
rebut també 14 denúncies.

Passaríem ara del Departament d’Empresa al Departament de Coneixement, 
tractant el que és l’àmbit d’Universitats i Recerca. I arribats a aquest punt de la com-
pareixença, em cal dir que aquesta crisi ha posat en evidència, jo crec que és... Se’m 
veu i se’m sent encara? Perquè m’ha desaparegut... (Pausa.) Sí? D’acord.

Doncs, d’entrada cal dir que aquesta crisi ha posat en evidència el paper central 
del coneixement en l’elaboració de qualsevol mena d’estratègies. Ho hem vist de 
manera directíssima. Aquesta pandèmia demostra també que una societat no prou 
basada en el coneixement, en aquest coneixement que ella mateixa sigui capaç de 
generar, disposa de menys capacitat de reacció per fer front a aquestes situacions.

Les actuacions en l’àmbit del coneixement, tant pel que fa referència al sistema 
universitari com a l’ajut d’activitats a recerca, ho saben, ha estat una prioritat per 
aquesta consellera. La decisió necessària d’interrompre l’activitat presencial a tots 
els centres educatius i de recerca de tot el país, d’un dia per l’altre, s’havia de fer 
competent i amb la necessitat de donar continuïtat a tota la formació universitària en 
curs i evitar qualsevol dubte sobre la capacitat de completar el curs acadèmic sota 
nous paràmetres que ens exigeix l’emergència sanitària. Per tant, i aquí n’estic sa-
tisfeta, doncs del reconeixement també cap a totes les comunitats universitàries, als 
seus equips de directius i tècnics, que sense solució de continuïtat l’activitat forma-
tiva s’està duent a terme en les diferents modalitats no presencials que ens permeten 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

Un reconeixement que també vull deixar explícit, que va deixar explícit en el 
seu moment el molt honorable president Torra, en la reunió amb tots els rectorats 
catalans el passat 3 d’abril. Estem parlant, doncs, d’un sistema amb més de 200.000 
estudiants presencials reglats i amb professorat que supera els 20.000. En poques 
hores va haver d’emigrar tota la seva activitat i metodologies a un escenari no pre-
sencial, el qual llavors era una eina complementària. 

Dels primers informes que hem rebut per part d’universitats podem concloure 
que aquestes han pogut triplicar l’ús de plataformes, de campus virtuals i de progra-
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mari telemàtic, com el Teams i d’altres, sense experimentar pràcticament cap pro-
blema de sobrecàrrega. A tall d’exemple, una universitat ens informa que ha passat 
d’una mitjana de 18.000 entrades per dia de campus virtual abans del cessament de 
l’activitat presencial a més de 44.000 entrades al dia, i les videoconferències han 
passat de 29 sessions al dia a 621 sessions al dia de mitjana, xifres per tant molt im-
portants. Al cap d’un mes es pot dir que totes les universitats estan en plena activi-
tat docent no presencial. En nom propi del Govern vull aprofitar aquesta ocasió per 
fer-ne un reconeixement.

Pel que fa a aquest àmbit de la formació universitària l’activitat del meu departa-
ment s’ha concentrat a aplicar les tasques de coordinació per l’harmonització de les 
diferents decisions que hem hagut de prendre, que s’han hagut de prendre. 

Sobre la base de la plena confiança de les universitats i el respecte per la seva au-
tonomia, recordin també que en matèria universitària regeix el principi d’autonomia. 
S’ha facilitat al màxim que les decisions globals en el nivell del sistema universita-
ri fossin preses mitjançant les diferents comissions de treball i grups de treball del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, amb un lideratge remarcable de la Direcció 
General d’Universitats i la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya. La coordinació del sistema universitari mitjançant el CIC ens ha donat peu 
a que també telemàticament s’hagin produït reunions a pràcticament totes les seves 
comissions.

Així, una de les primeres decisions acordades en el si de la Comissió d’Accés i 
Afers Estudiantils ha estat la de reprogramar les proves d’accés a la universitat, les 
PAU, dins la nova forquilla acordada per la Conferencia General de Política Uni-
versitaria.

Avui mateix no sabem encara quina evolució acabarà tenint aquesta crisi sanità-
ria. Si les circumstàncies ho permeten i les autoritats sanitàries no ho desaconsellen, 
les proves d’accés a universitat, que inicialment estaven previstes per als dies 11, 12 
i 13 de juny, se celebraran entre el 7 i el 9 de juliol. Ho torno a repetir: sempre amb 
l’aprovació de les autoritats sanitàries. En funció de les condicions prevalents en 
aquell moment, s’arbitraran recursos addicionals, si calen, per garantir una celebra-
ció de les proves amb la màxima seguretat sanitària. Les PAU són un element clau 
en el sistema d’accés a la universitat, que vostès coneixen, amb la màxima equitat, i 
caldria donar un missatge de tranquil·litat a tots els estudiants de segon de batxillerat 
que ara mateix es deuen estar formulant moltíssimes preguntes en aquests moments.

La Comissió de Personal Acadèmic està treballant en les problemàtiques que es 
poden produir en aquest àmbit del personal, que avui per avui es concentra sobretot 
en la necessitat de donar cobertura a les pròrrogues de contractes temporals extin-
gits durant el període d’estat d’alarma. En aquest àmbit, una de les problemàtiques 
específiques a què hem hagut de fer front és la relacionada amb els contractes de for-
mació del personal investigador, a partir de l’entrada en vigor del recent Reial decret 
llei 11/2020, de 31 de març, i en aplicació de la seva disposició addicional tretzena, 
on es fa possible la pròrroga dels contractes temporals que s’extingeixin mentre sub-
sisteixi el període d’alarma. En aquestes circumstàncies el Govern de Catalunya ha 
manifestat mitjançant la secretària i l’AGAUR que es compensarà a les universitats 
per les pròrrogues que hagin hagut de fer front en els termes que estableix aquest 
reial decret.

Una altra mostra de la màxima coordinació que es va produir la setmana pas-
sada va ser quan els vicerectors i vicerectores de les comissions d’Accés i Afers 
Estudiantils i de Programació i Ordenació Acadèmica en el marc del Consell Inter-
universitari de Catalunya, i per tant d’acord amb l’Administració, van estudiar i 
proposar mesures d’avaluació possibles en un escenari no presencial i posen a dis-
posició de tot el sistema universitari català diferents recursos virtuals, sempre con-
siderant l’adequació del contingut a les proves i tenint en compte la situació de 
confinament dels estudiants.
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Val la pena remarcar, vull remarcar, la unanimitat que es va evidenciar sobre la 
incompatibilitat de mantenir tot aquest esforç col·lectiu que s’està fent amb qualse-
vol iniciativa relacionada amb l’aprovat general o similars. No tindria sentit que a 
les universitats i tota la comunitat universitària ara s’empri i s’esforci en mantenir 
doncs el que és el curs acadèmic de manera virtual i en canvi dediquéssim també els 
mateixos esforços a consensuar un aprovat general o similars. Perquè, per tant, es 
posaria en entredit aquest assoliment bàsic de competències programades per aquest 
segon semestre i un altre aspecte important també: la seguretat jurídica.

En aquest sentit, es va reiterar la voluntat de seguir treballant, respectant l’auto-
nomia universitària, en la presa de decisions que afectin la docència i avaluació dels 
estudiants per millorar i ajustar aquest nou context general al conjunt de processos i  
estratègies d’aprenentatge en curs, així com la globalitat diversa d’eines i recursos 
tecnològics de suport. 

Per tot plegat, universitats i Administració hem estar d’acord en remarcar tres 
principis de treball. El primer, l’objectiu que cap estudiant perdi aquest curs per 
raons vinculades a la crisi sanitària que vivim. En segon lloc, la garantia de la qua-
litat acadèmica dels ensenyaments, que inclou els sistemes d’avaluació que reben 
els estudiants en aquest final de curs al 2020. I, en tercer lloc, el màxim respecte al 
principi d’autonomia de les universitats. Òbviament, aquest també inclou la gestió i 
el desenvolupament de les seves titulacions oficials i els seus processos d’avaluació 
i ajustaments dels calendaris acadèmics.

Per complementar aquest repàs d’activitat en l’àmbit d’universitats, vull re-
ferir-me a dues reunions mantingudes entre el Govern i totes les universitats de 
Catalunya presidides pel molt honorable president Quim Torra, i en les que he par-
ticipat també personalment. La primera, el mateix dia 12 de març, en la qual es va 
acordar unànimement la interrupció immediata de l’activitat presencial a les univer-
sitats. I la segona el passat 3 d’abril en què, també de manera unànime, es va acor-
dar que l’activitat no presencial es mantindria durant els dos mesos d’abril i maig.

Un altre aspecte a destacar del sistema universitari ha estat el de la seva gran 
solidaritat amb les necessitats envers el sistema de salut. En aquests moments les 
universitats, una altra vegada coordinades mitjançant el Consell Interuniversitari de 
Catalunya, han aportat recursos humans d’emergència, amb la participació volun-
tària d’estudiants de sisè i cinquè de medicina i de quart i tercer d’infermeria, que 
superen els cinc-cents. I també els recursos materials, amb la cessió urgent d’equi-
paments, mascaretes, posada a disposició d’instal·lacions i d’altres. Però l’aportació 
més gran que cal destacar és la de l’excel·lent formació dels nostres professionals 
en l’àmbit de la salut. L’àmbit de la recerca ha tingut un gran protagonisme aquests 
dies. S’ha fet dolorosament evident quant en depenem, com deia abans, quant depe-
nem d’aquest coneixement.

Al mateix temps s’ha demostrat també la gran capacitat de reacció que té el nos-
tre sistema de recerca. En relació amb els projectes concrets de recerca vull remar-
car-ne alguns que es desenvolupen en universitats o centres de la xarxa Cerca, sense 
que això sigui en detriment de tots, i molts, que s’estan desenvolupant i que no tinc 
ara temps d’assenyalar aquí. Un d’ells, el de l’Institut Català de Nanociència, està 
desenvolupant un nanoxip per a la diagnosi ràpida de coronavirus amb una mostra 
de saliva. Es basa en la unió del virus als anticossos immobilitzats en el nanoxip. 
A través d’un feix de llum es detecta la presència de virus. Els resultats es recullen 
en un smartphone o tauleta i per tant no es requereix equipament sofisticat de la-
boratori.

Una altra de les iniciatives, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, està ex-
plorant en aquest sentit el bloqueig d’un enzim receptor crític per als SARS-Covid 
i una de les rutes que utilitza aquest virus per entrar al cos de l’hoste. Ho fan en 
col·laboració amb l’Hospital Universitari Karolinska de Suècia i la Universitat de 
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Columbia britànica i el Canadà, fent servir la tècnica excepcional dels organoids, en 
aquest cas del ronyó, que estalvia molt de temps d’assajos clínics.

També, des de l’Institut Químic de Sarrià estan desenvolupant un inhibidor que 
podria atacar un dels receptors del SARS, segons els resultats d’un estudi compu-
tacional sobre un inhibidor del virus de l’hepatitis C. També, al Centre de Recerca 
en Sanitat Animal es du a terme un projecte per crear anticossos, fàrmacs i una va-
cuna contra el coronavirus. Inclou un estudi per trobar un fàrmac antivíric dirigit 
a persones infectades i per dissenyar i aprovar una vacuna funcional contra els co-
ronavirus. La detecció de la diana, la proteïna S per part de Cresa i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, les simulacions del Barcelona Supercomputing Centre i 
les proves d’efecte antivíric dels anticossos dissenyats per la vacuna es poden com-
pletar amb els assajos en un model animal per part de l’IRTA. Hi col·laboren també 
IrsiCaixa i Grífols. 

IrsiCaixa col·labora en un projecte entre diversos centres catalans per al disseny 
d’una vacuna contra el SARS des de l’expertesa que aquest grup té a les interaccions 
entre els virus i les cèl·lules de l’hoste. Hi col·laboren també el Barcelona Supercom-
puting i Cresa.

L’Institut de Recerca Biomèdica està duent a terme un estudi computacional de 
les diferents interaccions entre el coronavirus i les cèl·lules humanes per tal d’iden-
tificar fàrmacs, ja comercialitzats o en desenvolupament, que puguin combatre l’ex-
pansió del virus. El Barcelona Supercomputing Center du a terme també un projecte 
en el que utilitza la plataforma Exscalate, que permet processar 3 milions de mo-
lècules per segon amb una biblioteca de 500.000 milions de molècules. Utilitzant 
la computació d’altes prestacions per poder, per potenciar el disseny intel·ligent de 
fàrmacs, es pretén reduir així el temps necessari per al seu desenvolupament. Hi 
participen disset institucions de vuit països.

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona estudia diferents fàrmacs IECA, in-
hibidors de l’enzim convertidor d’angiotensina, que augmenten l’expressió... És una 
expressió tècnica, és la molècula per la qual s’internalitza el coronavirus. El centre 
treballa també per identificar fàrmacs ja en circulació que disminueixin l’activitat 
d’aquest enzim. 

Per tant, com poden comprovar la recerca a Catalunya hi és i s’adapta rapidís-
simament a les necessitats del país. És la recerca que ens permetrà també dominar 
aquesta crisi i, de fet, qualsevol futura. És per això, i abans de poder disposar dels 
nous recursos que esperem amb l’aprovació d’aquest pressupost 2020, aquest pres-
supost que esperem que aporti a l’àmbit del coneixement, el departament que en-
capçalo mitjançant la Direcció General de Recerca i l’AGAUR estan dedicant uns 
esforços encomiables i s’està preparant també una convocatòria extraordinària de 
suport a projectes de recerca amb expectatives d’aportar solucions a la Covid-19 
amb una dotació de 7 milions d’euros. La intenció d’aquesta convocatòria és de 
complementar, i per tant reforçar, les convocatòries competitives extraordinàries fe-
tes per altres administracions i fins i tot entitats privades, sempre sota les condicions 
de tractar-se de convocatòries competitives públiques, amb l’avaluació per comitès 
científics reconeguts i que ens proveeixen d’evidències suficients de facilitat i quali-
tat a partir de les corresponents avaluacions.

I per finalitzar aquest apartat dedicat a la recerca vull fer esment explícit del pro-
grama Orfeu, endegat des de la Direcció General de Recerca i del paper que hi tenen 
també els centres de recerca catalans. Com saben vostès, el Govern va aprovar la 
setmana passada la creació del programa Orfeu de detecció massiva de la Covid-19 
amb l’objectiu de complementar la capacitat del sistema de salut de tests diagnòstics 
del coronavirus. El programa preveu realitzar 170.000 tests nous en sis setmanes en 
centres de recerca amb la possibilitat d’augmentar-ne el volum fins a 120.000 més 
–per tant estaríem parlant d’un total de 280.000– amb laboratoris d’universitats. 
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La iniciativa estarà en funcionament durant el temps necessari amb l’evolució de la 
pandèmia i el desconfinament de la població.

A banda de la creació d’aquest programa, el Govern va posar en marxa la tramita-
ció d’emergència de la contractació de serveis i subministraments necessaris per a la 
seva posada en marxa per un valor d’1.380.000 euros. En aquesta primera fase la ini-
ciativa s’incorporen el Centre de Regulació Genòmica, l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya, l’Institut de Recerca Biomèdica. Posteriorment també està prevista la in-
corporació dels laboratoris universitaris i d’Eurecat. L’activació d’aquest volum enor-
me de treball s’està fent amb un programa de voluntaris dels centres de recerca i 
d’universitats, gairebé dos-cents voluntaris, als que des d’aquí també vull reconèixer 
l’esforç, el talent i la generositat que hi posen.

També està obert el programa els laboratoris privats d’empreses d’anàlisi cata-
lanes. Els centres de recerca implicats en aquesta primera fase ja tenen les instal·la-
cions preparades i capacitades perquè l’Institut Català de la Salut pugui desplegar 
aquest programa. Les instal·lacions treballaran 24 hores al dia, set dies a la setmana, 
per tal de proporcionar tests fiables. I això farà possible aïllar millor els malalts, re-
duir les taxes d’infecció i que els treballadors dels serveis essencials puguin tornar 
a treballar i salvar vides. 

És un programa ampliable –ja s’està treballant en aquesta direcció–, i amb la 
capacitat d’anàlisi de PCR de les universitats, com els deia abans, es podria arribar 
als 300.000 testos en les properes setmanes. I encara hi hauria marge per afegir més 
PCRs i instal·lacions científiques existents en el nostre sistema de coneixement sem-
pre que s’asseguri l’arribada de reactius insuficients per fer aquests tests.

A més del paper de lideratge que ha tingut la Direcció General de Recerca, vull 
remarcar també la tasca de coordinació que han desenvolupat tant el Consell Inter-
universitari de Catalunya en relació a les universitats com la institució Cerca pel 
que fa els centres de recerca. És molt aviat encara per veure els efectes de la crisi 
sanitària, els efectes que tindrà en la crisi econòmica que ja ha començat i en un 
context, vostès ho saben també, que anirà canviant, canviarà substancialment i se-
gurament de manera diferent en els països i regions. Aquesta incertesa podria posar 
en qüestió el marc en el qual s’han desenvolupat els treballs del Pacte nacional per 
a la societat del coneixement, però alhora jo crec que també és hora que ens posi 
urgentment en marxa.

La visió amb la que es va proposar aquest pla i després es va desenvolupar agru-
pa un any de treball. Jo crec que ara, sobtadament amb aquesta emergència, és quan 
hem de posar en relleu més que mai pactes i treballs com aquest. Necessitem tota la 
tecnologia i tot el coneixement de què disposem i encara se’ns en demana més i de 
manera molt ràpida per reaccionar a aquesta crisi. Per tant, doncs, avui més que ahir 
Catalunya necessita definir-se com a societat del coneixement.

De la mateixa manera, vull recordar també que ja s’han iniciat a nivell precep-
tiu del procés administratiu l’Avantprojecte de llei de la Ciència de Catalunya, que 
esperem poder acordar, doncs, donant-hi entrada al Parlament en el termini més 
breu possible. Necessitem més que mai aquesta llei per ordenar i poder impulsar 
coordinadament tot el sistema de coneixement, el de les universitats, els dels cen-
tres de recerca, centres tecnològics, parcs científics, la recerca que es duu a terme 
en empreses i en general tots els agents que participen en aquesta realització d’una 
societat del coneixement. I en aquest sentit també el mateix Govern ens convé que 
es doti d’instruments de coordinació i governança en matèria de política i d’innova-
ció. També en aquest aspecte la crisi de la Covid-19 ens impulsa i ens reafirma en 
la decisió que ja teníem.

Des del departament que encapçalo segueixo proposant, per tant, doncs, que ex-
plicitem aquest acord amb les iniciatives i mesures que es plantegin al Pacte nacio-
nal per a la societat del coneixement, i que en el termini més breu possible puguem 
elevar-lo al Govern perquè es puguin fer les adaptacions, pel que fa a previsions 
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econòmiques, que ens convinguin en aquest pressupost 2020, quan s’aprovi de cara 
al pressupost 2021.

Aquí he pogut explicar-los les principals accions que des del Departament d’Em-
presa i Coneixement hem realitzat aquestes darreres setmanes. I saben també, els 
hi deia abans, quin és el meu capteniment, gairebé meva obsessió, per tal que no 
s’aturi l’activitat econòmica, en aquest sentit sempre respectant i posant endavant la 
seguretat i salut de les persones. 

En aquest sentit –jo crec que també, i vaig acabant, és d’una cabdal importàn-
cia–, nosaltres aprovàvem al mes de gener al Govern aquest Avantprojecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica. Ho hem de fer fàcil, ho hem de posar fàcil a les 
empreses. Avui aquest avantprojecte de llei, pel context en el que estem immersos, 
requereix que sigui tramitat i aprovat pel Parlament de Catalunya, però aquest serà 
un més dels molts instruments que haurem de crear. És un instrument imprescin-
dible per tal que la normalitat en l’activitat del nostre teixit productiu sigui el més 
ràpida possible.

En aquest procés de reactivació no podem permetre que les empreses i els autò-
noms encara hagin de desplaçar-se a les dependències de les diferents administra-
cions per realitzar tràmits i gestions. Aquest avantprojecte, vostès ho saben, reforça 
la relació de les empreses amb l’Administració a distància. Hem d’eliminar burocrà-
cia i en aquest projecte de llei així es considera. No podem permetre que projectes 
estratègics els països es vegin aturats, doncs, amb aquesta burocràcia i els correspo-
nents processos administratius, les càrregues administratives. 

Per tant, doncs, els demano també una especial consideració i implicació a l’ho-
ra d’accelerar l’aprovació d’aquesta Llei de facilitació de l’activitat econòmica. Cal 
incrementar el nombre d’empreses sotmeses a règim de comunicació i aquesta llei, 
ho dèiem també quan presentàvem l’avantprojecte de llei, impactarà en 564.000 em-
preses, el 89 per cent del teixit productiu d’abans de la crisi, i tindria un impacte en 
quant a estalvi valorat en més de 38 milions d’euros.

Per tant, en aquest sentit i atès que són diversos els grups que ens hem mostrat 
oberts a modificar el projecte de pressupostos per adaptar-nos a les noves necessitats 
del coronavirus, vull fer una crida a tots els grups. No oblidem, si us plau, la crisi de 
l’economia productiva. Ho he anat repetint al llarg d’aquesta exposició: és extrema-
dament important garantir la supervivència d’empreses del nostre teixit productiu. 
Ho torno a repetir: parlem en un 95 per cent gairebé d’empreses, teixit empresarial, 
que té menys de deu treballadors. Aquesta és la nostra realitat empresarial, aquest 
és el nostre teixit productiu. Per tal que tot es pugui reprendre l’activitat i els treba-
lladors tinguin també on anar a treballar. I ho recordo una vegada més: som un país 
de petita i mitjana empresa.

I un cop fet aquest repàs, que com veuen mostra l’ampla i diversa realitat d’aquest 
departament, m’agradaria fer també una darrera reflexió abans de les opinions i les in-
tervencions dels grups. Crec que tots coincidirem que ens trobem davant una situació 
molt complexa, amb molta incertesa, on caldrà fer front també a molts reptes socials. 
Estem treballant mentrestant, també eh?..., veníem d’aquesta anunciada crisi d’adapta-
ció de les empreses a la nova indústria 4.0, i en això no només s’atura sinó que aquesta 
crisi ha estat un catalitzador, un accelerador. Per tant, doncs, no oblidem que veníem 
ja de diferents urgències que teníem, diferents problemes que havíem d’afrontar, com 
ho és la transició cap a la indústria 4.0, i ara amb aquest nou context s’accelera, s’ac-
centua moltíssim més. 

Nosaltres volem, tenim claríssim, una economia basada en el coneixement, en 
aquesta indústria 4.0. I aquests eren els principals vectors de treball i ara els presen-
tem com a més necessaris que mai.

Haurem de repensar marcs d’actuació, haurem de refer estructures, replantejar 
noves estratègies a mitjà, curt i llarg termini que garanteixin la recuperació d’aques-
ta crisi perquè això no deixi ningú enrere. Jo crec en la defensa del nostre teixit pro-
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ductiu i en l’economia catalana a partir de la qual es generen recursos. Jo crec que 
hi estarem tots d’acord, ens caldrà baixar de l’abstracció d’aquesta crida generalit-
zada al refer, a reprendre, a retornar a l’activitat de l’abstracció; caldrà que passem 
a la concreció. I la concreció es basa en actuacions sectorials com les que fem des 
del departament. I aquesta concreció passa per tenir sempre en compte quina és la 
realitat, no només de la configuració del teixit empresarial, també dels nostres ac-
tius vinculats al coneixement, el nostre sistema de coneixement, i posar-los realment 
en valor. És concretant i adoptant mesures concretes a nivell estratègic que ens en 
sortirem més enllà del que tots, jo crec que en general, volem, que és que ben aviat 
tornem a estar reactivats també econòmicament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera, per la seva intervenció. Ha estat una miqueta més 
d’una hora. Ara el que farem és suspendre la sessió, fent una petita pausa, una pau-
sa d’uns dos minuts, per comprovar que tècnicament tot funcioni i després donaré 
pas als grups i subgrups parlamentaris perquè puguin fer les seves preguntes i con-
sideracions sobre la intervenció que ha fet la senyora consellera. Ens veiem en una 
estona.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i tres minuts i es reprèn a un quart de 

dotze i onze minuts.

El president

Benvinguts de nou a la Comissió d’Empresa i Coneixement. Després de la inter-
venció de la senyora consellera, ara obriré el torn de paraules dels grups i subgrups 
parlamentaris per ordre de major a menor representació, amb la intervenció final 
dels grups que donen suport al Govern, per un temps de deu minuts, ja que la con-
sellera ha fet servir la seva hora. 

Dono la paraula, per tant, al senyor Martí Pachamé, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Quan vulgui, senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) Sí. Se’m sent? (Pausa.) Bé. President, consellera, diputats i dipu-
tades, primer de tot voldria expressar el meu condol a les famílies que han vist les 
persones que han mort per culpa de la pandèmia de la Covid-19. També voldria de-
sitjar una ràpida recuperació i tot el nostre suport als afectats, sobretot als que estan 
a les UCIs i als seus familiars. També voldria expressar el nostre agraïment per la 
incansable labor a tots aquells que estan a primera línia: sanitaris, forces i cossos 
de seguretat de l’Estat, voluntaris, transportistes, l’exèrcit i tots aquells que amb el 
seu esforç, dia a dia, s’ocupen de les tasques essencials. També un reconeixement 
a tots els catalans i catalanes que estan actuant de forma responsable i que contri-
bueixen, quedant-se a casa, que aquesta situació es vagi de mica en mica... (Tall de 
comunicació.)

Consellera, estarà d’acord amb mi que estem vivint una de les pitjors crisis de les 
darreres dècades. En termes sanitaris, hem d’anar fins a 1918, a la mal anomenada 
«grip espanyola», ja que el malalt zero va ser un cuiner a Fort Riley, a Arkansas, 
per trobar una pandèmia similar a l’actual, encara que per sort molt menys mortífe-
ra que aquella. Aquella crisi va esclatar enmig de la Primera Guerra Mundial, per  
la qual cosa els efectes econòmics derivats directament de l’epidèmia de la grip va-
ren quedar difosos dins la terrible destrucció humana i material derivada del con-
flicte bèl·lic. La crisi sanitària actual té una especial derivació econòmica, ja que 
s’espera que els períodes de confinament, i per tant de reducció de l’activitat eco-
nòmica, provoquin –dimarts ho va anunciar el Fons Monetari Internacional– una 
reducció del PIB mundial del 3 per cent i del 8 per cent en el cas espanyol. La crisi 
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actual, a diferència de la 2008, la més propera, té elements a favor nostre: mentre 
que la del 2008 va ser econòmica i financera, aquell cop gràcies a la recapitalitza-
ció i sanejament del sector bancari i a que els bancs centrals varen dotar en aquell 
moment una bateria d’instruments de política monetària nous per fer front a aque-
lla crisi, ara tenim la part financera preparada per actuar de forma immediata, com 
s’ha demostrat amb les decisions preses pel Banc Central Europeu i per la Reserva 
Federal. 

A diferència de la crisi del 2008, l’actual és provocada per una causa caòtica. 
Això vol dir que a mesura que passa el temps les bifurcacions i les situacions d’esde-
veniments causals derivats del primer impacte es multipliquen exponencialment. En 
aquests casos, la recomanació que es fa des dels gabinets de crisi és la d’actuar com 
més aviat millor per interrompre la cadena de successos. Per poder tenir capacitat 
per influir en una crisi, s’ha de fer en les primeres seves etapes, perquè en un cert 
temps es perd capacitat per prendre decisions realment efectives.

Estem profundament preocupats per la inacció que s’està veient per fer front a la 
crisi a sectors tan importants com el turisme, comerç, indústria o el sector exterior. 
Tots els sectors que ens van ajudar a sortir de la crisi el 2008 són ara els que estan 
més en perill. La destrucció de llocs de feina del 2008 es va acabar gràcies a la crea-
ció de milers de llocs de feina, creats per autònoms i petites empreses. I aquests són, 
un cop més, els més dèbils de tota la cadena productiva i són els que estan davant 
d’una incertesa més forta i sense eines per poder gestionar el que els ve al damunt. 

Quina ha estat la seva resposta? Crear un marketplace a Acció? És el moment de 
donar confiança a tots els autònoms i petits empresaris que no han pogut apujar la 
seva persiana o que han vist la seva facturació reduïda a pràcticament res i que són 
els que tenen sobre les seves esquenes la major part de la creació de llocs de treball 
a la nostra comunitat.

En una situació de crisi el que és més important és reduir la incertesa al mínim 
perquè pugui gestionar-se pels agents econòmics i socials. I per gestionar aquesta 
situació de crisi esperàvem mínim la creació d’un gabinet de crisi. El gabinet de crisi 
és l’equip de treball que té per objectiu liderar el procés de gestió de crisi en totes les 
seves etapes, des la detecció fins a l’avaluació postcrisi. 

És important haver fet la tasca prèvia de detecció i prevenció. Un cop iniciada 
la crisi s’ha d’intentar contenir o contrarestar-la, i per això s’elabora un pla d’acció 
que implementi accions i eines concretes, avaluar-ne l’impacte i anar afinant en cada 
procediment. En aquestes aspectes, nosaltres anem tard. Ja ho vam veure. Hem de 
recordar que al Mobile, eh?, hi havien crítiques, després de que hi havia milers d’in-
fectats ja, de que allò era l’epidèmia de la por. Recordin-se’n. 

Ens quedarien dues etapes més, que serien la de recuperació, on sobretot s’ha de 
fer incidència en la informació, per tal que tots els agents tinguin la màxima possi-
ble per prendre decisions ajustades als escenaris que es poden dibuixar, i la darrera 
etapa seria la de l’aprenentatge, perquè aquesta crisi ha de ser una oportunitat per 
aprendre i tractar de no cometre els mateixos errors.

Tot això que he explicat no és per fer-me l’espavilat, sinó per evidenciar que des 
de la Generalitat no s’ha fet el que calia fer, i el que calia fer era liderar, per dir-
li que el seu Govern no està acostumat a assumir els problemes. La seva política 
sempre ha estat donar la culpa a la resta. Mai s’han fet responsables de res i ara no 
canviaran. No ha liderat el president de la Generalitat, no ha liderat el vicepresident 
i tampoc han liderat els consellers. Al contrari, s’han amagat i no han assumit les 
seves responsabilitats.

He de dir que estem fermament convençuts que d’aquesta crisi sols en podem 
sortir si treballem tots plegats. La gent, la ciutadania ho pensa de forma majoritària 
arreu d’Espanya, i nosaltres no sols ho creiem, sinó que hem fet bandera d’aquesta 
idea, hem aparcat les nostres diferències amb el PSOE per tal de sortir d’aquest fo-
rat! I aquí no podria ser d’una altra forma. Sabem que és complicat, perquè primer 
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ha d’haver-hi lideratge, i perdoni, consellera, però no n’hi ha. El Govern té mitjans 
per explicar el que passa i el que passa és que la gent té por, per la seva salut i per la 
seva feina; està desorientada, no hi han objectius estratègics. No s’estan plantejant 
solucions. Són... (tall de comunicació) ...de l’actualitat.

Li haig de recordar que aquesta legislatura s’enfronta des del minut u al fet que 
la marxa de més de cinc mil empreses i la seva resposta sempre ha estat... (Tall de 
comunicació.) No han volgut veure mai els problemes a fons, sols han anat repartint 
culpes per tot arreu. I les seves mesures, quan les han pres, sempre han estat reacti-
ves, mai propositives.

Segon, el Govern no té voluntat política d’arribar a acords, sols vol enfrontament. 
Sols cal veure unes de les declaracions al·lucinants que s’han fet darrerament per 
part del president i per diversos consellers.

I tercer, però no menys important, per liderar Catalunya primer hauria d’haver-hi 
lideratge del Govern al que pertany. Per buscar solucions per a la comunitat primer 
haurien de deixar-se de barallar entre vostès. Les contradiccions, els desmentiments, 
la lluita entre conselleries dona una imatge patètica del seu Govern. I haurien de tre-
ballar per superar, per eliminar l’actual divisió entre catalans. Ara és el moment de 
remar tots. És el moment de treballar junts. 

He dit al començament que per sortir de la crisi fa falta lideratge, establir objec-
tius, prendre mesures, activar instruments. Sabem que moltes mesures no es poden 
activar des d’aquí, que fa falta el finançament de l’Estat i de la Unió Europea, però el 
que no poden fer és estar contínuament posant bastons a les rodes, amb una incom-
prensible actitud poc professional, sols veient improvisació per tot arreu.

Sabem que la situació és molt complicada i per això mateix no entenem com no 
s’han posat encara en contacte amb nosaltres directament. Som el principal partit 
de l’oposició. No som ningú, ni som ciutadans preocupats pel futur de Catalunya i 
Espanya, i no entenem que quan ens hem volgut posar en contacte i tenir una reunió 
amb vostè hàgim tingut la callada per resposta. Ens diran: «Si voleu ajudar, doneu 
suport als pressupostos.» Ens han dit que per culpa nostra el sistema sanitari està en 
perill, perquè hem posat en evidència que el seus pressupostos han quedat comple-
tament obsolets i que no serveixen per a res, quan el que és cert és que el pressupost 
dedicat a sanitat aquest any és més petit que l’executat l’any passat.

Han utilitzat falsedats de forma interessada per aprovar uns pressupostos que 
la seva única finalitat és propagandística i sols per poder dir que els han aprovat. 
No els van aprovar quan tocava l’octubre de l’any passat, estaven prorrogats perquè 
vostès en el Govern no es varen posar d’acord amb els pressupostos del 2019, i ara 
la culpa és nostra. No digui falsedats, es pot governar perfectament amb uns pres-
supostos prorrogats i utilitzar el decret llei per ajustar les partides necessàries per 
fer front a la situació... (Tall de comunicació.) El Govern d’Espanya també funciona 
amb pressupostos prorrogats des del 2017 i s’està fent a cop de decret llei. No veiem 
la diferència.

Nosaltres hem proposat que es plantegin uns nous pressupostos que tinguin en 
compte la situació actual, uns pressupostos d’emergència. De fet, ara ja s’haurien de 
començar a preparar els de l’any que ve. S’està fent això? Hem presentat més de mil 
esmenes a l’actual i no n’han acceptat cap, ni una. Hem retallat prop de 1.000 mi-
lions d’euros en despeses que considerem totalment supèrflues i les hem reubicat amb 
propostes concretes i que van directes a temes essencials per a la nostra comunitat, 
mesures de reactivació econòmica, de priorització de la sanitat, d’educació o la in-
vestigació. Cal mantenir i incrementar el pressupost de TV3 amb la que està caient? 
I no han acceptat cap de les nostres propostes, de veritat. El respecte a la més de la 
meitat de la població de Catalunya és aquest. I a sobre en tenim la culpa nosaltres? 
De veritat, consellera?

Però sobretot, consellera, no digui falsedats. A nosaltres no ens enganya però és 
que un Govern que menteix, que no assumeix la realitat, no detecta i no es prepara 
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bé pels problemes i els reptes que tenen els ciutadans. Mentir i no assumir la realitat 
no genera confiança. Quan no hi ha confiança no hi ha inversió, quan no hi ha inver-
sió no hi ha ocupació, quan no hi ha ocupació no hi ha benestar. Senyora consellera, 
no tingui cap mena de dubte que Ciutadans estarà on s’ha d’estar, que no és un altre 
lloc que al costat de la ciutadania, de tota la ciutadania, i si necessiten el nostre ajut 
per tal de reconduir aquesta crisi sanitària i econòmica nosaltres farem el que hem 
de fer, no ho dubti. Ara bé, no a qualsevol preu. Sap prou bé que està en el nostre ta-
rannà buscar la unió i no la separació. Sap que pensem que sempre ens anirà millor 
anar junts que separats. Que per nosaltres no té sentit afrontar reptes sinó és anant 
de la mà dels nostres conciutadans catalans, espanyols i europeus.

Miri, ara no és l’hora de fer retrets, ja vindrà el moment de fer-ho. Ara és l’hora 
de posar-nos d’acord i sortir d’aquest atzucac. Per això li demanem que deixin de 
ser part del problema i formin part de la solució. Que lideri el president, vostè, el se-
nyor Aragonès, qui sigui. Costa molt creure que en sàpiguen o que en tinguin ganes 
però Catalunya ho necessita. Però també li dic que si no ho saben fer o no ho volen 
fer, deixin-nos! Que nosaltres sí que ens sabem, en tenim ganes i no ens fa gens de 
por liderar. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. Ara en nom del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per avançar, dono la paraula a la senyora Alícia Romero. Quan vulgui, se-
nyora Romero.

Alícia Romero Llano

Bon dia a tothom, des de la distància. Bon dia, consellera. Espero que vostè i la 
seva família estiguin bé de salut, que és el més important. Li agraïm molt la seva 
compareixença d’avui.

Com ens ha dit vostè, ens trobem davant la crisi més important probablement de 
les darreres dècades. Una crisi sanitària però que també ho és social i econòmica, i 
per tant en aquest sentit hem de posar tots els nostres sentits per intentar minimit-
zar-la al màxim. No voldríem continuar sense transmetre també el condol a les fa-
mílies i els amics que han perdut alguna persona estimada a causa d’aquest virus i 
desitjar, doncs, una recuperació ràpida a tots aquells que per desgràcia han patit o 
estan patint la malaltia, d’aquest virus.

En moments de crisi, i crec que això podem coincidir tots, necessitem més que 
mai les capacitats de tothom per lluitar contra aquest virus. La llista de persones 
que ho estan fent és molt llarga: als hospitals, als CAPs, a les residències, als esta-
bliments alimentaris, a les botigues de proximitat, als centres de logística, a la in-
dústria... I, per tant, crec que ells ens obliguen, ens marquen, ens mostren aquesta 
responsabilitat que hem de tenir tots per arriscar-nos també en favor del bé comú, 
com fan ells. És el moment de treballar d’una manera conjunta per lluitar contra 
aquest virus. I crec que ens està permès l’error però no la falta de lideratge, de des-
coordinació o de desgovern. 

I és en aquest punt, consellera, que li vull agrair el to. Ha fet servir vostè un to 
constructiu i positiu. No sempre l’hem sentit en altres membres del govern i crec que 
val la pena també reconèixer-ho. Només treballant junts ens sortirem, d’aquesta crisi, 
crec, doncs, que és de justícia també reconèixer-li aquest to constructiu, i també la 
seva predisposició sempre. Deia el diputat Pachamé, bé, en fi, que no havia tingut 
l’oportunitat de parlar amb el departament. Nosaltres hem de dir que sempre que hem 
demanat poder parlar amb vostè o hem tingut algun dubte o alguna qüestió que ens ha 
fet arribar algun sector, els hi hem transmès i ens han donat resposta. I en aquest sentit 
vull agrair també la seva predisposició personal i la del seu departament en aquests 
moments difícils, per intentar també donar resposta a les inquietuds dels grups par-
lamentaris, almenys del meu. Crec que també hem de ser proactius els grups parla-
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mentaris i en un moment com aquest intentar donar suport o transmetre inquietuds i 
problemes sense esperar que ens truquin. No som nosaltres el centre del món, avui el 
centre del món són els ciutadans, les empreses i els autònoms que estan patint i per 
tant que necessiten el suport de tothom.

Miri, des de l’inici de l’estat d’alarma, després del problema sanitari, que és el 
més important, també ens preocupa la situació econòmica dels autònoms i les em-
preses. Deia vostè que estem en un problema bàsicament de liquiditat, no de solvèn-
cia. I aquest és un aspecte molt rellevant per a l’economia. És veritat que, ho deia 
vostè, l’Estat ha posat mesures probablement insuficients, no tenim tots els recursos 
–esperem, doncs, que Europa sigui valenta en la presa de decisions–, però és veri-
tat que ha pres algunes mesures: l’ajornament d’obligacions tributàries, de crèdits 
per a les empreses i els autònoms, els ERTOs... Segur que se’n poden prendre més 
i està bé que tots els hi fem arribar també, al Govern, propostes per millorar això. 
I, senyora consellera, vostè ho ha dit, que està en contacte directe amb el ministeri: 
crec que és el que necessitem, sumar i treballar conjuntament pel bé del nostre tei-
xit econòmic, el català, fort, tot i que estigui format per petites i mitjanes empreses.

També li vull agrair, complementant aquesta feina del Govern de l’Estat, aques-
ta tasca de gestions, d’informació i d’assessorament que han fet des del seu depar-
tament. És molt important en aquests moments d’incerteses i d’angoixes que les 
empreses trobin algú a l’altre costat per poder gestionar, per poder informar sobre 
quins són els tràmits, quin són els passos que han de fer en un moment tan difícil 
que genera tantes incerteses. Ara bé, també li haig de dir que ens costa entendre que 
el Govern de la Generalitat, més enllà d’aquesta tasca que vostè avui ens ha expli-
cat i de l’ajornament d’impostos i alguns crèdits que s’han posat en marxa a través 
de l’ICF, no hagi pres cap mesura econòmica per complementar totes aquestes que 
s’han portat a terme per part de l’Estat i així pal·liar aquests problemes de liquiditat 
dels autònoms i les petites i mitjanes empreses del país. Sincerament això ens costa 
molt d’entendre. 

Sabem les limitacions econòmiques que viu Catalunya –també ho dèiem de l’Es-
ta–, però en aquests set decrets llei que el Govern ha aprovat en cap d’ells veiem li-
quiditat injectada a les empreses, alguna mesura que ajudi a la liquiditat d’aquestes 
empreses i d’aquests autònoms.

Com li deia nosaltres intentem ser raonables però no entenem aquesta falta de 
voluntat o d’ambició, o senzillament de falta de treball en equip d’aquest Govern en 
bé dels ciutadans i de les empreses. El pressupost de la Generalitat és de 46.000 mi-
lions d’euros, 30.000 de despesa no financera. No entenem com no es pot redirigir 
alguna part d’aquesta despesa a l’activitat econòmica per injectar alguns recursos 
que millorin la liquiditat d’aquestes empreses, com bé deia. 

Nosaltres creiem que es poden fer modificacions pressupostàries amb un pres-
supost prorrogat. De fet, s’ha fet en altres anys, s’ha fet el 2019, i per tant, doncs, no 
entenem per què ara doncs això no s’ha portat a terme. Saben que tindrien el nostre 
suport per fer-ho i per tant ens sorprèn que el Govern no hagi creat o no hagi posat 
en marxa decrets llei de modificació pressupostària redirigint recursos d’uns depar-
taments a uns altres. I en aquest sentit Salut és prioritari però després creiem que el 
següent és el seu departament, el Departament d’Empresa i Coneixement.

Miri, vostè ho ha dit i compartim la preocupació de molts sectors que creiem que 
estan patint clarament la crisi i el tancament de les seves empreses o els seus esta-
bliments, no? M’agradaria posar alguns exemples. No entenem per què hi ha hagut 
aquest impediment per part del Govern de posar en marxa per exemple unes línies a 
fons perdut per a ajudes a pimes i autònoms. És veritat que hi ha hagut una línia de 
7 milions i mig, absolutament insuficient. Nosaltres creiem que 50 milions per a pi-
mes, o 50 per autònoms seria possible i permetria posar liquiditat directa a aquestes 
empreses i aquests autònoms. Ja que se’ls ha ajornat el pagament d’impostos, poden 
demanar crèdits, doncs, aquesta liquiditat directa creiem que seria molt positiva. 
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També per exemple ajuts per al pagament de lloguers. Creiem que això també és 
important, que es podria fer i que sense que fos una xifra molt elevada, però potser 
de 20 o 30 milions d’euros, això creiem que seria important, doncs, tirar-ho enda-
vant.

Ens ha explicat vostè, consellera, en el tema de la indústria tot el que s’està pro-
duint a Catalunya i que està permetent productes sanitaris i que està permetent que 
això s’utilitzi. M’agradaria preguntar-li, perquè sé que vostès des del departament 
no fan la compra, això ho fa Salut, però ens agradaria saber si sap vostè quant, de 
quantitat. quant s’està produint a Catalunya i quant s’està comprant Salut? Perquè, 
si és veritat que les empreses estan fent, les indústries, un esforç complementari per 
produir aquests productes que no són les seves línies de negoci, naturals, d’origen, 
doncs amb aquest esforç com s’està veient des de la part de Salut, què s’està com-
prant, quant material? No sé si vostè ens podria donar aquesta informació.

Sector comerç, per anar ràpid, és un sector que ens preocupa molt. Vostè ho ha 
dit, un 60 per cent de l’activitat està aturada. Hauríem d’intentar que estigués en 
pausa, com molt bé ha dit vostè, però ens preocupa això, que no hi hagi cap fons, cap 
ajuda de liquiditat directa a aquestes empreses. A més el comerç porta molt temps 
patint i n’hem parlat moltes vegades en altres compareixences perquè les platafor-
mes digitals, doncs, estan guanyant cada vegada més mercat i el comerç de proxi-
mitat ja porta molts anys patint. Fa temps també que demanem un esforç per a la 
digitalització d’aquests comerços i això no arriba. 

Creiem que un petit pla, tampoc amb molts recursos, 20 milions d’euros, per 
ajudar-los aniria bé. Avui es pot comprar en algunes grans marques, per exemple 
del sector tèxtil, però no pots comprar a la botiga de proximitat del teu barri, no? 
I creiem que potser si això ho acceleréssim probablement, doncs, és veritat que no 
tindrien la facturació de fa un any, però com a mínim estarien tenint algun tipus 
d’activitat econòmica.

Ha dit vostè que en l’àmbit del comerç han reorientat 9 milions d’euros i em sem-
bla una bona notícia que no coneixíem. El que no entenem és, així com vostè dins 
del seu mateix departament ha reorientat 9 milions d’euros, per què el Govern no 
reorienta 150 milions d’euros o 200 en aquest departament per injectar liquiditat a 
les empreses? És una qüestió que nosaltres ens preguntem i que m’agradaria, si és 
possible, que vostè em respongui. 

El sector turisme, ho ha dit vostè, és el 12 per cent del PIB del país, ens preocupa 
moltíssim, no només quan es pugui obrir sinó després la incertesa, les pors, que fa-
ran que a moltes persones ens costi, no?, costi prendre alguna decisió en aquest sen-
tit, per gaudir del nostre temps d’oci. Creiem que és molt important posar en marxa 
una campanya lligada al turisme interior. També és cert, ho ha dit vostè, que som  
7 milions i mig, no els 19 que venien, però si som capaços de generar una seguretat 
en els ciutadans i fer una campanya, «queda’t a casa, queda’t a Catalunya, gaudeix 
de la nostra cultura, de la nostra gastronomia, de la nostra natura», doncs, potser 
sense arribar evidentment al nivells d’un estiu normal podrien ajudar a que el sector 
com a mínim comencés a caminar perquè, com dic, és un sector que ens preocupa 
molt. I han posat vostès una línia d’ajuts de 2 milions d’euros, que coincidirà amb 
mi que és absolutament insuficient.

Per anar ràpid, perquè si no el president em tallarà, volia també entrar un mo-
ment a l’àmbit d’universitats. Ho ha dit vostè i jo vull felicitar també les universi-
tats per la feina ingent que estan fent en molt poc temps per poder fer classes no 
presencials, i crec que moltes d’elles, algunes que treballen per trimestres, han fet 
exàmens i han funcionat. Però també vull dir que això ho han fet, consellera, amb 
els recursos propis, uns recursos ja insuficients, que han denunciat moltes vegades. 
I dic recursos insuficients perquè han hagut de comprar llicències, comprar tota la, 
diguéssim, plataforma tecnològica que no tenien per fer front a la connexió de tan-
tíssims estudiants alhora per fer classes, i a més a més moltes d’elles han pal·liat un 
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dèficit que la Generalitat no ha cobert, que és donar als estudiants connexió o tau-
letes amb connexió per poder continuar l’activitat d’una manera normalitzada. Cre-
iem que això...

El president

Senyora Romero, hauria d’anar acabant, si us plau.

Alícia Romero Llano

Ens hem de felicitar, però caldria un esforç del Govern de la Generalitat també, 
doncs, per donar suport a aquestes universitats econòmicament.

No sé si em queda poc temps, suposo que sí, però...

El president

Hauria d’anar acabant, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Només dos minuts, president. Per tant, a les universitats també caldria un esforç 
important per recolzar-les amb els recursos que elles estan destinant a mantenir 
aquesta activitat.

Miri, sabem que el seu departament ha sigut o està sent un departament maltrac-
tat en els pressupostos, en el 2019 no augmenta el recurs per a la recerca ni per a 
la universitat ni per a la indústria ni per al comerç. Aquests pressupostos que apro-
varan, segurament el 24 d’abril, nosaltres tenim algunes esmenes que millorarien 
aquests aspectes. Ens agradaria saber, consellera, si el Govern s’ha plantejat nego-
ciar amb alguns grups l’aprovació d’algunes esmenes. I també m’agradaria saber si 
el seu Govern està ja plantejant modificacions pressupostàries a aquell pressupost 
s’aprovarà, que evidentment no comptava amb l’impacte de la Covid-19.

I per últim, ja acabo, president ara sí, miri diu avui el Premi Nobel d’Economia, 
Finn Kydland, a La Vanguardia, que la capacitat d’innovació seguirà intacta si el 
confinament no dura més del necessari. I això de vegades també és important. Ens 
agradaria, consellera, què creu vostè? Com creu que ha de ser, vostè, el desconfina-
ment de l’activitat econòmica per no destruir teixit econòmic, per no destruir massa 
teixit econòmic? Creiem que aquest és un element molt important. La salut va per 
davant de tot però no podem oblidar que l’economia és la que ens permetrà, doncs, 
que famílies continuïn tenint feina i normalitzar la seva vida.

Per tant acabo ja, m’agradaria que em respongués aquestes preguntes i si no, 
doncs, en el torn de la rèplica, podrem incidir en alguns aspectes als que no haguem 
pogut arribar.

Moltes gràcies, president, i gràcies per la seva generositat.

El president

Gràcies, senyora Romero. Ara en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, dono la paraula al senyor Lucas Ferro. Quan vulgui, senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Gràcies, president, moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. El primer que vo-
líem fer en nom del nostre grup parlamentari és transmetre el nostre condol a les 
famílies i als éssers estimats i els que han mort degut a la pandèmia del coronavirus. 
La nostra força a tots aquells que estiguin avui ingressats o amb símptomes de patir 
aquesta malaltia. I el nostre agraïment a tots els treballadors i treballadores del país.

Mirin, crec que l’última comissió en la que vostè va comparèixer, la de presen-
tació dels pressupostos, ja vam discutir sobre les necessitats urgents del sector pro-
ductiu a casa nostra. I estem en una situació on hem d’intentar discutir sobre el que 
és urgent ara i sobre el que era urgent i necessari abans, ara i després d’aquesta crisi. 
Jo hi faré referència: hem tingut retallades acumulades en sanitat que ens situen 
a la cua de la Unió Europea en inversió i en sanitat pública; hem tingut retallades 
i precarització de serveis assistencials, essencials per a una vida digna en aquest 
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país, i hem tingut un desmantellament sistemàtic del nostre teixit productiu. I això 
es tradueix en temps de normalitat i es tradueix en temps d’excepcionalitat com el 
que vivim, on avui hem de recórrer als mercats internacionals per comprar material 
sanitari que no produïm a casa nostra i que és material sanitari bàsic, com són les 
mascaretes, com són els EPIs o com són els respiradors que no són cap d’ells tecno-
logia productiva punta. 

I per tant una primera reflexió que m’agradaria fer és el necessari replantejament 
i reforçament d’una estratègia de reindustrialització a casa nostra. Cal que d’aquesta 
crisi en sortim reforçant el teixit productiu i en sortim produint béns essencials i re-
cuperant sobirania productiva a casa nostra. I per tant el que nosaltres li proposem 
són cinc espais que creiem que aquest departament pot liderar per afrontar de forma 
urgent aquesta crisi i per afrontar-la a curt i mitjà termini.

El primer és que considerem que el Pacte nacional per a la indústria que finalitza 
enguany no s’ha complert, però que el seu compliment després d’aquesta crisi exi-
geix una necessària revisió. I per tant li demanem que quan acabi l’alerta sanitària i 
quan reactivem l’activitat política en aquest país es convoquin tots els actors socials 
que van signar el Pacte nacional per a la indústria i pensem en com reconfigurar, 
davant les noves necessitats que tindrem com a país, un pacte per a la reindustria-
lització en aquest país, que podem vincular a l’Agenda 2030 o que podem vincular 
a un nou calendari de quatre o cinc anys però creiem que és necessari i estratègic 
reformular el Pacte Nacional per la Indústria i reimpulsar-lo en el nostre país.

Li diríem el mateix d’un segon aspecte que és el Pacte nacional pel coneixement. 
Creiem que la innovació i la recerca seran fonamentals per reindustrialitzar el nos-
tre país i per sortir d’aquesta crisi amb millors posicions i millors garanties i creiem 
que després d’aquesta crisi caldrà convocar també tots els sectors socials que la van 
signar.

Però vaig directament a allò que és urgent en aquesta crisi. Considerem que com 
a mínim hi ha tres espais que el seu departament hauria de poder liderar a curt ter-
mini per donar resposta a aquesta crisi. La primera és la prevenció de riscos labo-
rals. Estem en una situació en què hi ha treballadors que ja estan treballant en els 
seus llocs de treball o que s’aniran reincorporant en les darreres setmanes, dies o 
mesos. I això implica que cal que el departament auditi la seguretat de les empreses 
en aquest país. No pot ser que tot allò que hem guanyat durant aquest confinament 
ho perdem durant la reincorporació al lloc de treball, es dugui a terme aquesta set-
mana o es dugui a terme d’aquí dos mesos. I per tant cal recordar que les empreses 
tenen l’obligació de tenir un pla preventiu negociat amb els seus treballadors que 
com a mínim incorpori les mesures recollides en el Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya, eviti massificació en els llocs de treball, que perllongui el teletreball 
per a aquells treballadors que ja el realitzen, que potenciï el treball per torns a les 
empreses, que tingui protocols sobre com ha d’actuar l’empresa en el cas de casos 
confirmats o símptomes compatibles amb el coronavirus, que faci controls, que rea-
litzin controls de temperatura a l’entrada dels centres de treball, etcètera. 

I, per tant, recordar que les empreses segueixen sent responsables de la política 
de seguretat laboral en els centres de treball, que hi ha unes recomanacions que cal 
complir, que cal complir amb els riscos laborals i que aquest departament ha de au-
ditar que les empreses així ho realitzin. Després li faré una pregunta en referència en 
aquest aspecte però crec que és crucial que assumim que el desconfinament és una 
etapa crítica en aquest procés d’emergència sanitària i que per tant les empreses han 
de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Com ho han de fer en temps de  
normalitat, però avui amb més motius.

El segon element que creiem que el seu departament ha de poder liderar és que 
aquest Govern no té un pla de xoc per afrontar l’emergència sanitària social i pro-
ductiva en aquest país. No ha dissenyat un pla de xoc i és evident que els recursos 
que hem mobilitzat..., i som plenament conscients de que la Generalitat té menys 
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capacitat de mobilitzar recursos que l’Estat, igual que l’Estat té menys capacitat de 
mobilitzar recursos que la Unió Europea, però el 100 i escaig milions que ha mobi-
litzat la Generalitat per donar resposta a aquesta situació d’emergència no són sufi-
cients i en alguns aspectes inclús el seu disseny és ineficient i impossibilita l’accés 
a molts ciutadans d’aquest país a les prestacions d’emergència; 190 milions mobi-
litzats són una xifra irrisòria i si repassem el que s’ha mobilitzat entorn al món del 
treball, el món productiu, 2 milions per a les empreses turístiques amb una crisi evi-
dent o 7 milions i mig per als autònoms, són clarament insuficients i per tant la pri-
mera resposta que demanem que lideri aquest departament és la seguretat laboral.

La segona és que facin una diagnosi seriosa de la situació i dissenyin un pla de 
xoc per a l’economia productiva d’aquest país. Sabem que hi ha competències que 
estan a cavall entre aquest departament i el Departament de Treball però hi ha refle-
xions que voldríem fer. S’ha tret una línia de 7 milions i mig d’ajuda als autònoms 
de dubtosa cobertura i de dubtós accés que no soluciona cap dels problemes que te-
nen avui els autònoms en aquest país i que a més no es pot complementar amb les 
prestacions que dona l’Estat. Demanem que ho revisin. Demanem que un autònom 
que s’acull a la prestació per cessament d’activitat, que sol rondar un 661 euros en 
aquest país, pugui rebre ajuda complementària del Govern de la Generalitat per 
arribar com a mínim a 950 euros, que és el salari mínim interprofessional i que no 
seria una mobilització de recursos excessivament alta. No estem demanant que es 
mobilitzin milers de milions d’euros des de la Generalitat. Amb xifres escarides 
amb una utilització intel·ligent i eficaç dels recursos es poden complementar les aju-
des als autònoms.

Un tercer element amb què aquest Departament podria liderar una resposta a 
l’emergència laboral que vivim actualment en el nostre país és la garantia del tre-
ball públic en aquest país. No pot ser que demanem a les empreses que garantei-
xin els seus llocs de treball, que facin l’esforç de fer-ho i hi hagi departaments de 
la Generalitat que estiguin acomiadant treballadors o hi hagi empreses vinculades 
als departaments de la Generalitat que, tenint garantia pressupostària, estiguin rea-
litzant ERTOs o acomiadant treballadors. Ho hem vist al Departament d’Educació 
i ho hem vist a la resta de departaments. Aquest departament hauria de liderar una 
resposta en què tots els departaments de la Generalitat i el conjunt de les adminis-
tracions públiques d’aquest país s’autoexigissin com a primer esforç en matèria la-
boral garantir els llocs de treball de la gent que ja estava treballant abans d’aquesta 
emergència sanitària. Perquè garantir els llocs de treball associats a l’Administració 
pública i a les diferents empreses que presten serveis a l’Administració pública és 
segurament un dels millors esforços que podem fer durant aquesta situació d’excep-
cionalitat.

I una tercera reflexió que m’agradaria fer a curt termini. Hi ha un altre espai que 
hauria de liderar aquest departament que és la garantia de subministraments bà-
sics al conjunt de la ciutadania d’aquest país. El Real decreto ley 11/2020 ja decreta 
la impossibilitat de tallar els subministraments bàsics a les famílies en situació de 
vulnerabilitat. A Catalunya tenim la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica, 
que també estableix la impossibilitat de dur a terme talls en el subministrament. Fa 
cinc anys es va aprovar aquesta llei i encara no tenim convenis amb les companyies 
subministradores que donin ajuts a fons perduts o com a mínim apliquin descomp-
tes considerables a les famílies que estan en risc de vulnerabilitat i no poden pagar 
els subministraments. Crec que aquest departament hauria de poder liderar una res-
posta i a asseure a la taula les empreses subministradores perquè es comprometin a 
fer-se corresponsables de l’esforç en aquesta situació d’emergència.

El president

Vagi acabant, senyor Ferro, si us plau.
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Lucas Silvano Ferro Solé

I amb això acabo. I per tant protecció laboral durant l’etapa del desconfinament, 
garantia de subministraments bàsics, garantia de preservació dels llocs de treball 
vinculats al tercer sector i a l’Administració pública de Catalunya i el desplegament 
d’un pla de xoc contra la crisi productiva en aquest país.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular, dono la paraula al senyor Vidal Aragonés. Quan vulgui, 
senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.) Doncs moltes gràcies, president. Consellera, una de tantes qüestions, 
tantes coses que ens ha permès observar, analitzar i veure això que ja anomenem 
«la crisi de la Covid-19», doncs segurament és que aquest país té un greu problema 
de sobirania productiva. Que no tinguem la capacitat o l’organització per produir les 
mascaretes que necessitem, evidentment també troba el seu origen en un greu pro-
blema industrial. Al Parlament de Catalunya i en aquesta comissió hem parlat molt 
el darrer any –no ho volem amagar– el greu problema que tenim, del que està signi-
ficant, ha significat i significarà la desindustrialització.

Nosaltres sempre quan parlem d’aquesta qüestió volem recordar que hi ha unes 
decisions polítiques que ens determinen com a país, i les decisions polítiques les si-
tuem en una etapa històrica en què la Unió Europea va decidir que nosaltres érem 
una economia perifèrica, va establir quatre monocultius –l’automoció, l’agroalimen-
tari, la construcció i el turisme– i, per tant, bona part de la nostra activitat, la ma-
joria productiva, es centra en això. Ara patirem més, molt més aquesta crisi de la 
Covid-19, perquè evidentment construcció i turisme, que són bona part de l’activitat 
que es desenvolupa en aquest país, doncs, tindrà uns efectes de la crisis en un nivell 
superiors que la resta d’activitats.

Li volem preguntar sobre això, consellera, en primer lloc. Què n’opina la conse-
llera sobre la realitat industrial del nostre país i quines mesures prendrà més enllà 
del Pacte nacional per a la Indústria, a fi i efecte d’evitar l’aprofundiment d’aquest 
element que anomenem desindustrialització? Molts treballadors i moltes treballa-
dores i moltes empreses les darreres setmanes han optat per passar a fer activitats 
que no formaven part ni tan sols de l’objecte social de les seves empreses, posar-se a 
produir mascaretes o posar-se a produir respiradors. I hem escoltat amb molta aten-
ció l’exposició que ens feia la consellera, de com ha volgut participar d’això també 
aquest departament, però ens han arribat pràcticament a tots i totes missatges d’em-
preses que ens deien que tenien dificultats per poder traslladar als centres hospita-
laris allò que produïen. Ens agradaria també, més enllà de l’explicació que ha fet la 
senyora consellera, que ens pogués donar més dades. Quins han estat els problemes, 
fins i tot, pels quals grans empreses o grans indústries d’aquest país que tenen un fil 
directe amb el Govern de Catalunya, doncs hagin arribat a plantejar-nos aquest pro-
blema, cosa que no hauria d’haver passat.

Una altra qüestió que per nosaltres és un tema essencial del seu departament: 
universitat pública. Se’ns obren molts interrogants. El primer: si l’avaluació acaba 
sent online, continua sent online i acaba sent online, quines mesures prendrà el de-
partament perquè tot l’estudiantat tingui els mateixos recursos? Un criteri d’igual-
tat, un criteri d’equitat, que significa el mateix tipus d’accés a internet, les mateixes 
eines informàtiques o el mateix programari. Si no, no estaríem parlant de de que to-
tes les estudiants es poden avaluar amb les mateixes garanties. Segona qüestió: s’im-
pulsaran mesures d’emergència? Emergència en el sentit de que tenim moltes joves 
que han pagat la seva matrícula amb la seva feina o moltes joves que l’economia és, 
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per dir-ho d’alguna manera, familiar. I qualsevol de la... (tall de comunicació) ...perd 
la seva feina no serà possible continuar pagant les matrícules universitàries. 

I fins i tot li preguntem a la consellera si s’han plantejat la iniciativa de posar 
en marxa ja o per al proper curs una beca salari o una qüestió molt més concreta. 
S’anul·larà el recàrrec... (tall de comunicació) ...ens sembla... (tall de comunicació) 
...però que ara pren més importància i veiem com pot afectar la dificultat per avaluar 
un estudiant aquest any. Evidentment que el proper curs se li faci pagar un recàrrec 
sobre una segona matrícula, pensem que no és llegir ni tan sols l’afectació que està 
tenint la Covid-19 en l’actual context.

Continuar amb una altra de les qüestions que és competència d’aquest departa-
ment: recerca pública. Li hem de dir que hem escoltat amb molt deteniment el que 
ens explicava del programa Orfeu, però li volem traslladar que hem tingut la sensació 
per un tema de temps que en el primer moment de l’inici de la crisi de la Covid-19 no 
s’ha posat en valor per part del Govern de Catalunya en el seu conjunt la importància 
de la recerca pública en aquest país. I ho situem en el temps, no diem que ara encara 
estigui passant, però ens dona la sensació que en el primer moment de la crisi no es 
posava en valor. 

I ho hem traslladar amb algunes reflexions. Si tenim, segons algunes veus distin-
gides del sistema de recerca pública, la possibilitat de fer quatre mil PCRs perquè 
fins ara, fins la setmana passada, n’estàvem fent únicament la meitat. O per què s’ha 
trigat tant en utilitzar els laboratoris i els espais públics de recerca. O perquè no si-
gui una opinió nostra, que ens ho pugui explicar la consellera, quan s’ha comunicat a 
universitats i centres públics de recerca que havien de fer tests? En quina data, quins 
centres i com ha anat evolucionant això i per què? Perquè volem insistir en aquesta 
idea: ens sembla que en un primer moment el Govern de Catalunya, no únicament el 
seu departament, no ha posat en valor el que significaven els mitjans de recerca que 
teníem i l’aportació positiva que podien fer.

Després, sobre subministraments, aigua, electricitat i gas. Més enllà de les limi-
tades competències, nosaltres no ens oblidarem mai de defensar un tema de raciona-
litat, que és que aquests sectors estratègics haurien d’estar nacionalitzats, ser públics 
com a única garantia perquè tots els catalans i les catalanes els tinguem garantits, i 
del que hem viscut arran de la crisi de la Covid-19, i continuem vivint, és que tenim 
unes realitats a l’extrem, com els talls que fa Endesa, doncs, per exemple a Font de 
la Pólvora, a Girona, i que ens agradaria saber si des del departament s’han iniciat 
expedients informatius i a més d’informatius, quines han estat les sancions? O quins 
són els expedients de sanció que s’han fet en aquesta realitat? I no únicament a Font 
de la Pólvora sinó d’altres que s’estan donant en el conjunt del país, que ens sembla 
que és ara encara molt més insuportable.

I també, parlant de sancions, hem viscut les darreres setmanes una realitat d’es-
peculació que podríem caracteritzar com la més fastigosa i inhumana durant dè-
cades. El que s’ha fet amb els preus d’alguns productes sanitaris és absolutament 
insuportable. No volem que la consellera ens expliqui la llei del mercat capitalista, 
ni l’oferta ni la demanda, que ja ho coneixem –es pot imaginar la consellera que es-
tem suficientment il·lustrades–, però sí que ens agradaria saber si s’ha iniciat algun 
expedient sancionador o informatiu en relació amb la pujada de preus que ha tingut 
el material sanitari, i si ja s’han fet les primeres sancions perquè ens semblaria que 
després del que va passar fa dues i tres setmanes hi hauria temps suficient per ha-
ver notificat els primers expedients i fins i tot les primeres sancions, o com a mínim 
l’inici de l’expedient. La finalització evidentment és una qüestió de temps i d’al·lega-
cions i el procés administratiu no.

I, per últim, ens dona la sensació que hi ha algunes mesures en relació a les tre-
balladores autònomes, els autònoms, que no s’acaben de coordinar amb un altre de-
partament, que és el de Treball. Ja no parlem que no es coordini amb l’Estat, perquè 
això demana altres elements polítics i demana també altres tipus d’obligacions, però 
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fins i tot amb el Departament de Treball. Per tant coneixem les línies que s’han pre-
sentat d’ajuts des del seu departament, però ens agradaria saber també si estem par-
lant que afectaran o seran potencialment adjudicades a 4.500 autònoms o autònomes, 
com reconeix el Departament de Treball, o estem parlant d’una altra realitat, conse-
llera. A quantes persones autònomes pensa que les línies que vostès han activat des 
del departament els pot tenir afectació o poden demanar-les i quin serà fins i tot el 
sentit de les línies a fi i efecte de donar resposta a la profunda crisi que patiran les 
treballadores autònomes.

Gràcies, consellera.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, dono la paraula al senyor Santi Rodríguez. Endavant, 
quan vulgui, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador) Molt bé, gràcies, president. Gràcies també a la consellera per la seva 
intervenció en aquesta conferència, en aquesta comissió, eh? I començar també com 
la resta de grups, amb mostres de condol cap als familiars i amics i persones que 
hagin pogut morir fruit d’aquesta crisi sanitària que estem vivint. Paraules també 
d’ànim per a totes aquelles persones que estiguin intentant superar aquesta malaltia. 
I paraules d’agraïment cap tots els professionals de molts diferents àmbits, sanita-
ris que estan a primera línia de lluita contra la malaltia, però també tots els serveis 
diguem-ne auxiliars que donen servei a aquests sanitaris, però també al conjunt de 
la població, des de dependents, des de forces i cossos de seguretat, policies locals, 
transportistes, etcètera. 

I específicament jo crec que en aquesta comissió –hi ha fet referència la conse-
llera per explicar determinades actuacions–, crec que hem de fer explícit també un 
agraïment a les empreses catalanes que, doncs, s’han reinventat per poder cobrir 
dèficits de subministrament en l’àmbit sanitari, no? I per tant intentar contribuir a 
dotar l’àmbit sanitari de tot aquest material que ha anat escàs, i que hi han hagut di-
ficultats extraordinàries per poder oferir una atenció adequada a la ciutadania que 
ho requeria, no?

I afegir també encara un altre agraïment en l’àmbit d’aquesta comissió, no?, que 
són tots aquells establiments hotelers, habitualment destinats al turisme, que davant 
d’aquesta situació, han posat també els seus establiments a disposició de les autori-
tats sanitàries per poder compatibilitzar els seus establiments amb una atenció sa-
nitària que s’ha vist desbordada i que per tant han requerit la participació d’aquests 
establiments també per donar suport en aquest àmbit. Jo crec que en aquest sentit 
hem recuperat una cosa que jo crec que feia algun temps que havíem perdut, que 
és aquella tradicional emprenedoria catalana al servei de les necessitats, i en aquest 
cas específicament, doncs, al servei de la solidaritat, no? I per tant, ni que sigui en 
un moment, diguem-ne, trist, jo crec que hi ha un missatge positiu, que és que l’em-
prenedoria catalana continua viva i al servei del conjunt de la societat, no? I això ho 
volia remarcar.

Evidentment, l’escenari que ens han dibuixat de l’economia... (tall de comuni-
cació) ...que estem vivint, evidentment, doncs, ens aboca a un retrocés sobtat. Dic 
«retrocés» perquè tot just ens estàvem recuperant de moltes febleses, amb algunes 
febleses, però ens estàvem recuperant de la crisi de 2008, i amb aquest sotrac do-
nem uns quants passos enrere, no? L’anunci de caigudes del creixement econòmic 
de l’ordre d’entre el 6 i el 8 per cent, a la zona euro, Espanya i tal, és una caiguda 
extraordinàriament important que tindrà, evidentment té i tindrà, la seva repercussió 
sobre els llocs de treball, sobre el mercat de treball i per tant sobre el benestar de les 
persones, el benestar de la ciutadania i per tant és un element que ens preocupa molt.
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Compartim l’objectiu que ha expressat la consellera, que expressa també sovint 
el Govern, que és no perdre, intentar no perdre llocs de treball en aquesta situació i 
intentar també garantir la continuïtat de les empreses per garantir... (tall de comuni-
cació) ...la continuïtat d’aquestes empreses i la continuïtat de l’activitat econòmica. 

Compartim aquest aspecte –jo crec que ha centrat la part més important de la 
intervenció de la consellera–, però trobem a faltar una altra mirada, una mirada una 
mica més elevada i començar a pensar en el rellançament de l’economia. Encara no 
hi estem immersos, perquè encara estem en aquesta situació de confinament, ara 
que diverses activitats han pogut començar les seves activitats amb les dificultats 
evidents que hi ha, però sí que jo crec que val la pena que comencem a pensar i a 
posar negre sobre blanc quines noves mesures hem de començar a adoptar pel re-
llançament de l’economia. Perquè aquesta crisi sanitària s’anirà acabant, aquesta 
situació transitòria s’anirà acabant, i per tant hem de centrar els esforços en el re-
llançament de l’activitat econòmica.

En relació amb les mesures que ha adoptat el Govern de la Generalitat sobre la 
liquiditat i tenint en compte fonamentalment, com deia la consellera, doncs, que 94 
i escaig per cent de les empreses catalanes tenen menys de deu treballadors, ho hem 
dit reiteradament des que es va començar a plantejar per part del vicepresident i la 
consellera d’Economia, que les mesures de liquiditat, d’avals i préstecs a les empre-
ses a través de l’Institut Català de Finances i d’Avalis no són útils precisament per a la 
gran majoria d’empreses de Catalunya, perquè estableixen que aquests avals i aquests 
préstecs són d’un mínim de cent mil euros. I, francament, això, per a les micro - 
empreses i per a les petites empreses, aquest 94 per cent d’empreses que tenen menys 
de deu treballadors, préstecs i avals de cent mil euros en amunt, els queden massa 
grans. I, per tant, li hem demanat al Govern reiteradament que baixin aquests topalls 
de manera que pugui ser molt més ampli el ventall d’empreses que es pugui benefi-
ciar d’aquestes mesures de liquiditat. 

Després ens podem queixar del que fan o del que no fan altres administracions, 
però jo crec que és important que afinem bé amb totes aquelles mesures que adop-
tem nosaltres i que adopta el mateix Govern de la Generalitat, no?

I en aquest sentit també una reflexió en matèria fiscal. Diu: «Bé, és que el Go-
vern d’Espanya ha adoptat una moratòria, segurament tard, però benvinguda sigui. 
El Govern de la Generalitat també ha aprovat alguna moratòria.» Però jo lo que li 
plantejo és: tenim al damunt de la taula i possiblement la setmana que ve al Ple del 
Parlament el Projecte de llei de mesures fiscals, que contempla un escenari fiscal 
dissenyat en un moment completament diferent del moment en el que ens trobem ara 
en aquests moments. I que moltes d’aquestes mesures fiscals el que van és precisa-
ment en contra de la reactivació econòmica i de les mesures de liquiditat que estem 
parlant. Per tant, si el que necessitem és crear aquest dinamisme empresarial, això 
lliga més aviat poc amb determinades mesures fiscals que contempla aquest projecte 
de llei. I per això nosaltres el que els vam plantejar és, a més a més de les moratòries,  
que plantegi al Govern una treva fiscal. 

És a dir, intentem plantejar com ens afecten totes aquestes mesures, algunes de 
les quals afecten sectors molt afectats. L’impost sobre estades en establiments turís-
tics... És que ja no es tracta d’un problema de recaptació, es tracta de la incidència 
sobre el sector. En aquest moment, el sector turístic està aturat pràcticament al zero, 
no? Per tant, jo crec que seria bo que el Govern es replantegés aquest Projecte de llei  
de mesures fiscals. Jo crec que tenen marge suficient per intentar-ho corregir abans de  
la seva aprovació a través del Ple.

I, com li deia, ens preocupa especialment el sector turístic, que li dedico en 
aquesta intervenció poc pes, perquè després li faig la pregunta oral també en relació 
amb aquest sector. És un sector que ha vist reduïda la seva activitat a zero tant pel 
que fa a l’oferta, perquè està tancat, pràcticament tots els establiments estan tancats, 
però també a la demanda. Hi ha una limitació del moviment de les persones, no no-
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més del turisme intern, sinó del turisme internacional. I serà difícil que aquest estiu 
hi puguin haver gaires moviments de persones des del punt de vista internacional. 
Ja no és només perquè ens autoimposem limitacions des del punt de vista sanitari 
Catalunya-Espanya, si no perquè hi hauran limitacions en altres països, i per tant 
hi hauran moltes limitacions perquè el sector turístic pugui aixecar el cap abans de 
l’estiu. I això ens preocupa especialment.

En l’àmbit del comerç també ja fa temps que en relació amb el comerç hem par-
lat dels reptes que té el comerç tradicional, per tal de poder-se mantenir. I sempre 
hem dit que el seu principal competidor és el comerç, diguem-ne, online, el comerç 
a través d’internet. Doncs aquesta crisi sanitària això encara ho fa més evident. El 
comerç tradicional ha hagut d’abaixar la persiana i, mentrestant, qui està guanyant 
espai, no diré quota de mercat perquè seria injust parlar de quotes de mercat en un 
moment en el que hi ha una part del mercat que està tancat, però sí que el comerç a 
través d’internet, a través de les xarxes, està guanyant molt espai, perquè és pràcti-
cament l’única possibilitat que hi ha per part de la ciutadania d’adquirir determinats 
productes, no? 

I, per tant, això que està sent un risc per al comerç tradicional, hem de ser capa-
ços i han de ser capaços la conselleria i el Govern de la Generalitat de transformar-ho 
en una oportunitat per al comerç tradicional, per tal d’apostar per la digitalització 
i per apostar per aquestes noves formes de comerç que el comerç tradicional, com-
plementàries al comerç...

El president

Hauria d’acabar, senyor Rodríguez, si us plau.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs acabo molt ràpidament, no? Que s’aprofiti en aquest moment aquesta de-
bilitat com una oportunitat per enfortir el comerç tradicional. Creiem que aquest és 
un dels papers que ha de ser del Govern de la Generalitat.

I amb això, doncs, president, acabaria la meva... (Tall de comunicació.)

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republi-
cà, dono la paraula al senyor Antoni Castellà. Quan vulgui, senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, president. Primer de tot agrair a la consellera la compareixença, i les 
explicacions exhaustives que ens ha donat. Lògicament tots convenim que vivim 
una crisi sanitària global, amb conseqüències socials i econòmiques gravíssimes 
per a la població i el patiment de la mateixa població. En nom del meu grup també 
el condol a totes aquelles persones que han perdut un familiar, la meva solidaritat 
a totes aquelles que pateixen la malaltia. I tot el reconeixement a tota la ciutadania 
que s’ha bolcat, els que estan a primera línia des del punt de vista sanitari fins als 
sectors essencials, a tot el voluntariat amb el qual ha demostrat aquest país que s’ha 
bolcat en temes de solidaritat.

És llavors en aquests moments en els quals es demostra si els governs són útils, 
si els governs es preocupen de la seva ciutadania. Crec sincerament des del nostre 
grup parlamentari que el Govern català ha liderat. Ha liderat assumint risc però ho 
ha fet amb la limitació que s’ha demostrat clarament que hi ha un Govern de l’Estat 
espanyol ineficient i irresponsable obsessionat a vegades més, i ho dic perplex, amb 
perplexitat, per l’aplicació de la unidad nacional y del territorio, amb la filosofia del 
cafè per a tothom aplicada a una pandèmia sanitària. No ho ha fet ningú, en el món. 
Decisions irracionals de centralització de compres sense coneixement ni expertesa, 
cap priorització de decisions amb base científica, rodes de premsa amb l’exèrcit, cri-
des a la unidad nacional i l’última i més greu decisió, la d’aquesta setmana: la fina-
lització del confinament total. 
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Aquesta és una visió irresponsable, sense cap base científica. De fet, l’aixeca-
ment del confinament total aquesta setmana per part de l’Estat espanyol només com-
pleix un dels requisits de les recomanacions de l’OMS. No té cap sentit. I a més el 
Govern de l’Estat espanyol amb aquesta decisió situa treballadors i empreses a de-
cidir entre la feina, ingressos o la salut. I aquesta dicotomia no es pot donar en una 
situació com aquesta. Deixen l’empresari i el treballador desemparats. Els treba-
lladors aquesta setmana han tingut de decidir entre prioritzar la salut personal i la 
dels seus familiars de l’entorn a cost d’assumir la falta d’ingressos i fins i tot el risc 
d’acomiadament. I els empresaris han estat forçats a decidir si no engegaven l’acti-
vitat per respectar la salut dels treballadors, assumint totalment ells els costos i fins 
i tot exposar-se a possibles demandes si algun treballador cau malalt pel fet d’haver 
reprès l’activitat.

El Govern català ha de ser contundent –ho ha estat– en la denúncia d’aquesta 
situació. Tots els avals científics demanaven una, dos setmanes més, no molt més, 
però és molt important el poder-ho fer des del criteri de base científica. És complex 
prendre decisions però en aquests moments el Govern català ha de ser contundent 
i sense complexos a l’hora de que aquest desconfinament sigui el més desescalonat 
possible i amb el mínim risc. No podem assumir la dicotomia, ho torno a dir, en-
tre economia versus salut, perquè no és així. És en funció de com sortim més forts 
sobre la salut col·lectiva de la societat..., podrem reactivar l’economia. Caure en un 
rebrot seria un desastre absolut.

Les conseqüències de la crisi sanitària ens aboquen lògicament a una crisi eco-
nòmica i social sense precedents. Ahir, consellera, les previsions del Fons Moneta-
ri Internacional eren demolidores. Tenim mig milió de famílies a Catalunya en les 
quals la seva subsistència econòmica no va més enllà de dos-tres mesos. Entitats 
com Càritas han triplicat, anuncien, han triplicat la demanda d’ajut alimentari. Per 
això coincideixo amb vostè, consellera, en la importància de les mesures que ens 
ha exposat; li donem suport des del nostre grup per aprofundir-les i ampliar-les al 
màxim possible.

Ara tenim una oportunitat i així ho farem la setmana que ve per reorientar el 
pressupost. Aquest pressupost evidentment no pot ser un pressupost normal, ha de 
ser un pressupost d’emergència nacional, un pressupost bàsicament, si molt m’apu-
ren, en el qual es preservi el capítol 1 i tota la resta la prioritat sigui salut, ajuts al tei-
xit productiu i els ajuts socials, especialment amb la renda garantida de ciutadania. 
Ara, deixi’m dir-li també que és extremadament necessari que el Govern de l’Estat 
apliqui el mateix que ha fet la Unió Europea. No val que la Unió Europea flexibilitzi 
els objectius de dèficit i després el Govern espanyol no ho faci, no ho traslladi a les 
autonomies. Som els que suportarem..., el Govern català és qui suportarà més la des-
pesa social. Quin sentit té que la Unió Europea prengui una bona decisió finalment 
i el Govern de l’Estat no la traslladi.

Respecte a les mesures que ha anunciat li donem el recolzament, des del punt 
de vista de les mesures sanitàries, tecnològiques i de suport a l’empresa i hem fet... 
Posteriorment li farem preguntes molt més concretes, i per tant passo ràpidament 
per alguns àmbits. El més prioritari, els autònoms, en tots els seus sectors. És el sec-
tor més, més, més dèbil. Vostè ha parlat del gran problema de liquiditat i els ajorna-
ments de pagaments. Els ajornaments de pagaments de tributs de la Generalitat van 
en la línia de mentre es mantingui l’alarma. El Govern de l’Estat també ho ha fet 
però fins al 30 d’abril. Considerem que és necessari que es prengui una decisió exac-
tament com l’ha pres el Govern de la Generalitat, que és posposar els pagaments 
mentre es mantingui aquesta situació d’alarma.

Respecte a liquiditat, valorem positivament diferentes línies que ha engegat el 
Govern. Però li demanaria a la consellera quina valoració en fa perquè totes les in-
formacions que ens arriben del sector bancari és que el sector, bancari no està col-
laborant, cosa que hauria de fer. El sector bancari no està assumint els sacrificis que 
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vam assumir tots col·lectivament quan hi va haver els rescats en els seus moments. 
Ens arriben masses vegades queixes d’autònoms als quals se’ls fan ofertes de fi-
nançament de fins al 6 per cent de tipus d’interès. Però el Banc Central Europeu el 
manté al 0 per cent. Per tant, quina valoració en fa i quina capacitat d’intermediació 
per part del Govern?

Respecte als ajuts directes als autònoms a fons perdut, és una bona iniciativa, 
els 2.000 euros a fons perdut, però probablement hem de ser capaços d’aprofundir 
en aquests 7 milions i mig. És possible que haguem de fer un esforç d’ampliar-ho.

També li demanaríem quina seria la seva opinió, la capacitat que podria tindre el 
Govern. No és competència, en aquests moments; la competència l’ha exercit l’Estat, 
en tema de lloguers, l’ha exercit l’Estat en tema d’hipoteques. Seria molt necessari, 
lligat precisament amb el comerç, establir algun tipus de moratòria pel que fa als 
lloguers de locals comercials, especialment per a aquells més petits que estan tan-
cats, que han de seguir pagant el lloguer o quina capacitat pot tindre el Govern com 
a mínim d’arbitratge o d’intermediació a l’hora de posposar lloguers o fer un plan-
tejament, diguem-ne, d’emergència en aquest sentit. 

Valorem positivament respecte al comerç el fons establert d’ajuts, i respecte al 
turisme, que tenim pregunta concreta posterior, lògicament coincidim amb la pre-
ocupació amb vostè de com superar almenys aquesta temporada d’estiu, que difícil-
ment podrà vindre compensada pel turisme estranger. I, en tot cas, preguntar si hi ha 
algun pla des del Govern, fins i tot en l’eventualitat de que sí que s’obrin aeroports, 
de com superar probablement el pànic o la por a la mobilitat respecte a l’exercici del 
consum de turisme.

Ràpidament en Universitats i Recerca. També li hem fet preguntes, per tant, li 
preguntarem sobre com comptabilitzar les pràctiques, o el reconeixement del nostre 
grup per la capacitat d’adaptació del sistema universitari. Una pregunta molt con-
creta, consellera: en el cas eventual –crec que n’ha fet algun apunt– de que no fos 
possible la presencialitat en l’àmbit de l’examen de les PAU, quin pla B hi ha previst? 
Es preveu la capacitat de poder arribar a fer l’examen des del punt de vista online o 
no presencial? I, respecte a recerca, compartir amb vostè que, evidentment, el sis-
tema de recerca català s’ha bolcat en aquesta emergència sanitària i la importància 
del sistema en si mateix. 

Acabo ja, president. De les decisions que prenguem en aquest Parlament, al Go-
vern de la Generalitat, probablement en dependrà aquesta i les futures generacions. 
Afrontem el repte sanitari, econòmic i social més important de la nostra història. 
Per això la setmana que ve hem de visualitzar entre tots, entre tots els grups parla-
mentaris, hem de poder visualitzar que aquest pressupost que aprovem és un pressu-
post d’emergència nacional. Salut, teixit productiu i coneixement i renda garantida. 
Tot i així les decisions seguiran sent limitades per un Estat espanyol obsessionat, 
perfectament obsessionat, a la seva construcción nacional. Ara més que mai, con-
sellera, crec que esdevenir un estat, un estat independent, ha de ser, ha passat a ser 
més que un desig polític un deure ètic envers el benestar de la ciutadania.

Sortir d’aquesta crisi canviarà moltes coses. Només depèn de nosaltres. Aques-
ta crisi ha posat en evidència les greus mancances de no ser un estat, de no poder 
al final decidir nosaltres pròpiament. Senyora consellera, crec que quan superem la 
crisi necessària és necessari, és un imperatiu ètic, donar compliment al mandat de 
l’U d’Octubre i esdevenir un estat independent que prioritzi per sempre més el ben-
estar de la ciutadania per sobre de qualsevol altra prioritat.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, dono la paraula a la senyora Teresa Pallarès. Quan vulgui, senyora 
Pallarès.
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Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, bon dia consellera, moltes gràcies 
per aquesta intervenció. Jo crec que ha posat també en evidència la força del seu de-
partament en tots els àmbits en els quals incideix i que ara precisament en aquest 
moment de necessitat ha incidit també en aquesta situació de pandèmia pel corona-
virus. Com tots els grups ja han manifestat, des del grup parlamentari nostre evi-
dentment hem de donar el condol a totes aquelles famílies que es troben afectades 
per familiars que han mort o que estan ingressats en serveis greus.

Per nosaltres aquest Govern sí que està liderant. Aquest Govern, amb el president 
Torra al capdavant, ha donat la cara amb fermesa i amb honestedat i s’ha plantat. 
I s’ha plantat quan ha hagut de dir lo que ha de dir, amb un govern a Madrid que lo 
que ha fet ha sigut recentralitzar compres o motius de seguretat que lo que han fet 
ha sigut anar en contra de moltes decisions que pensàvem que des de Catalunya i des 
de la proximitat s’haguessin pogut prendre mesures probablement anticipades o fins 
i tot més efectives per protegir la nostra gent.

Aquesta és la feina que té un Govern, protegir la seva gent. I crec que ara s’ha 
demostrat en aquest moment que des de la proximitat i des de la presa de deci-
sions, des del propi Govern de Catalunya amb totes les competències en aquestes 
decisions, probablement hauríem fet front, si més no d’una altra manera, a aquesta 
pandèmia. S’han produït situacions de molta confusió, també pel sector empresarial 
amb normatives diferents, amb avisos del dia anterior; s’han produït missatges des 
del Govern estatal que en molts moments han produït aquesta mateixa confusió en 
un moment que, és cert, no és fàcil, i no és fàcil per a cap Govern, penso que això 
també ho hem de reconèixer. És una situació absolutament excepcional però, tal 
com ha dit el diputat Castellà, tot el ple convenciment que aquest tipus d’emergèn-
cies gestionades des de la proximitat, amb el coneixement de les persones properes 
a aquesta emergència, les coses es poden portar d’una altra manera.

Aprofito si més no, consellera, per posar en relleu el que ens ha explicat, tota 
aquesta feina que ha fet des del departament d’Acció també per poder posar en con-
tacte empreses a nivell internacional, per poder buscar material on sigui, per poder 
estirar d’on sigui aquest material, per fer front a aquestes necessitats aquí a Catalu-
nya. Per rebatre també algun argument d’algun diputat que ha parlat d’improvisació, 
mirin, aquí això no s’improvisa: si el seu departament no hagués tingut prèviament 
aquests contactes, no hagués tingut prèviament aquestes relacions amb molts llocs, 
amb molts països, amb moltes empreses de fora, probablement ara, en una situació 
tan extrema, hauria estat molt difícil que hagués pogut fer tota aquesta feina. Per 
tant, jo crec que és molt d’agrair la seva implicació a totes aquestes empreses que han 
fet possible que hi hagin pogut haver materials a disposició i que s’hagi pogut posar 
en contacte amb tantes empreses en tants països i facilitar fins i tot la importació en 
aquests moments tan complicats.

Però, consellera, un cop puguem estabilitzar aquesta maleïda corba de contagis 
i evidentment parar aquesta primera part d’estabilització en tots els serveis sanitaris 
–jo crec que això és lo primer que hem de tenir cura també des del Govern, però– 
tenim aquesta situació que, ja ho hem dit tots –àmpliament anunciada des del Fons 
Monetari Internacional, amb aquesta contracció global d’un 3 per cent i que pot 
arribar a un 9 per cent a nivell d’Eurozona–, ens deixa una situació complicadíssi-
ma. També a Catalunya, on des de l’àmbit empresarial jo soc més de les que pen-
sem que s’ha fet una molt bona feina des del seu departament i que ara evidentment 
s’està posant en crisi el teixit productiu i que per nosaltres aquesta és una fase molt 
important a tenir en compte.

Aquests dies, en una de les videoconferències que molts de nosaltres hem tingut 
amb diferents sectors, em va sorprendre, perquè el mateix sector empresarial ens 
comentava que les seves intervencions no eren només per voler subvencions, no vo-
len subvencions, no volen que se’ls ajudi només amb subvencions, perquè realment 
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el nostre teixit empresarial és molt conscient que també té una responsabilitat sobre 
aquest sistema. I lo que demanen és un marc jurídic clar, per part de tots, i una coor-
dinació també davant de totes les administracions que els estan enviant, a vegades, 
normatives i propostes contradictòries. I, per tant, que ells són molt conscients que 
aquest moment l’han d’enfrontar també com a empresaris, i ells em parlaven –i em 
va agradar molt i ho vaig recollir– de que ara és el moment de la I+D, consellera. 
I em parlaven de la imaginació i molta, molta dedicació. 

Per tant, tenim un teixit productiu i un teixit empresarial molt responsable, molt 
ferm i crec que ara és el moment de que els puguem donar aquestes respostes. Van 
posar tots sempre molt en valor la tasca feta també pel seu departament a través del 
Canal Empresa, que els ha ajudat en aquest moment on hi ha totes aquestes norma-
tives i que, per tant, els ha ajudat a poder focalitzar aquells dubtes que ells buscaven, 
aquestes respostes.

Mirin, a ningú se’ls escapa que tornem al tan anomenat «pacte keynesià», no? 
Ell ja anomenava, aquest economista, als anys trenta, després de la gran crisi, que 
el motor econòmic no arrencaria sol i que necessitaria una empenta per part dels 
governs. No podem entrar ara en una centrifugació de les competències i s’ha de 
treballar seriosament, cada administració des d’on li pertoqui, amb una injecció  
de liquiditat al sistema. Que això ha de vindre d’Europa jo crec que ho tenim clarís-
sim, però no podem fer trampes al solitari i que hi hagi uns objectius del dèficit 
d’una manera i que arribin aquí a l’Estat i arribin d’una altra manera. 

Per tant, aquí ens hem de responsabilitzar que vindran d’Europa i seran els coro-
nabonus o no seran coronabonus, ja ho veurem. Suposo que no. Vindran en forma 
d’ajudes, com vinguin, però el que està clar és que en aquest moment necessitem una 
gran injecció de liquiditat perquè aquest sistema sigui viable. I l’acció més responsa-
ble que podem fer des del Parlament en aquests moments, com ja s’ha dit, és aquesta 
aprovació, la propera aprovació dels pressupostos, que, si més no, malgrat els cons-
trenyiments de la Llei d’estabilitat pressupostària, malgrat la migradesa que hi pugui 
haver, els canvis de partides que es puguin fer, la farem, modificaren el que calgui. 

Però necessitem en aquests moments tindre els pressupostos aprovats com la 
millor eina per fer front a una realitat molt diferent, la de l’any 2020, a més a més 
enfrontat amb una emergència tan greu com la que estem vivint. Per tant, aquests 
pressupostos són un instrument que evidentment està molt lluny de la realitat que 
ja es vivia l’any 2017. I no podem continuar amb aquesta pròrroga. Per tant, per un 
exercici, per responsabilitat de tots els diputats del Parlament, la setmana vinent 
hauríem d’aprovar aquests pressupostos.

Es constata, s’ha dit –continuarem fent preguntes, consellera–: el sector turís-
tic, un sector bandera, clau al nostre país, un sector que és una important font de 
riquesa i sobretot de llocs de treball. Ja vostè ha anunciat mesures. Després també 
farem preguntes sobre aquest sector que, com vostè sap, ens preocupa moltíssim. 
Ens preocupa la Costa Brava, ens preocupa la Costa Daurada; ens preocupen totes 
les mesures que es puguin prendre a nivell del turisme rural, el turisme d’interior. 
Tenim tantes modalitats diferents, amb tantes necessitats diferents que també, con-
sellera, també estarà bé que puguem parlar d’aquestes diferents mesures, que pro-
bablement s’adapten a models diferents, des de grans empreses multinacionals a 
aquestes microempreses a les que des del departament heu dirigit aquests recursos, 
que s’han d’agrair, restant al mateix departament aquells recursos que puguin fer 
viables aquestes ajudes. Per tant, un cop més, consellera, agrair-ho.

Comerç. Ja fa temps que parlem del comerç. Hem parlat de la Proposició de llei 
per modificar la llei d’horaris –ara gairebé té molt poc sentit–, de la rebaixa, és que 
té poc sentit. Ara estem en una crisi seriosa d’un sector que ja arrossegava aquesta 
crisi, aquest enfrontament amb el comerç online. Per tant, és un bon moment, con-
sellera, malgrat tot, de fer un replantejament important i de dirigir unes mesures se-
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rioses també a aquest sector, que forma part..., sobretot per conservar aquest model 
de comerç que és únic a casa nostra.

Jo crec que també s’ha fet una feina important i no voldria descuidar-me’n, des 
de l’Agència Catalana de Consum, que han tret també campanyes dirigides, també 
amb aquests dies de confinament, quant a donar bons exemples pel tema de la res-
ponsabilitat del consumidor en aquests dies, que a vegades hi han hagut apilaments 
d’aliments o per organitzar, diguem-ne, aquesta feina diària dins d’aquest confina-
ment. Per tant, agrair també la feina que han fet.

Com també s’ha posat en relleu gran preocupació per tot el tema dels autònoms. 
De tots aquests sectors que han dit n’hi ha molts que són autònoms, a casa nostra; 
jo crec que el seu departament hauria també d’agafar algunes competències o com-
partir algunes competències en aquests temes de treball, perquè està molt lligat als 
sectors que depenen del seu departament i, per tant, jo crec que aquest és un tema 
és s’ha identificar i si més no en els propers pressupostos aquest és un tema que s’ha 
d’evidenciar.

I un altre gran repte del seu departament, consellera: les universitats. Apel·lem 
a l’autonomia de les universitats, que han dut a terme tota aquesta tasca flexible per 
arribar a totes les llars, a tots els universitaris. Probablement haurem d’emprendre 
mesures també per ajudar aquests universitaris que s’han vist, les seves famílies, 
molt mal vingudes amb tot el tema de la pandèmia.

El president

Hauria d’acabar, senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Sí. I acabo també amb un gran reconeixement per tota la tasca, consellera, re-
lacionada amb el coneixement. Això no es treballa d’un dia per l’altre. Si aquesta 
feina vostè no l’hagués fet abans, en un moment d’emergència no hauria estat pos-
sible. Jo crec que li hem d’agrair aquesta gran feina, aquest Pacte per a la societat 
del coneixement. I ara és més que mai és important com treballem aquests pactes 
cap a la transició de la indústria 4.0. També tenir en compte aquí aquest futur, que 
s’emmarca dins dels plans d’energia i clima de la Unió Europea, aquest Pacte per a 
la transició energètica, que també està dins del seu departament, i com ja he dit el 
Pacte nacional per a la societat del coneixement.

Consellera, ànims. Des del nostre grup parlamentari, al costat, des del Parla-
ment, en totes aquelles accions legislatives que puguin ajudar a la seva tasca, i mol-
tíssimes, moltíssimes gràcies per la feina que han fet i la que els quedarà per fer.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Ara donaré la paraula a la senyora consellera 
perquè pugui donar resposta a les intervencions dels grups parlamentaris i subgrups 
parlamentaris per un temps d’entre vint i trenta minuts. Té la paraula la senyora con-
sellera. Quan vulgui, senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Se sent bé? Si? Se sent correcte? (Pausa.) Sí? D’acord. Doncs, co-
mençaré contestant al senyor Pachamé, que ens deia que si tota la resposta a la crisi 
havia estat la creació del marketplace. Bé, doncs no sé si ha tingut problemes amb 
l’àudio de la videoconferència però, després d’una hora explicant mesures i dividint 
tres eixos, que jo crec que és ajudar sobretot el Departament de Salut a fer front a 
aquesta emergència, i és per això que es crea el marketplace, que és una de les ac-
tuacions, és una, creiem que necessària, activant el nostre teixit industrial, ajudant 
a fer aquest match...

En segon lloc, la gestió de l’emergència, que passa per ajudar les empreses a des-
xifrar tot el conjunt de normativa i d’iniciatives que hi ha hagut, decrets llei, a través 
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de l’Oficina de Gestió Empresarial. Pensin, només per posar una dada: és a través de  
l’Oficina de Gestió Empresarial que s’han tramitat també els més de noranta mil 
expedients d’ERTOs, ajudant així a que el Departament de Treball pugui anar amb 
més rapidesa. Aquesta és només una de les mesures. He donat dades també, penso 
que prou contundents, per saber què s’ha gestionat, què s’ha ajudat a gestionar des 
de l’Oficina de Gestió Empresarial.

I després, evidentment, li he explicat algunes de les estratègies i alguns dels sec-
tors. Si això no és ocupar-se i preocupar-se de la nostra economia productiva, no 
ho sé. Quan parlem d’estratègia, l’hi torno a dir, no només la immediata... He posat 
l’exemple de turisme, no?, què ens passa de la nit al dia, tancament dels allotjaments, 
no hi ha vols, no hi ha turistes... Què estem fent? Jo això li demanaria..., doncs bé, 
pregunti al sector. Hi estem interlocutant regularment, i alhora com n’estem redre-
çant les estratègies a mitjà, curt i llarg termini. Ja estem treballant per la campanya 
de l’any vinent malgrat totes les incerteses.

Estem treballant amb metodologia també molt adreçada a la gestió de la repu-
tació. Vostè em parlava de confiança en les inversions. Doncs miri, està bé que em 
tregui aquest tema. Fins fa ben poquet, fins abans del coronavirus, resulta que tornà-
vem a ser escollits com a millor regió on invertir al sud d’Europa i això no es guanya 
de la nit al dia. Això es guanya amb anys de treball, amb una reputació sostinguda, 
i ho torno a recordar: qui ens dona aquesta distinció no són pas consultores, és gent 
que pregunta a empreses i és a partir d’aquí on fa la seva valoració. Per tant, la con-
fiança de les inversions la teníem tota. Estàvem liderant inversions també tecnològi-
ques i crec que no s’adequa a la realitat l’observació que vostè ens fa.

En tema de mesures concretes, l’hi torno a dir: o no ha escoltat o, si vol, doncs, 
li podem enviar per escrit o, no ho sé, no puc entendre el seu comentari. A partir 
d’aquí..., però bé, suposo que és el que li interessa mantenir, però jo crec que és fà-
cil de desmentir.

Segueixo també responent als diferents grups. La intervenció de la senyora Ro-
mero, doncs, a partir d’aquí ens demanava, senyora Romero, en concret –i li agraeixo 
els reconeixements també que ens fa al departament–, ens demanava més mesures 
econòmiques; ens demanava quines capacitats de modificació pressupostària, més 
ajudes a pimes i autònoms i coses concretes. A mi realment el que m’agrada és quan 
vostès fan apreciacions i propostes molt concretes com aquests ajuts als pagaments 
de lloguers. Doncs, li diré que això són temes que s’estan parlant evidentment amb 
el Departament d’Economia, que és qui a més d’haver de fer front a tot el que és 
l’extra despesa de salut, doncs, en aquest cas ha d’establir quines són les disponibi-
litats pressupostàries. Són temes, jo crec, que òbviament hem traslladat i que estem 
treballant amb el Departament d’Economia. 

Pel que fa a les compres del Departament de Salut, com han aprofitat aquest po-
tencial que té el nostre teixit productiu, aquí sí que jo no tinc aquestes dades ara, jo 
remetré la pregunta al Departament de Salut perquè doni les quantitats de quines 
són les comandes que s’han fet, quines són les comandes en curs i quines són les que 
es preveuen fer. Ells les deuen tenir, doncs, exactament.

Dir també, i aquí sí que vull diferenciar, que, doncs, nosaltres el que hem fet és 
activar el teixit empresarial, perquè es coordinin entre ells, perquè busquin també 
diferents proveïdors i així generar oferta. Però és cert que és el Departament de Sa-
lut qui té la capacitat de compres, no pas el Departament d’Empresa. També hi ha 
sectors que cal reorientar i en això estem, comerç, turisme, vostè ho assenyalava.

I el tema de recursos a Universitats. Efectivament, les universitats han hagut de 
fer front tibant dels seus propis recursos al que són despeses sobrevingudes i total-
ment inesperades, com és el pagament d’aquestes llicències, o la compra de tablets, 
com vostè apuntava. I el que hem fet nosaltres és demanar a totes i cadascuna de les 
universitats no només quin ha estat aquesta extra despesa –esperem en molt pocs 
dies tenir-la quantificada–, sinó també quina previsió tenen. Per exemple, doncs, a 
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ningú se li escapa que potser hi haurà una reducció de les matriculacions, que hau-
rem d’incrementar el nombre de beques, perquè hi haurà famílies que hauran vist 
reduïts els seus ingressos de manera important, i tot això quantificat jo crec que serà 
una xifra també a aportar, igual que les despeses han incrementat al Departament 
de Salut, doncs, aquestes han estat en el Departament d’Universitats. I és aquí on, 
ho repeteixo, més enllà de l’aprovació de pressupostos, també serà amb Economia i 
la resta de departaments que establirem aquesta priorització, diversificació del que 
és la despesa.

En temes de desconfinament, nosaltres evidentment hem estat sempre atents al que 
se’ns deia des de Procicat. I també jo voldria assenyalar, quan estem parlant de que no 
deixem morir el nostre teixit productiu –ho he dit mil vegades, ho repetiré les que cal-
gui–, el nostre teixit productiu és important però primer de tot hi han la vida i la salut 
de les persones, l’únic que hi ha una sèrie de mesures que ens poden ajudar i aquestes 
són les que intentem impulsar i reclamar per tal que no desaparegui el nostre teixit 
productiu.

Seguint també amb la intervenció que feia el senyor Ferro, doncs, aquí ens dema-
nava que des del Consell Català de l’Empresa i tots els agents que intervenen en el 
Pacte nacional per la indústria, aquest pacte nacional que per qüestions pressupos-
tàries no hem acabat d’executar... El que són accions no vinculades a pressupost no 
s’han executat totes. Doncs, no només ho estem revisant sinó que com ja he dit en 
la meva exposició, en el marc del Consell Català de la Junta Permanent del Consell 
Català de l’Empresa, tenim reunions regulars i evidentment i ja fa molts dies que des 
del departament com ens hem apuntat a aquesta revisió del pacte, aquest marc de 
consens que ens va posar quines línies eren les prioritàries per a la nostra indústria. 
Evidentment, l’hem de repensar i, com vostès es poden imaginar, la transició cap a 
la indústria 4.0 i sortir d’aquesta crisi és una prioritat. 

En aquest sentit jo també vull recordar: ja abans que encetéssim tots aquests dies 
de confinament, d’aturada de l’activitat econòmica, ja havíem llançat el programa 
Proacció, que caldrà reforçar, un programa que es va esgotar, els seus fons, en no-
més un mes, eh? Tal és la demanda de les nostres empreses que en un mes vam es-
gotar tots els recursos, per tant, caldrà reformular-lo.

Sobre el tema del Pacte nacional per a la societat del coneixement, potser ara més 
que mai convindria, doncs, que, no vostès perquè no hi han estat a temps i no hi han 
participat, sinó el conjunt de la societat, hi fes una llegida, perquè ja quan no passa-
va res del que està passant ara, ens estàvem replantejant com s’havien de relacionar 
universitats, centres de recerca, centres tecnològics. I, doncs, crec que la fórmula 
consensuada també, igual que en el Pacte nacional per a la indústria..., a més baixant 
molt al detall, concretant també quines partides han de tenir finançament, si real-
ment volem aquesta societat del coneixement, cadascun d’aquests membres o agents 
del sistema de coneixement ha de tenir, fins i tot en allà tenim la recepta... Per això 
demanava abans que és un pacte que crec que cal activar de manera ràpida.

Pel que fa al tema de prevenció de riscos laborals, nosaltres hem col·laborat en 
aquesta reunió del Consell de Relacions Laborals que hi va haver aquest cap de set-
mana com a Departament d’Empresa, però nosaltres no tenim les competències ni 
d’inspecció ni de fixar el que és la normativa laboral. El que sí que nosaltres hem 
col·laborat plenament amb el Departament de Treball, que és qui fa les inspeccions 
i qui fa la normativa, i d’aquí van sortir totes aquelles relacions de mesures. Perquè 
a ningú se li escapa que, més enllà de mesures de seguretat en genèric, cada activi-
tat, cada indústria en demana unes de concretes, no? I mesures que són possibles en 
una tipologia d’activitat, en una altra són més difícils i s’han de calibrar de manera 
diferent, no?, però sempre garantint aquesta seguretat dels treballadors, com, ho re-
peteixo, al cent per cent col·laborant amb el Departament de Treball.

Sobre el pla de xoc que hauríem de tenir, no és que hi estigui d’acord, és que ens en 
fem també nostra aquesta bandera i, com s’ha repetit aquí en diferents intervencions, 
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evidentment primer és Salut i Afers Socials, la cobertura personal i social de les per-
sones, però després evidentment també hi ha les empreses, els nostres petits i mitjans 
empresaris i evidentment la... Fixin-se que jo parlo tota l’estona d’economia producti-
va. No estic parlant d’economia especulativa ni d’economia purament financera. Parlo 
d’economia productiva. Penso que el matís és important i penso que poden apreciar, 
doncs, on crec que hem de centrar els nostres esforços.

També en tot el fa que en termes del treball públic, cada departament té una sèrie 
d’empreses més o menys participades per la Generalitat. Jo en el departament..., aquí 
hi tenim dos casos als quals em vull referir, perquè no penso pas mai defugir cap 
d’aquestes qüestions. Un és Comforsa. Comforsa dona treball a més de quatre-cen-
tes famílies, al Ripollès. És una empresa aquí sí plenament participada per la Ge-
neralitat de Catalunya. I el que hem fet és iniciar l’activitat respectant totes aquestes 
mesures que adoptava el Consell de Relacions Laborals. És una empresa en la qual 
la seva continuïtat fins ara ha estat molt, molt vinculada al que és l’aportació de re-
cursos públics, però també des de fa més de vint-i-set o vint-i-nou mesos ha donat 
resultats positius. Això no vol dir que hagi disminuït el seu deute, però des que en 
tenim la responsabilitat sí que estem contents que realment es pugui garantir el que 
és el futur d’aquesta empresa i evidentment si hi ha disminució de les comandes in-
ternacionals o si per qualsevol cas l’empresa s’ha d’aturar, doncs, l’haurem de dotar 
de la dotació pressupostària que correspongui. I això, com dic, ho haurem de treba-
llar-ho amb Economia.

I l’altra és Idiada. A Idiada la Generalitat només hi participa en un 20 per cent. 
És una societat mercantil i, com es poden imaginar, el sector d’automoció aquests 
dies està aturat ara. S’estava reprenent un terç de la seva activitat, però està patint 
molt i moltíssim. Aquí no és qüestió de voluntat, una societat mercantil té les co-
mandes quan les té i pot generar el que pot generar i sempre estem en el mateix, o 
s’injecten diners o aquí hem d’obeir a criteris mercantils i seguir l’activitat en la me-
sura que tenim..., reduint tant com podem, i evidentment doncs seguint les mesures 
de seguretat.

En el tema de subministraments bàsics i els convenis que hem de fer amb les 
empreses, saben també que hi hem estat treballant. Pel que és el deute present i fu-
tur, doncs, hi ha aquest acord de finançament del que és el 50 per cent. El dubte es-
tava, la discussió estava en el deute anterior. Saben vostès també que malgrat tenir 
evidentment la facultat, aquest departament, del que és el tancament dels convenis, 
això va vinculat al que és el departament responsable de pobresa energètica, que és 
el Departament d’Afers Socials, i amb ells també estem treballant, juntament amb 
les altres entitats, com puguin ser diputacions i municipis, per veure com es distri-
bueix el finançament d’aquest deute, no? I seguim treballant.

Respecte a les precisions que ens feia el senyor Aragonés, doncs, miri, tant per 
sobirania productiva, desindustrialització, diversificar... Miri, la nostra economia és 
no només molt diversificada, a la nostra economia no hi ha cap sector que superi 
el 15 per cent del PIB. Per tant, aquesta imatge de concentració en sectors automo-
ció és certa, i turisme, és certa, perquè tenen el PIB més gran, però si nosaltres ens 
comparem amb altres economies, la diversitat és increïble: el sector d’automoció, el 
metal·lúrgic, no vinculat al petroquímic, el químic... Hi ha una gran diversificació i 
a més d’alt valor afegit. Li vull recordar també: som el tercer, quart, tercer hub de 
start-ups tecnològiques i estem atraient tants projectes tecnològics que arriben a re-
emplaçar el nombre de treballadors d’alguns d’aquests sectors. 

Per tant, la nostra economia és diversificada i sempre he dit: la volem integrado-
ra, sostenible, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, relacio-
nada i vinculada amb el món, la volem internacionalitzada, també hiperconnectats. 
I quan vostè em parla de sobirania productiva, oh i tant, que la tenim! Però expli-
qui’m vostè quin és el país que no ha hagut de recórrer a cap importació pel que és la 
compra de material sanitari. Per una raó molt senzilla: no estava escrit en el llibre de 

Fascicle segon
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pronòstics ni en cap manual d’instruccions que ara haguéssim de tenir aquesta crisi. 
És per aquest desbordament, que hi hem hagut de recórrer. Però fixi’s que si ara re-
orientem absolutament tota la producció en el que són productes sanitaris o biotech, 
doncs, bé, això tampoc és sostenible. Per tant, jo crec que tenim una economia prou 
equilibrada, crec que posa de manifest les capacitats també d’abastiment que tenim. 
I aquesta és la realitat del nostre país.

I quan parlem de desindustrialització, jo li torno a recordar: mirem per què, més 
enllà de posar grans adjectius o grans substantius en alguns fenòmens; jo crec que 
el que hauríem de fer és mirar el perquè. Quan mirem per què, per què hi ha un 
augment o un increment de persones a l’atur aquests darrers temps, jo ho he dit per 
activa i per passiva, estem davant d’una transformació de models productius. Estem 
davant del que és la integració exponencial de les noves tecnologies a la indústria 
4.0. I com que no hi estem prou preparats, calen mesures per adaptar-la i cal diver-
sificar la producció. Estan canviant els hàbits de consum, ho hem dit també moltes 
vegades. Avui en dia la gent... I evidentment anem cap a un consum més sostenible, 
canvien hàbits de consum, canvia poder adquisitiu. Hem de tenir en compte temes 
com la sostenibilitat, com l’economia circular. Això ens transforma el model pro-
ductiu. Hem d’anar cap a un model millor. 

Però d’això no se’n deriva que no estem fent les polítiques. Justament perquè 
estem fent les polítiques ens calen i hem de posar-hi més recursos, per ajudar totes 
aquestes petites i mitjanes empreses a entrar en aquest nou context. I, ho torno a dir, 
no és un teixit especulatiu el que volem. Volem un teixit productiu basat en l’excel-
lència, en el coneixement, i això es fa senzillament adoptant mesures com les que 
els deia.

En tema d’universitats, beques salari. Jo també em remeto al que exposàvem des 
del departament. Nosaltres hem defensat sempre que les prioritats, una de les prio-
ritat hauria de ser les beques salari i preferíem, en aquell moment, doncs..., fins i tot 
havien fet propostes en el sentit de la reducció lineal d’aquest 30 per cent de beques; 
potser en les rendes més altes en aquell moment l’haguéssim pogut posposar un o 
dos anys i haguéssim preferit dedicar aquests diners a beques salaris però, bé, no hi 
ha hagut prou consens en aquest sentit. Per tant, doncs, és qüestió de recursos. Tor-
nem a estar al mateix. Jo crec que ningú ens ha d’explicar la necessitat d’aquestes 
beques salari quan les hem defensat com ningú.

Pel tema de les demandes de les universitats, ho deia abans, també. Les univer-
sitats de Catalunya han hagut de redoblar esforços, d’anar rapidíssimament, tibant 
dels seus recursos. I és per això que ja els hem demanat que ens quantifiquen. I a 
partir d’aquí ja pràcticament totes les universitats ens han enviat quins han estat els 
seus extra costos. I també li puc dir que s’han adoptat mesures. I vostè ho apunta-
va molt bé: hem de garantir que cap estudiant es vegi exclòs d’aquesta situació en 
què estem ara, de teleclasses, en via telemàtica, i és per això que a cada universitat i 
també en el conjunt d’elles s’han establert mesures, com bons d’accés a internet per 
a estudiants, des de facilitació d’equipaments i per això també demanem la quantifi-
cació a aquells estudiants que no en tenien, i va ser una premissa, la primera de totes 
que vam establir amb la reunió amb el president Torra i els rectors, rectores de les 
universitats, que cap estudiant es vegi perjudicat pel fet d’haver d’estar en aquesta 
situació de confinament. I sigui bé perquè en algunes poblacions potser no hi ha la 
cobertura que hi hagi d’haver a nivell de fibra, sigui perquè no té el material, sigui 
perquè no es pot permetre costejar aquestes despeses. Per tant, fins i tot això s’ha 
arribat a examinar, s’ha arribat a treballar.

Ens parlava també de la importància de la recerca, que no s’ha posat en valor. 
Doncs, no ho sé, però jo crec que aquest departament no ha fet altra cosa que po-
sar-la en valor fins i tot quan ningú o a nivell social hi havia molt poc ressò. I per 
no dir..., Pacte nacional per a la societat del coneixement, a mi m’agradaria saber 
quanta gent li ha donat una ullada i quanta gent ha escoltat o ha llegit quines eren 
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les premisses i com posem de rellevància, doncs, la recerca i el coneixement en el 
nostre país, la recerca que es fa en els centres de recerca, que també es fa a les uni-
versitats. I recomano per tant que hi fem una lectura.

Sobre el tema dels PCRs, des d’un primer moment també nosaltres hem posat a 
disposició del Departament de Salut tota aquesta capacitat. Tinguem en compte que 
no és en abstracte que diem «demà els podem posar en marxa». Ha calgut, i aquí 
també ha estat una feina coordinada amb Acció... Pensa que hi ha diferents meto-
dologies de PCRs. Ha calgut anar a treballar el subministrament de fins a catorze 
reactius diferents, catorze o quinze, no ho recordo ara, reactius diferents perquè 
cada PCR té també una dinàmica de funcionament. Hem treballat amb els centres 
de recerca, hem analitzat fins i tot quina és la logística que hi ha d’haver, com ho 
centràvem per tenir una major productivitat però que alhora tinguéssim una distri-
bució territorial d’aquests testos, i és aquí on també entrem en joc amb el tema de 
les universitats.

Tampoc tots els laboratoris tenen el grau de bioseguretat requerit. Per tant, ha 
calgut adaptar. No és de la nit al dia que engeguem la maquinària. Això..., han cal-
gut uns dies. Immediatament des del 28 de març ens vam posar actius de manera 
concreta i va ser una petició expressa del president de la Generalitat, i crec que arreu 
ha estat descrit, la dinàmica com s’ha posat en marxa. I des d’aquí ho torno a repe-
tir: gràcies a aquests centres de recerca, als seus equips, a tots els voluntaris. I és 
aquí on s’ha posat, poso l’exemple, que potser és molt simple: nosaltres ens havíem 
d’encarregar de posar el cotxe, que són els centres i la fabricació de PCRS, i la ben-
zina, que són els reactius que hem anat treballant a través d’Acció. A partir d’aquí, 
qui l’ha de conduir evidentment és Salut, i vinculat a l’estratègia que consideri el de-
partament. Nosaltres oferim, nosaltres hem treballat i hem activat, i a partir d’aquí 
correspon com no pot ser d’altra manera al Departament de Salut.

Sobre els subministraments, expedients, sancions... L’Agència Catalana de Con-
sum ha estat treballant tots aquests dies, no només a nivell de subministraments 
essencials, sinó també, s’ho poden imaginar, agències de viatges, vols, tot el que és  
el retorn també de despeses ja realitzades. I li poso un altre exemple, d’un tema que el  
preocupava a vostè, i ens ha preocupat a nosaltres: el tema dels preus dels productes 
sanitaris. Nosaltres, d’acord amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya que és 
qui té les competències per fer la supervisió d’aquests preus, vam fer ja un manifest 
conjunt i també hem fet diferents inspeccions i diferents informes. Però, ho repe-
teixo, és el Col·legi de Farmacèutics qui té aquesta capacitat. Jo crec que també són 
públiques no només les campanyes que hem fet sinó també les accions que hem fet 
conjuntament des de l’Agència Catalana de Consum.

En el tema d’ajuts a autònoms, aquí ara ha estat... Tampoc som competents des 
del Departament d’Empresa per l’emissió d’aquests ajuts. És el Departament de Tre-
ball, però hi estem treballant també perquè creiem, en la mesura que sigui possible, 
que caldria complementar-los.

El senyor Rodríguez... No sé com vaig de temps ara, president? No sé... 

El president

Sí, consellera, tindria cinc minutets.

La consellera d’Empresa i Coneixement

D’acord, doncs, anirem ràpid. D’acord també amb que aquest topall de 100.000 
euros caldria rebaixar-lo, en aquest accés als ajuts de finançament, en aquest cas 
d’Avalis. Els de més d’1 milió d’euros van via Institut Català de Finances. I això 
també ho hem plantejat i ho estem treballant amb Economia i sectors com el turisme 
i el comerç. Jo crec que per no tornar-nos a repetir, us he posat abans com a exem-
ples..., n’hi ha moltíssims més. Jo crec que quan repassava tots el que són els clús-
ters, poden tenir una idea del que és la diversificació del nostre teixit empresarial.
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Però realment, doncs, jo crec que en aquest sentit hi treballem, no només, sinó 
que hi treballarem molt intensivament, ho repeteixo, és també en el marc de la col-
laboració publicoprivada, escoltant moltíssim les demandes, peticions i com veuen 
el futur aquests sectors, que hi estem treballant, però ja hi estem treballant des de fa 
temps. Vostès saben també que tenim programes de digitalització del comerç, i ara 
més que mai tindrem dos problemes que enllacen, no? Un és el comerç electrònic, el 
comerç tradicional, i l’altre és la capacitat de demanda dels consumidors, no? Quan 
obrin les botigues, quina és la capacitat que tindran real els consumidors de generar 
despesa. I d’aquí deriva també tot el que estic dient tota l’estona: si no hi ha llocs de 
treball, si no hi ha empresa, no hi ha llocs de treball, no es genera riquesa. Aques-
ta riquesa l’impacte directíssim que té és evident en el sector comerç i restauració.

Ja vaig acabant. El senyor Castellà, totalment d’acord també en que haurem de 
veure aquests objectius de dèficit a Europa com es traslladen al Govern espanyol, 
com es traslladen a la Generalitat. Penso que a banda dels pressupostos, ens donarà 
una idea de quin és el marge que nosaltres tindrem per fer front amb diferents me-
sures, al que és la resposta en aquesta crisi.

I en el tema de les proves d’accés a la universitat, que ens comentava també, s’es-
tan barallant dues hipòtesis: una és que aquestes proves es puguin fer al juliol; l’al-
tra és que no es puguin fer al juliol i s’hagin de fer al setembre. Però, ho repeteixo, 
jo crec que és una característica del nostre sistema universitari, aquest consens que 
intentem buscar sempre, malgrat l’autonomia universitària de cadascun dels centres. 
El vam tenir, aquest consens, a l’hora de determinar que al mes d’abril i de maig les 
classes es fessin presencials. I també, doncs, m’afegeixo també i agraeixo que també 
faci aquesta valoració del sistema de recerca, i em consta també que vostè personal-
ment sempre l’ha defensat.

I pel que fa a la diputada Pallarès, també, aquesta imaginació i dedicació són les 
que tenen tants i tants empresaris. Ho torno a repetir, i no em cansaré mai de dir-ho, 
que ningú confongui, i vull evitar ja d’una vegada per totes aquesta vessant de tre-
ballador i empresa. Avui estem al segle XXI. Tret de grans microempreses, a ningú, 
absolutament a ningú que conec que té un petit establiment o una empresa, li agra-
da ni haver de tancar, ni haver de treure gent a fora ni haver de tractar malament als 
seus treballadors. I ho torno a repetir: 95 per cent del nostre teixit empresarial són 
pimes. Algú es pensa que el nostre teixit empresarial s’ho pot passar bé o pot aprofi-
tar aquesta crisi, doncs, o per treure alegrement gent de les seves empreses o senzi-
llament per renunciar al que és la seva activitat? És que realment no coneixen prou 
el nostre teixit productiu i no em cansaré mai de posar-lo en valor. I ho repeteixo: 
teixit productiu no és teixit especulatiu; aquest és un altre tipus de teixit, i aquest és 
el que sempre defensarem.

Crec que ja he esgotat el temps, no?

El president

Moltes gràcies, consellera. Bé, ara obrirem un segon torn de paraula per als 
grups i subgrups parlamentaris, un torn breu de dos minuts o dos minuts i mig per 
a petits aclariments sobre la intervenció que ha fet la consellera. 

Per tant, donem la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, al senyor Martí 
Pachamé. Quan vulgui, senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, senyora consellera. Bé, jo crec que potser no m’he explicat bé, però jo 
crec que el nostre to no és un to bel·ligerant ni que vagi en contra del seu departament, 
molt al contrari. Nosaltres creiem que el seu departament és un dels departaments 
importantíssims davant d’aquesta autèntica bogeria de crisi a la que estem fent front. 
El Departament de Sanitat, Afers Socials i el Departament d’Empresa són els depar-
taments que haurien de concentrar els esforços del Govern ara mateix. Però també li 
haig de dir que nosaltres..., aquesta política de mà estesa que li estem oferint, que es-
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tem oferint a tots els governs davant d’aquesta crisi excepcional que estem patint, no és  
una cosa que es faci gratuïtament. Nosaltres donem això no per tapar els errors que  
es puguin assolir, sinó per evitar que es continuïn produint en el futur i per tant nosal-
tres li exposem lo que nosaltres pensem que es podria fer millor en aquestes situacions.

I lo que es podia fer millor és precisament muntar un gabinet de crisi, una cosa que 
en certa manera ens vagi preparant per al que ha de venir. No és simplement el que han 
fet, que han fet moltes coses, evidentment, ja ho sé, i no solament evidentment és el 
tema del marketplace. Han fet moltes altres coses, però aquesta és la seva funció diària, 
aquesta ja és lo que han de fer com a conselleria. Nosaltres esperàvem que vostè aquí 
ens vingués a parlar del futur, d’idees, de conceptes, d’estratègies, de què és el que faran, 
de que estan treballant per muntar això, per muntar allò, quines són les coses que han de  
desenvolupar per reduir al màxim la crisi que estem patint. 

Això és el que nosaltres esperàvem d’aquesta compareixença, no només un re-
guitzell de dades, com ens ha fet i com ja ens acostuma a fer, que està molt bé però 
que no era el que nosaltres esperàvem de la compareixença d’un representant públic. 
Un representant polític que és un representant polític d’un govern, i és un govern que 
nosaltres el que li diem és que no lidera. No lidera, perquè no veiem que hi hagi una 
organització interna, que tot es produeix en base a una improvisació i anar prenent 
mesures en funció de les coses que van passat. I en un moment molt, molt, molt d’ur-
gència està bé, però s’ha de determinar a partir de cert moment que això s’ha acabat 
i que s’han de prendre decisions i anar preparant el que passarà no demà, sinó dintre 
de mitja hora. I això és el que nosaltres no veiem que s’estigui fent. 

Hi insisteixo, nosaltres tota la nostra col·laboració i la nostra mà estesa per poder 
sortir d’aquesta situació. Però també comprengui que certes expressions que s’han 
fet ara mateix..., doncs, tampoc hi estarem d’acord perquè evidentment amb aques-
tes insinuacions no estaríem dins la Unió Europea i, per exemple l’Agència Europea 
dels Medicaments...

El president

Se li ha esgotat el temps, senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí, ja acabo. És una oportunitat perduda que evidentment ara ens aniria molt bé.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, Senyor Pachamé. I ara, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Alícia Romero. Quan vulgui, se-
nyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, jo volia fer només dues anotacions. Una: m’ha semblat, 
consellera, que vostè deia, en relació amb el tema econòmic que nosaltres plante-
jàvem, és a dir, per què el Govern no està fent mesures complementàries, doncs, al 
que ha fet l’Estat o les comunitats autònomes, ens deia, que des d’Economia s’han 
d’establir quines són les disponibilitats pressupostàries. Bé, sembla que al final sigui 
veritat aquella frase de que tots governem en coalició amb el conseller d’Economia, 
no? I en part està bé, però a mi m’agradaria saber on està el Govern i on està el presi-
dent i on estan les prioritats d’aquest Govern? Perquè són aquestes les que haurien 
de primar per sobre el que estableixi el conseller d’Economia.

Miri, sembla que l’excusa molt sovint per no fer, l’excusa per tot, és que no som 
estat, i com que no som un estat, doncs, no podem resoldre els problemes. Miri, jo 
només els volia posar un exemple i els vull posar també a alguns dels diputats que 
han intervingut. L’exemple és Ximo Puig, que posa solucions i poca gesticulació. 
Entre altres, avui ha arribat el desè avió amb material sanitari a la Comunitat Valen-
ciana, 260 tones de material. Avui encara no sabem a Catalunya quant material s’ha 
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comprat fora o s’ha produït des de dins. També el Govern de la Comunitat Valen-
ciana amb els mateixos recursos i competències que nosaltres, o en pitjor situació, 
ha posat sobre la taula mesures per valor de més de 150 milions d’euros per ajudar 
treballadors que formen part d’ERTOs o per ajudar autònoms o per ajudar en sectors 
estratègics. No entenem per què el Govern de la Generalitat no ho pot fer. Gover-
nar és això, fer amb les possibilitats que cadascú té, siguin poques o siguin moltes. 

Nosaltres el que volem és això, d’aquest Govern, que no tingui excuses i que in-
tenti redirigir els recursos per poder fer front a algunes urgències com aquestes que 
hem dit. Ajudar els autònoms i les empreses i també els estudiants, que són el futur. 
És veritat, el talent és indispensable per sortir d’aquesta crisi. Ho serà. Els investiga-
dors, els nostres investigadors, el seu talent però també els estudiants. Per això cal 
garantir que puguin acabar bé el curs i sobretot que el comencin millor i això voldrà 
dir també recursos per beques per tal, doncs, que ningú es quedi pel camí.

Per tant, consellera, nosaltres el que demanem, no només a vostè, que sabem que 
comparteix moltes de les prioritats que diem, sinó al Govern, és que si us plau priorit-
zi, modifiqui pressupostàriament el pressupost que probablement s’aprovi el dia 24,  
per posar les prioritats en salut i en activitat econòmica en el futur d’aquest país, que 
és el que necessitarem.

Deia aquest matí, en aquesta entrevista...

El president

Se li ha acabat el temps, Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

...–ja acabo– Finn Kydland: «Tinc clar que l’enemiga de les prosperitats és la in-
certesa que genera la mala política.» Doncs no fem mala política, fem-la bona, in-
tentem ajudar els ciutadans i les ciutadanes d’aquest país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, té la paraula el Senyor Lucas Ferro. Quan vulgui, senyor 
Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, per les seves apreciacions. 
Voldria fer una primera reflexió. Segurament, si el Govern es dediqués a ser menys 
sorollós en allò que considera que pot fer conflicte i a ser més productiu, no hauríem 
d’haver centrat part de les nostres intervencions a dir una cosa evident, que és que 
no hi ha un pla d’emergència econòmic per pal·liar els efectes de la crisi del corona-
virus. I un mes després que no hi hagi un pla d’emergència econòmica per pal·liar 
una situació d’emergència nacional crec que és un fet suficientment greu. Suficient-
ment greu per deixar de fer rodes de premsa intentant desxifrar missatges ocults a 
través de les comandes mèdiques que fa el Govern de l’Estat, i suficientment greu 
per assumir la necessitat de tenir una resposta a curt termini a l’alçada de les ne-
cessitats del nostre país. Perquè està molt bé convocar rodes de premsa dient que 
cal prioritzar la salut pública per davant de l’economia, però estaria molt millor si 
després fóssim capaços de no situar la conselleria d’hisenda com un impediment 
per desplegar un pla d’emergència en el nostre país i deixar que fossin la resta de 
departaments, especialment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 
Departament de Salut i el Departament d’Empresa, que té la responsabilitat de sos-
tenir el teixit productiu en aquesta situació, qui fixés les prioritats i no el Departa-
ment d’Hisenda, que un mes després encara és incapaç de desplegar un pla de xoc.

Jo li he proposat cinc eixos a curt termini. El primer, òbviament, un pla social 
per fer front a aquesta situació d’emergència. El següent, la seguretat laboral. No pot 
ser que el Departament d’Educació posi en risc l’ocupació de 25.000 treballadors 
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que s’ocupen de tasques de menjador i d’altres tasques associades al Departament 
d’Educació, igual que no pot ser que la Generalitat no sigui capaç de garantir els 
llocs de les empreses associades que treballen per ells. Segurament la millor política 
que podria fer el Departament d’Empresa en aquesta situació és exigir als departa-
ments de la Generalitat que aquells treballs que sí que tenen disposició pressupostà-
ria per seguir donats d’alta, encara que no puguin treballar fins a la tornada del curs 
escolar o fins a la reobertura de l’activitat productiva en el nostre país, mantinguin 
els llocs de treball i coordinar amb els ajuntaments, amb les diputacions i amb els 
consells comarcals una política de garantia laboral de tots els treballadors públics i 
dels treballadors privats que presten serveis públics, sigui en el tercer sector social 
o siguin en el tercer sector ambiental o en qualsevol àmbit...

El president

Se li ha acabat el temps, senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

...de l’Administració. Deixi’m mig minut. Després, garantir la seguretat laboral 
en les empreses públiques de la Generalitat que estan reactivant la seva activitat 
productiva i en les empreses privades. I, per últim, garantia de subministraments. 
Tenim una llei contra la pobresa energètica que depèn d’aquest departament. Cal 
assentar les empreses subministradores i garantir que cap ciutadà s’endeuti amb 
empreses privades per tenir accés a drets fonamentals com és la llum, l’electricitat 
o l’aigua.

Moltes gràcies, consellera.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés. 
Quan vulgui, senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per fer esment de quatre qüestions de les que ha contestat la 
consellera. La primera, doncs, és força evident, evidentment, que no tenim una ca-
racterització igual sobre com és l’economia productiva. Nosaltres ens hem referit 
sempre en aquests termes avui, de la realitat catalana, i més enllà de que no puguem 
tenir la mateixa caracterització, doncs, del que sí que hauríem d’aprendre és que en-
tre el 2010 i el 2017 l’economia catalana, conjuntament amb l’economia de l’Estat 
espanyol i, dins de l’economia, el teixit i l’activitat productiva que més es va des-
truir en els països de l’OCDE va ser la de l’Estat espanyol, inclosa també amb més o 
menys el mateix percentatge l’economia catalana o l’economia productiva catalana. 

I, per tant, amb aquesta vegada del que va passar entre el 2010 i el 2017, pensem 
que aquest departament ha impulsat polítiques actives perquè això no torni a passar. 
No diem que no ho estigui fent, diem que evidentment hem d’apostar per una major 
diversificació del que és l’economia productiva o simplement de protegir l’economia 
productiva tot el que puguem i més. Agraïm l’exemple que ha posat, consellera, de 
Comforsa. Perquè per nosaltres aquest exemple també ens permet veure què és el 
que fa el Govern de la Generalitat de Catalunya, que té un discurs que moltes vega-
des ens sembla molt correcte, però una pràctica que després no és coherent. Perquè 
per aquesta empresa, que és una empresa pública, per cert, empresa pública del me-
tall, que demostra que per descomptat hi pot haver una empresa publica del metall, 
o una intervenció pública en una empresa del metall, doncs, el que demostra és que 
aquí, més enllà de les recomanacions del Consell Català de Relacions Laborals, per-
fectament se’ls podia haver comunicat als treballadors i les treballadores que se’ls 
eximia, si ells així ho veiem acceptable, d’anar a treballar complint simplement la 
normativa o les recomanacions de l’OMS. I entre l’OMS i el que diu el Govern de 
l’Estat espanyol, semblaria que aquest cas, més enllà del Consell de Relacions Labo-
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rals, la Generalitat de Catalunya ha optat per no donar suport a allò que diu l’OMS, 
que és que encara no es recuperi l’activitat.

Agraïm a la consellera que ens hagi donat, doncs, una data de quan es va co-
mençar a treballar més intensivament en la recerca pública o els contactes amb la 
recerca pública. Ens ha semblat sentir que era 28 de març, però si als grups parla-
mentaris, el Govern el 10 de març ja els estava citant per explicar-los quina seria la 
situació a partir d’aquella data, del 10 al 28 de març, hi ha divuit dies, i ens permetrà 
la consellera que nosaltres evidentment manifestem que pensem que ha estat tard i 
que no s’ha fet prou reconeixement en aquell moment, que és el que hem expressat, 
no que no s’hagi fet el reconeixement.

I la darrera de les quatre qüestions, quan nosaltres preguntàvem en relació amb 
els autònoms, o a les treballadores autònomes, ja li hem avançat que no li estàvem 
fent referència als ajuts que hi ha des del Departament de Treball, sinó específica-
ment les seves línies d’actuació. Per referir-nos-hi concretament, l’Ordre 39/2020 o 
la Resolució 843/2020 sobre subvencions per als professionals del sector del turis-
me. De fet li estàvem formulant una pregunta...

El president

Se li ha acabat el temps, senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

...en positiu, perquè és una actuació que es va prendre des del seu departament  
i per tant preguntàvem sobre això i l’afectació que tenia.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. Ara, pel Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar a Catalunya, té la paraula el senyor Santi Rodríguez. Quan vulgui.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, president. Jo volia fer en aquesta intervenció dos reflexions que he 
apuntat en la meva primera intervenció però que no han tingut resposta. La prime-
ra, jo demanava alçar una mica la mirada per començar a pensar en el rellançament 
de l’economia. En aquest sentit, amb altres paraules, crec que el diputat Ferro li ha 
dit exactament el mateix, no?, cal un pla d’emergència per preparar la reactivació de 
l’economia, i és un element que crec que és important, a més a més tenint en comp-
te que, tot i que encara estem en una etapa de confinament, i tot i que alguns diguin 
que no, que això no és confinament, etcètera, estem en una etapa de compliment, el 
desconfinament serà progressiu. I molt possiblement hi hauran sectors que podran 
tenir aquest desconfinament abans i altres que seran posteriors. 

I, per tant, m’imagino que el paper i la situació dels expedients de regulació 
d’ocupació també seran escalonats. El Govern això ho té temporitzat? Té una pre-
visió? Té mesures previstes per a aquesta situació, hi insisteixo, de rellançament de 
l’economia?

I la segona i darrera, molt breu. Jo li he fet unes reflexions també en matèria de 
política fiscal. Perquè vostès demanen que se’ls aprovin els pressupostos, però són 
absolutament incapaços de fer cap mena de contraproposta en relació amb aquests 
pressupostos, sobretot en allò que considerem que en aquest moment pot ser més 
sagnant per les empreses, pot ser més sagnant per a l’economia, que és un disseny 
de política fiscal que està absolutament fora de lloc i fora de les circumstàncies i la 
conjuntura en la que ens trobem en aquest moment.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republi-
cà, té la paraula el senyor Antoni Castellà. Quan vulgui, senyor Castellà.
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Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Dos apunts molt ràpids que han quedat de la primera inter-
venció. Ho dic perquè, pel que fa referència a la seva competència de departament, 
qui és més vulnerable en aquests moments són els autònoms, mig milió d’autònoms 
en el país. Quina valoració fa, li deia, de com està actuant el sector bancari en lí-
nies de finançament per a autònoms? I la segona, quina anàlisi s’ha fet o s’ha pogut 
aproximar respecte a fer alguna acció respecte a lloguers de locals comercials, que 
afecta, diguem-ne, durament molts dels nostres autònoms.

I en qualsevol dels casos agrair-li, consellera, la seva compareixença, el recol-
zament del nostre grup a les mesures anunciades, encoratjar que segueixin liderant 
en base a assessorament científic, que així ho ha fet el Govern de la Generalitat i 
és molt i molt rellevant, i sobretot –sobretot– que el plantejament del lideratge del 
Govern sigui mai posar en contraposició salut versus economia, perquè crec que 
aquesta és la línia del Govern. Així s’ha demostrat en moltes accions a nivell social, 
també.

M’agradaria fer referència a com ha actuat la Cambra de Comerç de Barcelona, 
i ho dic perquè ha estat profundament criticada i el seu propi president Canadell, i 
ens ha demostrat que és possible perfectament en una organització que està pensada 
en termes econòmics, doncs, posar i fer compatible el que és salut versus economia.

Sortirem d’aquesta crisi i ho hem de fer sense contraposar salut i vida. I aquest 
és el camí a seguir. I estic completament convençut que amb aquest plantejament hi 
ha consens amb tots els grups parlamentaris. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula la senyora Teresa Pallarès. Senyora Pallarès, quan vulgui.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies president. També només unes apreciacions finals en la línia de la 
mateixa exposició que he fet abans. Consellera, en paraules seves, en una entrevista 
del passat 11 d’abril, vostè deia: «Davant d’aquesta situació la prioritat absoluta és 
garantir la supervivència d’empreses, activitats, llocs de treball. L’objectiu ha de ser 
que tothom pugui reprendre l’activitat quan se superi la crisi sanitària. Jo crec que 
avui aquesta reflexió ha quedat claríssima i ha quedat com aquell objectiu, aquell far 
que il·lumina, diguem-ne, tota la feina que està fent. Primera reflexió.

La seva exposició avui ha estat una exposició, jo diria, objectiva, plena de fets 
concrets, no grans declaracions d’intencions, fets concrets que s’han dut a terme. No 
ha pogut evitar, evidentment, destil·lar passió i emotivitat per la feina que fa, per-
què jo crec que està basada en el coneixement. Això no es fa d’un dia per l’altre per 
afrontar l’emergència com he dit abans, sinó que vostè ho fa perquè tenia un conei-
xement sobre aquest departament i sobre cada un dels àmbits del qual ha fet la feina. 
Per tant, jo estic convençuda que està preparat el seu departament per fer front, com 
està demostrant, en aquest present però també dissenyar aquest pla de xoc a futur.

En segon lloc, aquest departament, com ha quedat clar, té moltes competències 
sobre sectors molt diferents, molt diversos i que tenen molt a dir, tot a dir, en tots 
els àmbits, com vostè ha dit avui, de l’economia productiva. Evidentment forma part 
d’un Govern i per tant s’han de traçar les línies prioritàries d’un Govern que lidera 
i un Govern que té les coses clares de com afrontar aquest futur.

I, en tercer lloc, imagini’s si a damunt poguéssim tindre totes les competències 
i tots els recursos. Ho hem reclamat des de sempre. Jo crec que el model de poder 
gestionar els nostres propis recursos, si ara no és possible, reclamem a l’Estat el que 
ens deu! Que posin damunt la taula els incompliments dels terminis, que ens expli-
quin què ha passat amb les polítiques actives d’ocupació, que han retallat més de 
215.000 llocs per a Catalunya.
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Arribats aquí, consellera, continuem fent la feina que fem. Jo crec que des de Ca-
talunya tenim més coses clares i des de Madrid que se’ns expliqui com hem de fer 
front a això si no hi ha liquiditat, i si no que vagin a Europa i que la demanin. Aquí 
fem la feina que ens toca perquè la nostra responsabilitat, com ha demostrat el Go-
vern, és estar fent front a les persones, a la gent de Catalunya. Mentrestant des del 
Grup Parlamentari i des del Parlament, al seu costat per emprendre totes aquelles 
mesures legislatives que facin viable aquest pla de xoc de futur i fins i tot aquells 
punts que facin ara més possible encara la feina que esteu fent.

Per part nostra, moltíssimes gràcies, consellera, i seguim en aquesta línia.

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Pallarès. 

Teresa Pallarès Piqué

Doncs, gràcies, president, havia acabat. Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Pallarès. I ara, senyora consellera, si vol fer alguna puntualitza-
ció, tindria deu minutets per poder-la fer.

La consellera d’Empresa i Coneixement

No els esgotarem. La meva compareixença avui era per explicar, per donar 
comptes de les actuacions que hem fet. Jo demano si us plau..., doncs, demanarem 
una altra compareixença per explicar què és el que és el que estem fent de cara al 
futur. Jo crec que les coses pas a pas, primer calia explicar què hem fet, com hem 
afrontat aquests dies. Si algú es pensa que no a dia 16, sinó el dia 12, que va ser 
el primer dia en què vam viure ja el confinament, o almenys personalment, si des 
d’aquell dia vostès es creuen que no hem estat treballant, pensant, i no estem treba-
llant i pensant cada dia i amb cada un dels sectors com serà l’estratègia de futur, és, 
una, o que no conèixer, o que no volen saber.

De debò, els ho explico, la meva preocupació evidentment ha estat centrar-nos 
en aquesta gestió de l’emergència, reclamar el que consideràvem que era vital per a 
la preservació del nostre teixit productiu. Però, evidentment, estem treballant cada 
dia, els asseguro que moltíssima gent, des de molt diferents punts de vista, per com 
redefinim l’estratègia. Se’ns demana ara un cop de timó que hem de fer no de qual-
sevol manera sinó atenent, com deia abans, aquests objectius de desenvolupament 
sostenible, veient també quines són les febleses del sistema actual, que moltes ve-
gades vulguem o no vulguem nosaltres estem enmig d’un entorn global del qual no 
ens podem abstreure. Haurem de mirar dins aquest entorn global quina és la nostra 
pròpia política, quina és la nostra pròpia estratègia. Però no ens podem abstreure del 
que està passant en el món. 

Per tant, mirant cadascun dels sectors, mirant aquell context global, mirant l’evo-
lució, ho repeteixo, de la pandèmia, mirant què s’està fent a cadascun dels països, 
els puc assegurar que estem observant què s’està fent a tots els continents i des de 
cadascuna de les oficines que tenim Acció.

A partir d’aquí, el meu oferiment és també de mà estesa. Junts haurem de repen-
sar, tots plegats, com reorientem això. Per tant, jo penso o crec que em considero 
una persona accessible. Jo crec amb mi s’hi pot parlar i amb el departament també. 
Estem oberts a aquesta reflexió quan hi hagin propostes concretes, quan hi hagin 
aportacions, reflexions que calgui fer; estarem aquí sempre per escoltar-les perquè, 
ho torno a dir, ara per davant de tot ens toca protegir el nostre teixit productiu.

Una petita referència al tema de Comforsa que ens feia el senyor Aragonés. Miri, 
vostè es creu que una empresa com Comforsa que, ho torno a repetir, és de fun-
cionament cent per cent, doncs, amb criteris mercantils, malgrat que obeeixi a la 
Generalitat de Catalunya..., jo li poso vostè a la pregunta: si Comforsa tanqués to-
talment..., vam tancar quan hi havia cobertura per als treballadors i per a l’empresa 
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jurídica. Quan aquesta cobertura desapareix perquè s’aixeca aquest confinament, 
malgrat que és el que volíem, eh?, volíem preservar aquesta situació de confina-
ment, però la situació és la que és, d’acord?, i gestionar i gestionar empreses vol 
dir de vegades no estar en un entorn que és el que voldries sinó haver de gestionar 
eficientment doncs amb la realitat que és... Vostè es creu que no haguéssim preferit 
que tothom s’estigués a casa? Però donat que hi ha aquesta alteració en el decret que 
permet aquest desconfinament relatiu, miri, hi ha la tira de comandes que cal tam-
bé gestionar. 

Si tanquem Comforsa, ho torno a repetir, durant moltíssimes setmanes més, sen-
se cobertura dels drets dels treballadors, vostè creu que la despesa social que hi 
hauria per fer a aquestes quatre-centes famílies –aquestes quatre-centes famílies–, 
la podríem tenir de manera instantània, absoluta? Jo estic mirant quan es prenen 
aquest tipus de decisions per damunt de tot, evidentment, la salut de les persones, 
per damunt de tot, només faltaria. Però l’altra és una emergència social, que és la 
que tindríem en tota aquesta empresa, quan tota aquesta gent perd el seu lloc de tre-
ball i no hi ha empresa. I d’aquesta empresa en depèn una comarca al Ripollès. Per 
tant haurem de barrejar els dos criteris. 

No accepto que es facin demagògies en aquest tipus de coses perquè realment és 
molt seriós: una, haver d’afrontar aquesta situació, una situació crítica en què esta-
va, i l’altra és haver de preservar també la seguretat. Ho torno a dir: per damunt de 
tot la salut de les persones, però garantir també un lloc de treball per a tota aquesta 
gent que hi està treballant.

I després, com a observació dels agents socioeconòmics, no és només la cambra, 
que sí, és la cambra, és Pimec, és fins i tot Foment, són els agents socials, és Comis-
sions Obreres, és UGT, són fins i tot agents que no tenen representativitat legalment 
reconeguda. Són tants empresaris, tantes empresàries, tantes persones anònimes a 
les quals haurem de dir un gràcies enorme. Mai polititzaré en aquest agraïment, mai 
utilitzaré qualsevol d’aquestes entitats per fer política, perquè el que ara he de fer és 
agrair-los a tots i a totes la seva predisposició a col·laborar. A tots i a totes, aquesta 
predisposició a col·laborar. Cadascú allà amb la seva consciència amb com ha actuat 
en aquests moments de crisi, però, ho repeteixo, hi ha fins i tot donacions de gent 
que vol conservar l’anonimat, de grans empreses que volen conservar l’anonimat,  
i és en aquesta col·laboració en la qual ens haurem de moure. 

Per tant el meu agraïment a tothom, perquè tothom hi ha estat, i a partir d’aquí 
el meu oferiment a que haurem de redissenyar. I tant que haurem de dissenyar! Hau-
rem de reformular tota l’estratègia però no només nosaltres, a nivell mundial. Per 
tant, predisposició a treballar-hi, tota la que vulguin. Nosaltres ja ho estem fent.

Moltes gràcies a tots.

El president

Moltes gràcies, consellera, per la seva intervenció. Ara farem una petita pausa 
de dos minuts per comprovar la connectivitat dels intervinents i després farem la se-
gona part d’aquesta comissió, perquè els grups i subgrups parlamentaris puguin fer 
les preguntes que prèviament han registrat i la senyora consellera els hi pugui donar 
resposta. Fins ara.

La sessió se suspèn a dos quarts de dues del migdia i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

de dues i tres minuts.

El president

Reprenem la sessió i ara anirem a la segona part d’aquesta comissió, que serien 
les preguntes que ja han formulat els diferents grups parlamentaris i que té ja la se-
nyora consellera. Serien un temps de dos minuts i mig amb una possibilitat de res-
posta i repreguntar. Faríem el mateix ordre que a les comissions, de major a menor 
representació, amb la intervenció final dels grups que donen suport al Govern. 
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Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades perquè els efectes de 
la crisi siguin els mínims possibles en el turisme, l’automoció i el sector 
exterior

311-01616/12 

Per tant, començaríem amb la primera pregunta, que la faria el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, president. La pregunta és bàsicament veure quines són les mesures 
concretes. En concret és: aquesta crisi té una especial incidència en els sectors eco-
nòmics més importants de Catalunya, turisme, automoció i sector exterior; quines 
són les mesures concretes que ha pres per tal de que els efectes a curt, mitjà i llarg 
termini siguin els menors possibles en aquests sectors motors de l’economia catala-
na. I d’aquí li agafo la paraula que m’acaba de contestar fa uns breus minuts, perquè 
ens ha dit que estan pensant en l’endemà. Doncs, ara és, crec, un bon moment per-
què ens vagi explicant quines són les mesures que té previst plantejar i tirar enda-
vant, precisament per fer el possible per aquests sectors econòmics.

Gràcies.

El president

Per donar resposta, té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí. Està activat el micro? És que de vegades s’apaga. Ara, d’acord, d’acord. Doncs 
bé, moltes gràcies. Evidentment per al sector turisme, automoció i acció exterior el 
que hem fet evidentment és, d’una banda, del sector turisme reorientar, posar en 
suspensió tots els recursos destinats a la promoció turística que teníem previstos per 
a aquest any, els hem deixat en suspensió fins que nosaltres no sapiguem, tinguem 
algunes informacions més sobre com evoluciona a la resta de països també el trà-
fic de persones i el tràfic aeri. A partir reorientarem el que són les estratègies. Què 
estem fent? L’informe setmanal cada setmana i hem rellançat també aquest ajut de 
turisme, aquest ajut d’import de 2 milions d’euros que s’afegeixen a totes les accions 
que ja estàvem fent. 

Vostès saben què vam fer fa poc aprovant el tema de més de 10 milions d’euros 
sobre el tema del sector turisme per afavorir el sector turisme després de la tempes-
ta del Glòria. A partir d’aquí també hem continuat rellançant, com dic, activitats de 
formació, on hi ha hagut amb més de sis-centes connexions, en aquestes activitats 
formatives. I ara, evidentment, de res serveix fer grans prospeccions si no sabem 
quan evolucionarà o quan hi haurà en concret aquest desconfinament més o menys 
extens.

Sector automoció. És un sector en el qual ja estàvem treballant en el pla d’auto-
moció, i ho saben vostès també, abans de tot el que ha esclatat arran de la Covid. 
Vam fer aquesta diagnosi, aquest mapatge que no s’havia fet mai abans, en el qual 
detectàvem aquestes 211 empreses vinculades al sector automoció que tenien risc de 
desaparèixer si no s’hi actuava. Mai s’havia fet abans, mai. Tothom parlava de sector 
automoció. No sabíem de quantes empreses parlàvem, de quina tipologia d’empreses 
parlàvem. I és en aquest pla d’automoció, doncs, que hi seguim treballant a l’espera 
també de tenir més dotació pressupostària.

I pel que fa al sector exterior, nosaltres vam batre rècords d’exportacions i això 
és la conjugació de tres elements: la qualitat del nostre teixit productiu, la competi-
tivitat, i en aquí és clau jo crec també un segon element que són les més de quaran-
ta oficines que tenim arreu del món, la xarxa d’oficines exteriors. Si no, nosaltres 
representem el 26 per cent de l’exportació del total de l’Estat espanyol. Aquestes 
iniciatives, com l’Oficina de barreres la internacionalització són les que seguirem 
promovent. Però en dos minuts no li puc explicar...
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El president

Se li ha acabat el temps, consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

...l’estratègia de cada un dels sectors...

El president

I ara, per repreguntar o per fer els aclariments, té la paraula el senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, consellera. Per lo que veig, mesures noves, idees noves, solucions no-
ves no s’estan posant al damunt de la taula, s’estan continuant els programes que ja 
estaven envestits amb anterioritat a la crisi. I això és lo que ens preocupa. Aquí hi ha 
moltíssimes empreses, hi ha moltíssims treballadors que depenen de que s’estructuri 
adequadament el futur en els propers mesos. Hi ha una crisis de liquiditat molt im-
portant i això significa que els problemes de tresoreria seran ineludibles per a mol-
tíssimes d’aquestes empreses i que el seu futur està vinculat a les solucions que se’ls 
puguin donar a curtíssim termini. I el que ens preocupa és precisament el que li he 
estat dient durant tota la sessió, que no s’estiguin articulant les mesures adients per 
poder donar solucions als empresaris, als treballadors, per solucionar els problemes 
puntuals i actuals que ara mateix tenen.

El que m’ha contestat ara –ja sé que el temps és molt reduït– només fa que pro-
longar el que en principi ja estava en manera previst, però suposo que veient la set-
mana que ve el Ple sobre pressupostos i que en aquell moment segurament posarem 
al damunt de la taula les solucions o les rectificacions o lo que vulguin fer sobre 
aquests pressupostos, hi hauran algunes mesures que ja les deuen haver previst, que 
ja deuen estar-hi pensant, no?, sobretot incrementant el pressupost en determinades 
partides del seu departament, que, hi insisteixo, ens preocupa moltíssim.

El president

Gràcies, senyor Pachamé.

Pregunta al Govern sobre si l’assignació pressupostària prevista en el 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 pot ajudar 
les petites i mitjanes empreses i els autònoms a reprendre l’activitat 
productiva

311-01617/12

Ara per formular la següent pregunta té també la paraula el senyor Pachamé. 
Quan vulgui. 

Martí Pachamé Barrera

Un segon. (Pausa.) Bé, m’«enxufo» el meu..., el meu crono. Tan bon punt la si-
tuació sanitària estigui controlada, creu que l’assignació pressupostària prevista en 
el Projecte de llei de pressupostos per al 2020, actualment en tràmit pressupostari, 
és la via per fer front a les principals línies d’actuació previstes pel departament per 
tal d’ajudar petites i mitjanes empreses i autònoms a reprendre l’activitat productiva?

El president

Per donar resposta té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

No es pot explicar tota la diversificació estratègica que estem fent, el dia que vul-
gui li expliquem amb molt més temps i d’aquí no m’agradaria que en tragués la con-
clusió de que no estem fet res. Penso que és molt diferent. Abans en sector turisme 
li he intentat explicar una mica però ens emplacem en altres ocasions.
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Bé, d’una manera clara l’aprovació de pressupostos, en aquest moment de crisi 
com l’actual, ha de ser l’eina que ens permet després anar modulant en base a 
aquestes necessitats. El Govern de la Generalitat s’ha ofert, també diferents forces 
polítiques, a modificar aquests pressupostos de manera consensuada després, evi-
dentment, de la seva aprovació, la seva reorientació. En aquest moment hem d’aten-
dre les persones, aquesta és la prioritat número u, ho assenyalava, ho he assenyalat 
en tota la meva intervenció, i després hem d’atendre també les empreses, no?

Per tant, caldrà que d’una manera decidida reenfoquem, i aquí els demano tam-
bé el suport, a acabar de concretar i dotar aquests plans que encara estem elaborant 
per tal de que no desaparegui el nostre teixit productiu de la manera com sembla 
que ho podria fer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera. I ara per repreguntar té la paraula el Senyor Pachamé. 

Martí Pachamé Barrera

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.) Se’m sent?

El president

Ara pot començar, sí.

Martí Pachamé Barrera

D’acord, gràcies. Vostè s’aferra als pressupostos preparats l’any passat que no es 
van atrevir a presentar a l’octubre, perquè el vicepresident no tenia clar que el presi-
dent no li fes el mateix que l’any anterior. Això ja va fer que s’acabessin presentant 
aquest any amb unes condicions econòmiques molt diferents respecte a quan es van 
dissenyar. I ja la crisi sanitària ha estat la gota que ha satisfet el got.

Els pressupostos que ens presenten estan fets amb unes previsions de creixement 
de l’1,9 per cent, que ja eren força optimistes i que ara són completament fictícies, 
perquè s’espera una caiguda del PIB d’entre el 8 i el 10 per cent. I encara sort que 
estem dins la Unió Europea i que tindrem tard o d’hora l’ajut del Banc Central Eu-
ropeu.

Des del seu departament què s’ha fet? Quines són les línies problemàtiques per 
als propers mesos? No s’ho guardi, al contrari, si ho sap tots estem esperant amb 
candeletes que ens ho expliqui. Ja li he dit que en aquests moments la incertesa és la 
pitjor de les malalties. Els inversors, els empresaris, els treballadors necessiten sa-
ber què és el que pensa fer el Govern de la Generalitat els propers mesos. I, a més, 
ho necessiten saber ràpid. No podem esperar. Hi ha un gabinet de crisi, al Govern, 
a la seva conselleria?

Els autònoms i les petites i mitjanes empreses estan molt espantats. Les previ-
sions són molt dolentes i vostès no han fet res per reduir la incertesa. Amb moltes 
de les seves declaracions provoquen l’efecte contrari. Ho repeteixo: el seu Govern 
està completament paralitzat, tot ho confien a l’aprovació d’aquest pressupost i des-
prés anar fent canvis. Per això no cal un pressupost nou. De fet, no creiem que ho 
estiguin plantejant de veritat. Quines modificacions pressupostàries ha preparat el 
seu departament per proposar-li al vicepresident tan bon punt s’aprovin els pressu-
postos? Com asseguraran que a les pimes i els autònoms els arribi la liquiditat? Què 
pensen canviar? On pensen incidir?

Continuem dedicant ingents quantitats de diners a l’estructura del departament, 
pel que veig. No pensen fer una reestructuració per fer-lo més eficient? Quant pen-
sen dedicar als autònoms i la petita i mitjana empresa? I al pacte de la indústria? I al 
sector de l’automoció? I a la digitalització de les empreses? Hem tingut un exemple 
excel·lent per veure com estan molt lluny del que seria desitjable. Què pensen fer al 
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respecte? Quines són les apostes pressupostàries més importants? Esperem que les 
tinguin previstes perquè si no ja fem tard.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. Ara té la paraula la senyora consellera. Té un minutet 
i mig.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, senyor Pachamé. Jo crec que en el fons està reforçant el que li estava dient jo. 
Si estic dient que indústria 4.0, que sector automoció, això són estratègies que ha fet 
el departament i que l’únic que estem dient és que caldrà reforçar-les. Tot això que 
vostè planteja, doncs, va a remolc del que ja hem proposat nosaltres. 

N’hi poso dues de molt concretes, quan em planteja diversificacions de partides 
pressupostàries ara ja. Miri, la Fórmula 1, no sabrem si es podrà celebrar aquest pre-
mi de Fórmula 1. Doncs, miri, els 14 milions que hi posa el nostre departament, una 
part que venen doncs del que és el cobrament de la taxa turística, l’altra part que ve 
de diners directament posats pel departament, si no se celebra, i evidentment no hi 
haurà beneficis aquí a distribuir, el que hi haurà és una reorientació: uns diners ani-
ran, 6 milions, pel que és la promoció turística i activació del sector, i l’altre anirà 
dirigit a ajuts a pimes directíssimament, des del departament, sense haver de fer res. 

Els ajuts que estem traient darrerament, com li explicava, al sector comerç i al 
sector turisme, els estem reorientant ja. Ja els estem reorientant. Al sector turisme 
mateix, al qual vostè s’hi ha referit moltíssim –li he estat explicant– estem reorien-
tant l’estratègia, com l’estem fent, dirigida al mercat domèstic. Vostè creu que no 
estem treballant ja amb tota la resta d’operadors internacionals de cara a l’any vinent 
per intentar posicionar-nos a nivell internacional? Vostè creu que no estem monito-
rant ja tot el que és la reputació online dels mercats de turisme internacionals? (Sona 
el senyal acústic que s’ha acabat el temps d’intervenció.)

El president

Gràcies, consellera. Ha esgotat el temps. (Pausa.)

Pregunta al Govern sobre la utilitat de les mesures adoptades arran de la 
crisi provocada per la Covid-19 destinades a petits negocis i comerços

311-01618/12

Passaríem a la següent pregunta, té la paraula senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. En el cas de que vostè fos propietària d’un petit comerç, d’un 
bar, d’un establiment de restauració, un gimnàs, un petit hotel o una agència de viat-
ges, creu que les mesures que el seu departament ha pres els han estat útils?, han 
estat mesures que li haguessin permès mirar al futur sense por i amb confiança?

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. Per donar resposta té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Doncs, com li he dit abans en aquest sector i d’altres el nostre departament ha 
fet tres coses. Una, la gestió del que és l’emergència. Segona, la gestió de la infor-
mació per fer-la accessible, àgil i ràpida a tot el que són petits establiments, petites i 
mitjanes empreses. I després estem elaborant l’estratègia i, quarta cosa, reorientant 
pressupostos. De què si no surten aquestes subvencions que hem fet també amb el 
sector comerç. Per exemple, ara en presentarem una de més de 9 milions d’euros 
dirigida, es va aprovar ja, a ajuts al teixit associatiu, ajuts també a les pimes, artesa-
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nia i moda, ajuts des del nostre departament que són compatibles amb tota la resta 
d’ajuts o també d’altres com les línies de suport també, com he dit abans, en la di-
namització del teixit productiu des del món local.

El president

Gràcies, consellera. Ara per repreguntar té la paraula el senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Creu que aquest nou servei d’atenció digital per informar de 
les mesures econòmiques és la resposta als milers de petits empresaris i els autò-
noms que ara mateix no saben si podran tornar a reobrir el seu negoci? Creu que 
l’ajut de fins a 2.000 euros per a treballadors autònoms és la solució als problemes 
de liquiditat dels autònoms catalans? Sap quant val el lloguer, els serveis, el mante-
niment del negoci? Sap que la manca d’ingressos es pot prolongar durant més temps 
que el pròpiament degut al confinament? Pensa anar administrant com píndoles els 
diversos ajuts?

Ja li dic que el principal perill per a la reactivació és la incertesa i la seva acti-
tud envia un missatge nítid a no saber exactament al que s’enfronta, eh? I això jo 
li concedeixo en el camp sanitari però no en l’econòmic. S’ha d’anar amb molta 
aproximació al que passarà i en aquestes condicions és preferible passar-se que que-
dar-se. Ara no val pecar de timorats, ara és l’hora de ser valents i d’imprimir caràc-
ter, de ser responsables i de ser professionals. I sap, senyora consellera, de què no és 
hora? D’incloure d’amagatotis, amb nocturnitat i aprofitant la quarantena, el Decret 
7/2020, de mesures urgents, així com qui no vol, un increment del 0,9 per cent de 
millora salarial als expresidents. És aquesta una mesura urgent? De debò? M’està 
dient que el seu Govern no pot fer res més en matèria econòmica però que té temps 
per apujar el sou als expresidents? Senyora consellera, posi’s en el lloc de milers de 
treballadors i treballadores d’aquest país, siguin treballadors, autònoms o petits em-
presaris, i pensi si ara tocava i pensi si les mesures que el seu Govern ha pres els 
porten tranquil·litat, els porten la seguretat, que, encara que això sigui molt compli-
cat, la gent vol saber la veritat per poder gestionar. Vol que ens posem d’acord.

Nosaltres som molt optimistes, senyora consellera, perquè sabem com són els 
nostres conciutadans però, fins no fa massa, nosaltres mateixos formàvem part 
d’ells, érem, li diria que encara som, com ells; teníem els nostres negocis, érem pro-
fessionals, érem autònoms, érem treballadors. I sabem per pròpia experiència, el dur 
que és aixecar cada matí la persiana del nostre negoci o anar a treballar sense saber 
si algú entrarà per la porta de la nostra perruqueria, del nostre despatx d’advocats o 
de la nostra assessoria. Ja sabem a què ens enfrontem normalment i sols demanem 
que hi hagi una direcció, que hi hagi un lideratge, que hi hagi un professional que, 
encara que es pugui equivocar, com tots nosaltres, tingui capacitat per prendre de-
cisions, que busqui el màxim de consens possible, que demani ajuda quan cal i que 
es concentri en el que realment importa, amb la gent d’aquest país, sigui quin sigui 
el partit que hagi votat.

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara per donar resposta té la paraula la senyora 
consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Vostè, senyor Pachamé, m’ha demanat responsabilitats del meu departament, què 
ha fet el meu departament. Doncs miri, en un sector com el comerç jo crec, per exem-
ple, que la signatura d’aquest manifest recolzat per totes les entitats vinculades al 
comerç a Catalunya, n’és una mostra. Aquí hi ha peticions concretes, aquí hi ha de-
mandes concretes, aquí demostra que hem estat al costat del nostre teixit empresarial. 
Per cert, un teixit empresarial al costat del qual m’hagués agradat moltíssim que vos-
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tès durant aquest any i mig haguessin estat, perquè més enllà de parlar malament de 
l’evolució de la nostra economia, no els havia sentit a parlar mai, mai, de les bondats 
del nostre teixit productiu. Mai havia sentit a parlar de la nostra economia productiva 
i les seves voluntats, mai els havia sentit a parlar en aquest sentit. Per tant qui ha de-
fensat, seguirà defensant, evidentment, és el departament d’Empresa, el nostre teixit 
empresarial i ho seguirà fent de manera responsable i èticament. Crec que és com ha 
de ser, sense jugar a demagògies. 

Miri, sabem perfectament quines són les necessitats i ho sabem perquè coneixem 
el que treballem i ho sabem també perquè l’experiència professional de tots nosaltres 
ens ha fet estar també al sector privat, sabem de què estem parlant, coneixem el pa-
timent. I és per això que fem totes aquestes reclamacions que fèiem. Que se suspen-
guin o es prorroguin els impostos, que hi hagi ajuts directes de liquiditat, o és que 
vostè no ha llegit els meus tuits o no ha llegit les demandes? Jo crec que aquestes són 
peticions reals, i ho torno a repetir: pel que fa a aquesta sortida de la crisi màgica, 
miri, això només es fa d’una manera treballant, concretant les mesures. I ara no hi 
ha ni el temps, quan vostè vulgui l’hi expliquem. I, és més, quan vostè vulgui entrem 
al detall de cada un dels sectors, més enllà d’aquests pronunciaments, ho repeteixo, 
abstractes, que poden quedar molt bé, però al cap i a la fi són paraules, cal baixar al 
terra els assumptes i calen mesures concretes.

Gràcies.

El president

Se li ha acabat el temps, consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Ho sé.

El president

Gràcies, consellera. 

Pregunta al Govern sobre el capteniment del Govern amb relació als 
sectors del comerç i el turisme arran de la Covid-19

311-01625/12

Ara passaríem al següent bloc, que seria el del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, que té dues preguntes. Passaríem a la primera pregunta –un se-
gon, que poso en marxa això. Té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, consellera, hem parlat de moltes coses ja durant la seva 
compareixença però en tot cas li volia fer un parell de preguntes més concretes. El 
sector del comerç i el turisme són sectors, la restauració, sectors que ens preocu-
pen. El sector serveis és important a Catalunya, vostè mateixa ho ha dit. Nosaltres 
voldríem..., és veritat que caldrà un acord ampli per prendre mesures a mitjà i llarg 
termini, però a no nosaltres ens agradaria també veure quina és la voluntat i les pos-
sibilitats del Govern pel que fa a les mesures a curt termini, ja que de moment, com 
li deia abans, no les hem vist reflectides en cap dels 7 decrets llei que ha aprovat el 
Govern.

I per tant m’agradaria dir-li: pel que fa a mesures econòmiques, ajuts a fons per-
dut directament als autònoms o a les empreses, en l’àmbit del comerç i turisme, 
quines possibilitats veu vostè de que hi hagi una modificació pressupostària després 
de l’aprovació el 24 d’abril del pressupost de la Generalitat? Perquè sembla, pel que 
ens ha dit, que disponibilitats fins al 24 no n’hi hauran, i per tant un cop s’aprovi, 
com veu vostè, el Govern, o les possibilitats del Govern per modificar aquest pres-
supost, i intentar injectar recursos, liquiditat a les empreses i autònoms, però en con-
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cret al sector del comerç i el turisme, que, com ha dit vostè, ens preocupa molt i és 
veritat que ocupa molts treballadors d’aquest país.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Ara per donar resposta té la paraula la conse-
llera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí. El sector comerç i turisme –ho hem dit abans, eh?–, no només pel seu grau 
d’ocupació sinó per la seva aportació al PIB, doncs, és molt determinant. A partir 
d’aquí el primer que hem fet –ho he apuntat ja– són aquests ajuts directes, en la me-
sura que hem tingut disponibilitat de manera immediata en el departament, reorien-
tació també d’accions. Jo crec que igual que passa amb el sistema de salut, que s’ha 
quantificat quina despesa incrementar, igual que els deia abans també en el sistema 
d’universitats, aquí hi haurà un increment de despesa no prevista, no pressuposta-
da, el primer que hem fet a banda de totes les accions que comentava és quantificar, 
quantificar aquestes pèrdues i evidentment tenir un altre element en consideració 
que fins ara desconeixíem, com és la gradació de l’inici de l’activitat. Evidentment, 
si continuem amb establiments tancats encara moltes setmanes més la quantificació 
haurà de ser molt més important. De moment ens hem centrat nosaltres en demanar 
el que era la moratòria i suspensió del que són els àmbits tributaris perquè si no hi 
ha ingressos, si no hi ha entrada, evidentment, molt difícil és donar compliment a 
aquestes mesures.

Celebrem les que hi ha hagut, creiem que encara són insuficients i sobretot ens 
preocupa també que se segueixi mantenint el que és el calendari fiscal però creiem 
que caldrà evidentment modificar i quantificar quins són aquests ajuts, que hauran de 
ser directes, no hauran de ser de refinançament, perquè d’aquesta manera el que es-
tem ajudant és a això, a refinançar un deute ja existent. Nosaltres creiem que aquests 
ajuts directes, com els que hem presentat en sector turisme, han de ser fàcils, àgils 
i han de ser de concessió universal. Ho treballarem també amb els agents socioeco-
nòmics i amb els representants també de treballadors, treballadores i petita i mitjana 
empresa.

El president

Moltes gràcies, consellera. I ara per repreguntar té la paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, consellera. Sí, perquè suposo que els agents socials econòmics, els que 
vostè ha vist, li han dit el mateix que m’han dit a mi; no sembla el mateix que a la 
senyora Pallarès. Però a nosaltres el que ens diuen és que liquiditat és el més impor-
tant perquè després això no afecti la solvència de les seves empreses. Per tant, espe-
rem que aquests 2 milions dedicats a turisme siguin 20, i els 7 que ha pogut vostè 
redirigir, doncs, acabin sent 27, no? Esperem que això sigui així.

Hi ha una pregunta molt concreta que ha proposat UGT i que no hem vist reflec-
tida en cap decret llei. Volíem preguntar, consellera, per què no han fet una proposta 
de reducció d’horaris comercials mentre dura l’estat d’alarma o de suspensió dels 
municipis turístics? Perquè ens sembla que en aquests moments, també com diu a 
més el president Torra, preval la salut dels ciutadans per sobre d’una altra cosa. Això 
són mesures que no costen res i que segurament afavoririen també aquest aspecte.

Moltes gràcies.

El president

Trenta segons, consellera. Gràcies.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, el tema d’horaris comercials l’hem debatut amb els agents vinculats al sector 
comerç. No hi ha hagut consens. Hi havia arguments a favor i en contra de mante-
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nir, i, doncs, no hi ha hagut una solució consensuada. Per això no ho hem fet, no ho 
hem tirat endavant.

I després, pel que fa el tema de comerç en àrees turístiques el que hem fet és 
remetre als plens dels ajuntaments que declarin temporalment o desisteixin de la 
declaració de municipi turístic, perquè es puguin acollir doncs a la resta al règim 
comú pel que fa a horaris. Però, ho repeteixo, amb això passa com amb el tema de 
rebaixes, no? Modificació del període de rebaixes...

El president

Se li ha acabat el temps, consellera.

Pregunta al Govern sobre el capteniment del Govern amb relació al 
suport a les universitats públiques per al final del curs 2019-2020 i l’inici 
del 2020-2021

311-01626/12

Passaríem, doncs, a la segona pregunta del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Quan vulgui, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Consellera, crec que coincidim molt amb el fet de que 
d’aquesta crisi, com de totes les crisis, en sortirem amb més coneixement i apostant 
pel capital humà i pel talent. I això vol dir les universitats i vol dir els centres de 
recerca, que està fent una molt bona feina durant aquesta situació de crisi, posant el 
millor d’ells i el que no tenen, a vegades, doncs, per suplir situacions complicades. 

M’agradaria..., en l’àmbit de les universitats, ho hem dit abans, estan fent, i vostè 
ho ha dit, que tindrà el sumatori de tot el que han hagut de dedicar per poder fer front 
al final d’aquest trimestre, d’aquest quadrimestre, i per tant doncs veurem a partir 
d’aquí quines solucions, o quina capacitat té el Govern. Hi insisteixo, s’aprovaran uns 
pressupostos el 24 que no donaran aire, no donaran oxigen a les universitats, i crec 
que és el moment, amb les modificacions pressupostàries que augmentem aquesta 
dotació per a les universitats, perquè no es vegin encara més minvades amb aquest 
esforç que han fet.

I l’altra..., voldria saber quina és la seva opinió i com creu que el Govern atendrà 
aquesta demanda, i l’altra és que una cosa que ens preocupa és el fet de que durant aques-
ta crisi hi ha persones que s’hauran quedat sense feina o famílies que estaran vivint un 
ERTO i per tant això farà que potser alguns nois i noies tinguin dificultats per continuar 
els seus estudis universitaris. Hem de garantir que ningú es quedi pel camí per culpa 
d’aquesta crisi. Per tant creiem que és molt important reforçar el fons de beques de la 
Generalitat. I per tant li voldria preguntar si estan treballant en aquesta línia. Deia abans 
vostè beques salari. És igual el nom que li posem, però cal dotar, augmentar aquesta do-
tació perquè ningú es quedi pel camí.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí. Ja ho he dit moltíssimes vegades avui, eh?, però agraeixo aquesta tasca que 
estan duent a terme les universitats i la resta d’agents per fer possible aquesta con-
tinuïtat en l’activitat acadèmica d’aquest any. I jo crec que el principal missatge que 
volem transmetre per fer front a aquest problema que vostè esmentava és que tant 
Govern com totes les universitats volem transmetre un missatge de serenor, de tran-
quil·litat als estudiants, que en el marc d’aquesta excepcionalitat que ens trobem no 
quedarà ningú fora ni quedarà ni perjudicat pel que és aquesta situació.

Jo crec que ho estem treballant amb corresponsabilitat, amb molta coordina-
ció amb les diferents universitats, també vetllant per la seguretat jurídica i també 
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acadèmica, perquè es poden imaginar que això afecta des d’estudiants que estaven 
d’Erasmus, estudiants estrangers que estan en aquí... Podria ser que mesures que 
adoptéssim unilateralment després per la seva convalidació a nivell internacional 
això perjudiqués els estudiants. Per tant tota aquesta casuística juridicofinancera és 
la que la que s’està tractant.

També acordem estudiar de manera conjunta i coordinada aquest increment de 
despesa que els deia abans que transmetrem i comunicarem en obert, de quines han 
estat les peticions que ens fan les universitats i evidentment ja estem preveient no 
només un augment del programa de beques sinó que hi haurà, preveiem també, un 
possible descens de les demandes de matriculació i no voldríem que això obeís a 
criteris econòmics. Per tant haurem de reforçar tot aquest conjunt d’ajuts dedicats 
a aquests estudiants que tenen famílies més perjudicades no es quedin exclosos del 
sistema universitari.

El president

Moltes gràcies, consellera. I ara per repreguntar té la paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Només per acabar, dir que és veritat que el Govern té garantida la majoria par-
lamentària per aprovar els pressupostos però d’entrada no la té –d’entrada no la té–, 
per fer modificacions pressupostàries a través de decrets llei. Jo faig una crida al 
Govern sobretot, però també als grups de l’oposició, perquè siguem també respon-
sables i a l’hora d’acordar o parlar amb el Govern d’aquests futurs decrets llei de 
modificació de pressupostos tinguem en compte aquestes prioritats que hem parlat 
avui aquí, que tenen també les seves prioritats acompanyades en temes de salut i de 
serveis socials, però que és molt important que l’activitat econòmica estigui en pau-
sa, com molt bé deia la consellera, i no mori. 

Per tant, en aquest sentit, crec que hem d’«apretar», el 24 d’abril és una bona 
oportunitat perquè el conseller, el vicepresident i el president ens escoltin i per tant 
transmetrem aquestes prioritats també...

El president

Ha esgotat el temps, senyora Romero. Té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Doncs, moltes gràcies. Evidentment, jo crec que tots els grups aquí presents som 
conscients que la situació ha canviat, les necessitats econòmiques pel nostre sistema 
de coneixement també i el que hem de..., estant com estem d’acord en que no hem de  
permetre no només que les universitats pateixin damunt les seves espatlles aquest 
increment de despesa sinó que els estudiants no en quedin exclosos, els agraeixo a 
tots aquesta col·laboració i en aquest sentit esperem que ho concretem en dotacions 
pressupostàries que ens evitin o que les universitats pateixin o que pateixin també 
els nostres estudiants.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre com es garantirà el compliment dels protocols 
de seguretat a les empreses quan es normalitzi la situació laboral

311-01623/12

Ara donarem pas al següent bloc, que és del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula el senyor Lucas Ferro per formular la primera pregunta.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Vivim aquests dies i durant les properes setmanes un 
escenari de reactivació productiva. En aquest escenari les empreses segueixen estant 
obligades igual que en una situació de normalitat a garantir la seguretat laboral dels 
seus treballadors. La meva pregunta és com garantirà el Govern de la Generalitat el 
compliment per part de les empreses dels protocols de seguretat necessaris per ga-
rantir la seguretat laboral al nostre país?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Per donar resposta té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, gràcies. Des del Departament d’Empresa i Coneixement estem fent servir 
totes les plataformes disponibles, les que tenim al departament i també la resta 
d’agents, aquestes recomanacions del Consell de Relacions Laborals, que, com bé 
els deia abans, també hi van participar com a departament, per a empreses i perso-
nes treballadores amb relació a la prevenció de la Covid. Apel·lem a la responsabi-
litat de les empreses. 

Tal com he dit abans, són competència del Departament de Treball aquestes 
inspeccions. Però jo crec que, en el grau de consens que es va assolir l’altre dia, en 
aquest Consell de Relacions Laborals, en què hi havia els agents socioeconòmics 
amb representativitat legalment reconeguda, jo crec que és un bon un bon marc. Ens 
mostra la implicació, la consciència de tots els que hi vam participar i jo crec que 
aquest Consell de Relacions Laborals ens va donar una de les fórmules a aplicar. 
Repeteixo, això no és una fórmula unilateral des del Departament de Treball sinó 
que va estar consensuat per la resta d’agents i en aquest sentit jo crec que és aquí on 
haurem d’apel·lar a la consciència i evidentment obligar empreses com a treballadors 
a seguir aquestes instruccions.

El president

Moltes gràcies, consellera. Ara per repreguntar té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

El desconfinament és segurament una situació crítica en tota la gestió de l’emer-
gència sanitària. Si fem bé el desconfinament i especialment si el fem bé en el món 
del treball que serà el primer que podrà, diguem, que serà un espai de trobada de 
molts ciutadans en aquest país, tindrem molt guanyat. Si el fem malament, podem 
fer moltes passes enrere i per tant nosaltres agraïm la col·laboració de tots els actors 
socials que han dissenyat protocols de seguretat i que assumeixen el seu compliment 
però amb aspirar a què el compleixin no n’hi ha prou.

Sabem que hi ha espais de precarietat laboral en aquest país i sabem que hi ha 
espais d’incompliment sistemàtic de la normativa de seguretat laboral en aquest 
país. Considerem que Inspecció de Treball pot no ser suficient en determinats casos 
per monitoritzar i analitzar que es compleixin les recomanacions de seguretat labo-
ral en matèria del Covid-19. I això atempta no només contra la seguretat laboral sinó 
també contra la seguretat ciutadana.

Creiem que serà necessari demanar el reforçament dels cossos de seguretat per 
poder dur a terme inspeccions dels llocs de treball i comprovar que es compleixin 
els protocols. Perquè si no ho fem bé, si no fem bé el desconfinament a les empreses 
o si només aspirar a demanar responsabilitat, creiem que n’hi ha prou, podem tro-
bar-nos amb una situació sanitària que s’agreugi degut a les mancances en seguretat 
laboral en algunes empreses en aquest país. I per tant els hi diem que estiguin molt 
atents, que despleguin la màxima capacitat d’inspecció del treball que puguin i que 
demanin reforços als cossos de seguretat si ho consideren necessari.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, jo crec que aquí hem de partir de dues premisses evidentment. Arreu hi ha 
gent responsable i irresponsable, la majoria del nostre teixit empresarial jo crec que 
és el primer interessat tant que els seus treballadors no es contaminin del virus, no? 
Jo crec que aquesta apel·lació a la responsabilitat, jo crec que no és menor. Però evi-
dentment jo compto també amb què el Departament de Treball ha contemplat tot de 
mecanismes i reforços per fer efectives aquestes inspeccions i, si s’escau, sancions 
en l’entorn laboral. Com vostè bé diu, podem presumir la bona fe de molta gent però 
sempre hi haurà algú, per una banda un altre, que pugui ser que no les volgués res-
pectar aquest sentit. Ja he dit confiança en l’estratègia que ha definit el Departament 
d’Afers Socials, Treball i Família.

En aquest sentit, ja he dit, la nostra part més enllà de transmetre-les, d’apel·lar i 
d’intentar que aquest desconfinament, que haguéssim volgut nosaltres que fos més 
tard, doncs si és ara intentarem mitigar-lo amb tots els efectes que puguem. Però 
repeteixo, confiança en l’estratègia que es treballa des del Departament d’Afers So-
cials.

El president

Se li ha acabat el temps, consellera.

Pregunta al Govern sobre quina serà l’efectivitat dels ajuts i les 
prestacions per als autònoms i les petites i mitjanes empreses

311-01624/12

I ara per formular la segona pregunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Mirin, nosaltres considerem que no s’ha desplegat un 
pla de xoc per afrontar aquesta situació d’emergència a casa nostra. S’han reforçat 
puntualment algunes qüestions però s’ha mobilitzat poc més de 100 milions per fer 
front a aquesta situació.

En el seu departament, en Empresa, pel que fa a autònoms, a pimes, a comerços, 
quin nivell de cobertura creu que tenen les ajudes que han desplegat?

Moltes gràcies.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Ajuts als... (Veus de fons.)

El president

Endavant, endavant, consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Perdó, perdó! Els ajuts que nosaltres hem desplegat són insuficients claríssima-
ment. Ja ho he dit abans, hem hagut de reenfocar ajuts, partides pressupostàries que 
teníem amb diferents subdepartaments per tal de configurar aquesta primera onada 
d’ajuts. Al departament, pel que fa els autònoms, aquests ajuts han estat aquesta con-
vocatòria publicada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Nosaltres 
fem les convocatòries, els ajuts sectorials.

A partir d’aquí jo li torno a dir el mateix: crec que caldrà reforçar pressupostà-
riament perquè aquest pla de xoc sigui efectiu. Però aquí li he de donar la raó, són 
insuficients, jo mateixa els considero insuficients. De moment, amb un pressupost 
prorrogat i amb la situació en la que estàvem, és el màxim a què hem pogut arribar 
des del departament.
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El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, consellera, li agraeixo de veritat la sinceritat. Crec que són clara-
ment insuficients i crec que donen poc marge inclús per fer-ne propaganda. Una cosa 
sí que voldríem dir, segurament l’Estat té molta més capacitat de mobilitzar recursos 
públics, ja sigui a deute o ja sigui pressupostàriament, però les administracions auto-
nòmiques i les administracions locals com a mínim haurien de ser eficients per com-
plementar i capil·laritzar aquestes ajudes. Hem parlat abans dels autònoms, molts del 
mig milió d’autònoms que hi ha a Catalunya, alguns s’hauran acollit a la prestació 
per cessament d’activitat, que són uns 661 euros. És molt més efectiu intentar refor-
çar per baix i que aquests autònoms puguin arribar a assolir un salari mínim inter-
professional que treure una línia d’ajuts incompatibles amb les ajudes estatals que 
no sabem ni la cobertura ni l’accés que tindran els autònoms.

Replantegem també les ajudes al turisme: 2 milions d’euros per a les empreses 
turístiques no només són clarament insuficients per l’escenari que tenim davant sinó 
que haurem d’afinar molt més el tret. Fem certa cirurgia amb les ajudes i subven-
cions que treu la Generalitat; intentem complementar per baix les ajudes de l’Estat i 
intentem protegir aquells sectors que estiguin clarament desprotegits, almenys fins 
que s’implanti un ingrés mínim vital. Són insuficients, vostè mateixa ho ha dit, però 
a més creiem que són poc eficients. Complementem i reforcem els sectors socials 
desprotegits amb el que puguem mobilitzar des de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Em demanava l’impacte dels ajuts des del departament. Ho torno a repetir, eh?, 
els ajuts a autònoms –i aquesta és una convocatòria que emet el Departament d’Afers 
Socials, Treball i Família–, doncs evidentment imagino que per també disponibili-
tat pressupostària han estat els que són. Però responc pel meu departament, ja que 
en aquesta comissió dono comptes del que es fa en el meu departament. L’hi torno 
a dir: hem intentat reorientar i encara ho estem fent, estem intentant que partides 
que com el que els explicava ara del tema de la Fórmula 1 o d’altres, estem mirant 
d’assolir el màxim import. I, en aquest sentit, doncs, la impotència d’aquesta insufi-
ciència és la que és. Però alhora també estem reorientant, penso que en les properes 
setmanes en podem donar algun més. 

Evidentment, tot això ho estem fent alhora que certs programes no poden deixar 
d’estar actius, perquè és que si no encara hi haurà moltes més empreses que ho pati-
ran, no? Però es poden imaginar... Nosaltres, quan hem demanat a banda de mesures 
de pròrroga o suspensió d’impostos, hem demanat també rapidíssimament temes de 
liquiditat però sobretot hem demanat ajuts directes i ho he dit diverses vegades, és 
com si faltés l’oxigen. Quan no hi ha entrada d’ingressos, no hi pot haver la mateixa 
sortida, tant a nivell de tributs com a despeses financeres, com a despeses vincula-
des a l’activitat, perquè tampoc s’ha parlat, i hem proposat ajuts amb moratòria, a 
càrregues financeres...

El president

Se li ha acabat el temps, consellera. Gràcies.
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Pregunta al Govern sobre la possibilitat de permetre canvis en les 
matrícules universitàries arran de la Covid-19

311-01631/12

I ara passaríem al següent bloc que és la del Subgrup Parlamentari Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula per formular la pregunta el se-
nyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’orador.) Gràcies, president. A la nostra intervenció hem fet una relació de quatre 
preguntes relatives a universitats. Per cert, volem agrair la bona tasca que està fent 
el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, que en bona mesura ens ha permès 
fer un seguiment del dia a dia dels estudiants i les estudiants catalanes. Però volem 
també, consellera, continuar preguntant en relació amb la situació dels estudiants  
i les estudiants de la universitat pública catalana. 

N’hi haurà alguns i algunes que no podran seguir l’avaluació, com bé pot imagi-
nar la consellera, per diferents motius relacionats amb la Covid-19. Permetrà, conse-
llera, modificacions de la matrícula per a anul·lar crèdit i que es retorni els imports... 
(Tall de comunicació.)

La consellera d’Empresa i Coneixement

Aquests aspectes, com els que he comentat abans, vinculats a què passa amb 
aquells estudiants que no poden fer front a la despesa de la connexió a internet, què 
passa amb aquells estudiants que per motius familiars no han pogut seguir el curs 
amb normalitat, etcètera..., és per tot això que ens estem reunint al Consell Inter-
universitari. Són una de les mesures, una de les possibilitats que estem estudiant. Jo 
ara no li puc dir com acabarem complint això, no?, però el fet de que ens ho plan-
tegem ja significa que estem contemplant aquestes possibilitats. És una de les que 
evidentment analitzem.

El president

Gràcies, consellera. Ara per repreguntar té la paraula el senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Miri, consellera, nosaltres entenem que en qüestions relati-
ves al que pot ser una futura beca salari, el que podria ser eliminar la penalització 
per segona matrícula, encara no hagin pres decisions, però sobre algunes qüestions 
pensem que les decisions s’haurien d’haver pres ja. Una primera, a la que fèiem re-
ferència, que tots els estudiants i les estudiants tinguin les mateixes possibilitats, un 
tema que per nosaltres és molt de mínims. Ens ha fet referència a algunes actuacions 
que van fent les universitats, però l’hi demanem exactament del seu departament.

Però una altra qüestió que pensem que ja és essencial és la pregunta que li estem 
realitzant. I la pregunta és molt concreta, guarda relació en tot cas amb la possibili-
tat de que hi hagi estudiants que, com no podran seguir l’avaluació, anul·lin ja ma-
trícula i que puguin conèixer si se’ls retornarà allò que han pagat pels crèdits. Miri, 
consellera, estem a 16 abril, en un curs normal en sis setmanes acabaria la docèn-
cia presencial aproximadament i per tant els i les estudiants necessiten que aquesta 
mesura si s’ha de prendre es prengui ara per poder-ne tenir coneixement. I si no es 
prendrà, doncs, amb tota sinceritat que el departament pugui avançar la decisió o 
que les universitats catalanes puguin traslladar la decisió al conjunt dels estudiants. 
Són mesures que no poden esperar, mesures que s’han de prendre ja. (Tall de co-
municació.)

El president

No sé si hem perdut la connexió a l’acabar la intervenció? En tot cas, consellera, 
té la paraula per contestar.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; aquestes són mesures... Jo no li he dit en cap moment que ni les preveiem con-
templar ni que no les considerem ni res, al contrari. Sinó que he dit: la casuística és 
molt més àmplia i el que estem fent ara és quantificant, és a dir identificant, més o 
menys, perquè també seria una greu irresponsabilitat dir «sí» o «no» i sense saber 
del que estem parlant. 

Per tant, som molt i molt conscients de la realitat que estan tenint molts estu-
diants i la complicació. Però, ho repeteixo, no només perquè afecten els temes de 
plans d’estudi; el que volem donar sempre és seguretat jurídica i garanties. Som més 
que sensibles a aquesta realitat. L’hi torno a dir: som els primers i únics que defensa-
ven en el seu moment el tema de beques salari i l’hem defensat quan es parlava més 
de rebaixa lineal que de beques salari. Nosaltres ja estàvem parlant d’aquells estu-
diants que no es poden permetre ni un lloguer ni pagar el transport per accedir a la 
universitat. Per tant, sensibilitat tota. Ara, farem les coses ben fetes i ho decidirem 
aviat. L’hi estic dient: aquestes setmanes s’estan fent i hi estar havent reunions tant a 
nivell de Ministeri d’Universitats, que ens marquen coses com els plans d’estudi, com 
quin efecte tenen a l’haver fet pràctiques o no, obligatòries en algunes titulacions,  
i evidentment com recomponem, des de l’avaluació a fins i tot els plans d’estudi. 

Per tant, hi haurà resposta, serem sensibles, però defujo ara un titular de «sí, i 
ho farem». No, ho explicarem en el seu moment, explicarem com ho farem i evi-
dentment serem sensibles. La primera de les premisses que he dit: no deixarem que 
aquesta situació afecti negativament cap estudiant. És la primera de les premisses 
que he dit abans. I, evidentment, aquesta premissa inclou també aquest tipus de me-
sures.

El president

Moltes gràcies, consellera. 

Pregunta al Govern sobre les accions previstes per a recuperar el 
turisme

311-01630/12

Passaríem a la pregunta del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la pa-
raula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Bé, jo crec que, al llarg de la sessió d’avui, han estat diversos 
els diputats de diferents grups que hem mostrat la preocupació pel sector turístic, 
no? Bàsicament, si algun sector econòmic va salvar bastant bé la crisi econòmica 
financera del 2008, per diferents motius, alguns geopolítics o internacionals, va ser 
precisament el sector turístic, no? I es va mostrar sobretot molt resilient a la situació 
de la crisi que vàrem patir. Ara la situació és diferenta, la situació és diferenta per-
què el sector turístic està aturat al 0 per cent. Hi ha algun sector econòmic que estan 
al 30, al 40, al 20, al 10 per cent, però el sector turístic està al 0. Hotels, restaurants, 
parcs, establiments d’oci, activitats culturals, comerç... I fins i tot veiem amenaçada 
la temporada de platges, que és un element important també en el turisme.

El turisme genera el 12 per cent del PIB català. Són vora 400.000 llocs de treball 
que depenen d’aquest sector i, per tant, el que li volem preguntar a la consellera és 
quines estratègies tenen per a aquest sector postcrisi sanitària. Un missatge d’espe-
rança i ànim per al sector, que, hi insisteixo, crec que és el que ho està passant més 
malament des d’aquesta perspectiva d’estar en situació zero.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Té la paraula la senyora consellera.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; ràpidament repassar i dir que sempre és un sector que hem posat en valor, 
i un determinat model de sector turístic, el que definim en el nostre pla estratègic 
amb les quatre des, que no em cansaré de repetir. Doncs, no només hem començat a 
ajudar en el sector, hem retornat també els turistes que estaven..., haver de retornar 
tots els turistes que estaven al país en aquestes setmanes; hem donat també suport 
en diferents accions, també en el tema d’hospitalització d’hotels; hem llançat aques-
ta línia de 3 milions i mig d’ajuts directes... Doncs, evidentment estem monitorant 
tot el que és l’estratègia, i a partir d’aquí tenim dues grans incògnites, com els deia 
abans: quan es tornarà a iniciar el tràfic transfronterer de persones, també el trà-
fic aeri –moltes companyies aèries estan pràcticament en fallida–, i hem d’adaptar 
aquest pla també de formació del turisme a aquesta nova situació.

L’elaboració del pla de contingència que estem elaborant d’ara fins al final de 
l’estiu, per tant fins a setembre, està molt adreçada a aquest mercat de proximitat, 
el català, l’espanyol, el francès, també a Països Baixos, Alemanya i al nord d’Itàlia. 
I ho fem amb els ens públics i amb el conjunt d’ens públics i privats, des de patronats 
fins a agències de turisme. I ho fem també distribuint geogràficament les accions, 
amb un pressupost també d’1 milió i mig d’euros. És quan reforçarem totes aques-
tes accions de promoció de manera immediata, que fem ja per salvar el que es pu-
gui d’aquesta campanya d’estiu. Però, ho torno a repetir: hi ha un condicionant que 
nosaltres no controlem, i és el sanitari. És a dir, es permetrà o no anar a les platges? 
Amb quina distància? Es permetran o no els allotjaments turístics? Quines mesu-
res s’han d’aplicar? Tot això és el que encara no coneixem i, malgrat això, li dic: 
ja estem treballant amb campanyes de promoció i ideant com ho salvarem a mitjà 
termini.

A llarg termini, m’ho guardo després per la rèplica.

El president

Gràcies, consellera. Té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, perquè efectivament la pregunta anava enfocada, no sé si és al llarg termini, 
però sí a la situació postcrisi sanitària. És a dir, s’està treballant amb la contingència 
actual i la situació actual, ho puc entendre. Desconec si la temporada d’estiu perme-
trà moviments internacionals o no. Tot apunta a que no. Ja es donen alguns països 
que estan recomanant que no hi hagi aquesta mobilitat internacional.

Però permeti’m que aprofiti per tercera vegada durant la sessió d’avui per fer-li una 
pregunta. Considera adequades les mesures fiscals sobre el turisme, concretament 
en l’impost d’estades turístiques que el seu Govern vol aprovar la setmana que ve?

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora consellera, com a referència li queden trenta 
segons. Endavant, quan vulgui.

La consellera d’Empresa i Coneixement

L’impost d’establiment i estades turístiques és un impost que paguen les perso-
nes que s’allotgen. Sense aquest impost tampoc podríem fer doncs... Ja m’agradaria 
a mi, poder prescindir d’aquest impost, eh? Ja l’hi dic ben clar. Ja m’agradaria a mi 
poder prescindir d’aquest impost. Sense aquesta recaptació tampoc podem fer les 
mesures i els ajuts que ens demana el sector. En aquest sentit ens vam pronunciar 
en el seu moment, que potser un augment més gradual seria el convenient però, ho 
repeteixo...

El president

Ha esgotat el temps, consellera. Gràcies.
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Pregunta al Govern sobre les conseqüències i l’impacte de la Covid-19 
en el sector del turisme

311-01627/12

I ara passaríem al següent bloc que és el del Grup Parlamentari Republicà. I per 
a la primera pregunta té la paraula la senyora Aurora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Gràcies, president. Gràcies, consellera, 
per explicacions bé molt semblant al que s’està parlant fins ara, eh? No cal que re-
petim la importància que té el sector turístic del nostre país. Jo bàsicament voldria 
destacar dos aspectes, un que s’ha començat a comentar ara: aquesta crisi serà di-
ferent a les destinacions turístiques perquè n’hi ha que depenen més del turisme de 
llarga distància, del turisme asiàtic o el d’Estats Units, que ja s’està parlant que evi-
dentment tindrà una davallada molt, molt important, per una banda, perquè segu-
rament els hi afectarà la Covid possiblement en el seu lloc d’origen, i per l’altra pel 
transport aeri. 

I, per una altra banda, totes aquelles sinergies que hi han a moltes destinacions 
turístiques amb els grans esdeveniments. No només amb les platges com s’ha dit, 
que també ens preocupa molt què passarà a les platges, bàsicament perquè no sabem 
com es podran controlar les massificacions, però també tots aquests grans festivals, 
tot això que precisament ho fem per desestacionalitzar la temporada i que ara que-
darà molt minvat.

En aquest sentit s’ha dit molt que es treballarà, i s’està treballant ja, amb el turis-
me de proximitat, el turista espanyol, el català, el d’Andorra o sud de França. I aquí 
penso que el departament ha d’acompanyar, ha d’acompanyar i ha de treballar bà-
sicament perquè no ens fem mal uns als altres, perquè anirem tots abocats a buscar 
el mateix turista.

I només dir per acabar que sobretot penso que s’ha de buscar l’oportunitat ara, 
l’oportunitat per canviar alguns models turístics que segurament potser no s’ha fet 
del tot bé. Treballar molt més el turisme sostenible, el turisme que és respectuós 
amb el seu entorn. També buscar tota aquell turisme que potser no és tan massificat 
com el turisme industrial, el turisme gastronòmic. Tot això penso que és molt im-
portant ara, sobretot treballar en això, i també en la formació dels treballadors de 
l’àmbit turístic. És un moment segurament per reinventar-se i per innovar.

I deixi’m dir-li també que en l’àmbit sobretot de les persones, que segur que 
moltíssima gent ho està passant molt malament perquè està a l’atur o està en un 
expedient de regulació, però també hem de pensar que hi haurà gent que està fent 
teletreball i que en aquest moment pel confinament també està generant un estalvi. 
I amb aquesta gent potser també hi podem pensar, que és possible que quan puguem 
començar a sortir comptem amb que ells són possibles consumidors tant del comerç 
o potser del turisme aquest més de proximitat. La meva pregunta una mica és el 
que han dit la majoria, eh?, però quan, bàsicament, en quin moment es pensa que 
es podrà reactivar aquesta activitat turística i quines mesures més concretes estan 
liderant des del departament sobretot en aquesta vessant més d’innovació de buscar 
novetats?

El president

Ha esgotat el temps, senyora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Gràcies.

El president

Gràcies. Té la paraula la senyora consellera.



DSPC-C 477
16 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEC  68

La consellera d’Empresa i Coneixement

El nostre model de turisme, que està descrit en el pla estratègic i en el pla de 
màrqueting, parla d’aquest model de turisme sostenible. Nosaltres adaptem un mo-
del turístic i evidentment volem canviar-lo. Com? Incrementant la despesa; no ens 
importa tant el nombre de turistes com la despesa, doncs, que aquest turisme sigui 
sostenible, diversificat, evidentment inclou el turisme esportiu, el cultural, el gas-
tronòmic. En això hi tenim múltiples accions. Evidentment, diversificant l’oferta, 
desconcentrant –no tot ha de ser àrea metropolitana o ha de ser Barcelona i la costa 
sinó també el turisme d’interior– i sobretot també desestacionalitzant, no tot s’ha de 
concentrar a l’estiu.

Aquests indicadors que ens marca el nostre pla estratègic ja els estàvem..., ja anà-
vem a millorar. La referència que vostè molt bé apunta, aquesta sostenibilitat social, 
cultural, amb la població de Catalunya, és la que nosaltres estem perseguint. Ara, de 
la nit al dia no es canvia. Per tant, aquest conjunt d’accions són les que estem fent.

Quin turisme o quines accions estratègiques ens presentem a mitjà i llarg ter-
mini. Doncs, les que teníem orientades també en la recerca d’aquests mercats que 
són, doncs, com l’asiàtic, per exemple, quan busquem desestacionalitzar. El mercat 
asiàtic no busca sol i platja; per tant, ens permet tenir-lo més continu. En cada un 
dels mercats podem fer aquesta anàlisi i és aquí on utilitzant, com he dit ja, aquest 
sistema que tenim d’intel·ligència artificial, de gestió del Big Data i de la reputació, 
on dirigim les microcampanyes segmentades, d’acord? 

Què passa? Ara ens haurem de moure de manera molt ràpida a aquest turisme 
domèstic. També estem analitzant els diferents països que ens envolten. Per exem-
ple, sabem de sobres que el mercat alemany no té prou capacitat per integrar tota 
la demanda que presenta Alemanya, i sabem que s’adreçarà a altres mercats com 
són l’espanyol, l’italià, etcètera. És aquí on fem aquestes microcampanyes, com dic, 
molt orientades a quina tipologia de turisme. Perquè el model turístic el tenim clar, 
aquest model sostenible que nosaltres volem, però és a partir d’aquí que ara haurem 
de prescindir de tots aquests actius que havíem anat assolint i ho haurem de fer se-
gons creguem.

Dir també molt satisfeta que el 85 per cent dels congressos professionals i salons 
professionals de treball s’han pogut prorrogar a la tardor-hivern. Per tant 85 per cent 
s’han reorientat, s’han posposat les dates. I això també és important perquè aquesta 
diversificació del turisme també ha de contemplar...

El president

Se li ha esgotat el temps, consellera. Gràcies.

Pregunta al Govern sobre la planificació per a donar suport a la 
digitalització de les empreses

311-01628/12

Ara passaríem a la segona pregunta del Grup Parlamentari Republicà. Per tant, 
té la paraula el senyor Alfons Montserrat. 

Alfons Montserrat Esteller

Gràcies, president. Consellera, diputats i diputades, bon dia. Bé, el Pacte nacio-
nal per a la indústria estableix quatre línies d’acció sobre indústria 4.0 i digitalitza-
ció i amb bon criteri identifica que l’ús de les TIC al món de l’empresa ja no és un 
element diferenciador sinó que és un element necessari en el funcionament de l’acti-
vitat econòmica. Així, de la mateixa manera que la gran transformació de finals de 
segle XX va ser la integració en una economia internacional, la transformació d’ini-
cis d’aquest segle XXI serà la digitalització de l’economia. I avui dia, en temps de 
confinament, aquesta necessitat estratègica esdevé també una necessitat essencial, 



DSPC-C 477
16 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEC  69 

perquè ens permet combinar, de la manera més eficient, la seguretat sanitària amb 
el que és el manteniment de l’activitat productiva.

Naturalment, això no és aplicable a tots els sectors per igual ni tampoc a totes les 
empreses per igual. I aquí el departament té un rol imprescindible: assegurar-se que 
tothom es pugui digitalitzar ho faci. Hem de tenir en compte que a determinats sec-
tors, com per exemple seria el sector serveis, que ve a representar un 73 per cent de 
la nostra economia, aquesta capacitat de digitalització té un impacte molt asimètric, 
impacte que es veu agreujat el decret que tanca les tendes físiques però que permet 
el comerç online. De manera que, mentre els nostres botiguers i petits comerciants 
veuen augmentar la seva incertesa, els grans operadors online veuen augmentar el 
seu volum de negoci.

Per això considerem que el Departament d’Empresa ha de liderar i acompanyar 
en la feina de digitalitzar totes aquestes empreses i estudiar també mesures per 
compensar els qui han patit un desavantatge per culpa d’aquest confinament. No es 
tracta únicament d’una qüestió de construir la recuperació sinó també del mentres-
tant, de donar al nostre teixit productiu totes les eines per poder sobreviure. I per 
això, consellera, li volem preguntar sobre quines són les accions del departament 
per acompanyar la digitalització del teixit empresarial català, especialment de les 
pimes i el petit comerç.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Montserrat. Té la paraula la senyora consellera per donar 
resposta.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Diem ja de fa molt temps que aquesta indústria 4.0 o integració 
de les noves tecnologies és el que donarà competitivitat no només a les empreses 
sinó també als territoris. Nosaltres hem portat, hem dut a terme diferents iniciatives 
pel que fa a aquestes del nostre teixit productiu, que les empreses catalanes adaptin 
tecnologies avançades i de transformació i potser la que destacaria més és aquest 
programa de Proacció 4.0, que es va presentar el novembre de l’any 2019 i que per-
met accelerar el que és la integració d’aquestes noves tecnologies en el que és l’es-
tratègia de les empreses del nostre país, noves tecnologies com la impressió 3D, el 
Big Data, el blockchain, etcètera. 

És un programa de país, liderat pel Govern, i que compta com a partners també 
amb el Consell General de Cambres, Foment, Pimec, el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya. Volem que sigui aquesta finestreta única en l’àmbit de la indús-
tria 4.0, també posant a disposició de la petita i mitjana empresa, doncs, tot un seguit 
d’eines que van adreçades a facilitar la seva transformació.

Aquests vectors que l’integren són la sensibilització –un 60 per cent de les em-
preses encara no tenen consciència dels canvis que estan venint i com integrar les 
noves tecnologies–, orientació i diagnosi, aquesta tasca molt important, i després 
també mecanismes de suport a la implementació. S’ha realitzat també una sensibi-
lització d’aquest programa arreu del territori. Entenem que ha de ser també aques-
ta distribució territorial la que ens fa també ser igualment competitius i igualtat 
d’oportunitats al territori.

I també hem donat ajuts econòmics directes perquè un cop s’han identificat, s’ha 
fet la diagnosi, les empreses puguin implementar-los. Ja s’han presentat 274 sol·lici-
tuds, se n’han aprovat 155 i estan en fase d’execució. Per tant, hem exhaurit el pres-
supost que teníem fins al moment, que era de 2 milions d’euros.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies consellera.
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Pregunta al Govern sobre la estratègia amb què es donarà suport a 
l’activitat universitària durant el confinament

311-01629/12

I ara, per la tercera pregunta del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la 
senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Consellera, primer deixi’m que sumi l’agraïment a la comu-
nitat universitària, no només a tota aquesta capacitat d’adaptació que han tingut al 
sistema no presencial, sinó també a tots aquells tecnòlegs i científics que estan col-
laborant, doncs, en la fase diagnòstica i també en els assajos d’aquesta pandèmia.

Nosaltres volíem preguntar-li pel sistema d’avaluació. És cert que hi ha molta in-
certesa de com serà, com acabarem aquest curs i d’alguna manera com començarà 
el següent. Malgrat que hi pugui haver alguna possibilitat damunt la taula de que hi 
hagi exàmens presencials a l’estiu i l’autonomia universitària de la que ha parlat, sí 
que creiem que val la pena apostar per un sistema que ja els estudiants puguin plani-
ficar-s’hi i adaptar-s’hi ara i, per tant, que tingui en compte aquests sistemes digitals 
per poder-ho fer. Especialment aquells que ja estan amb cursos de quart o acabant el 
màster o acabant els doctorats, perquè també ja puguin planificar l’any que vindrà. 

En això li demanem que insti el Consell Interuniversitari a que tingui en compte 
els representants estudiantils en prendre aquestes decisions. I també que es tingui 
una cura especial pels estudiants que compaginen aquests dies estudis i feina, i en 
aquest cas feines essencials o no essencials, però que han d’anar a treballar i per tant 
encara tenen uns horaris més complicats.

També en el tema de les pràctiques ens estan arribant molts dubtes d’aquells es-
tudiants que no han fet més de la meitat de les pràctiques i per tant que també o se’ls 
doni l’opció a l’estiu o se’ls permet que hi hagi aquesta flexibilitat perquè si poden 
fer treballs alternatius i necessiten acabar aquest curs acadèmic, doncs, que hi pugui 
haver aquesta sensibilitat.

I finalment –se n’ha parlat– sobre les beques. Nosaltres també voldríem posar 
damunt la taula que la rebaixa de preus universitaris que ja contemplen els pres-
supostos que esperem que s’aprovin la setmana que ve ens sembla una oportunitat 
perquè l’any que ve accedir a la universitat no sigui una barrera i, per tant, que els 
estudiants, amb aquests preus que tindrem l’any que ve, que tornem a una normalitat 
com la del 2012, no tinguin l’entrebanc dels preus.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. Per donar resposta té la paraula la senyora 
consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Gràcies, diputada. També per no repetir-me amb alguns dels 
temes que ja hem comentat a nivell de d’universitats, reafirmar que la Comissió 
d’Accés i d’Afers Estudiantils ha pres acords de reprogramar les proves d’accés a la 
universitat, les PAU, en el sentit que he dit abans. També hi ha noves dates també 
per les proves d’accés a la universitat per a majors de quaranta-cinc i de vint-i-cinc 
anys. També les proves d’accés, les PAP. La veu ja va fallant, eh? També la Comis-
sió de Programació i Ordenació Acadèmica ha continuat els seus treballs per tal de 
programar els nous estudis pel curs 20/21. Està també analitzant tota la casuística 
que es porta produir en el marc de la generalització d’avaluació en modalitat no pre-
sencial. Per tant això ja s’està estudiant.

I després també el grup de treball de vicerectors, vicerectores de les Comissions 
d’Accés i Afers Estudiantils, de Programació i Ordenació Acadèmica, en el marc 
del Consell Interuniversitari, estan estudiant i proposant mesures –de fet hi ha una 
mateixa reunió avui–, per a avaluació de possibles, un escenari de no presencialitat 
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absoluta que podria ser que hi fos i es posa..., evidentment s’estan treballant dife-
rents recursos virtuals sempre considerant l’adequació del contingut de les proves a 
tot el que és el confinament dels estudiants.

Per tant, a diferència del Departament d’Educació, el Departament d’Universi-
tats ha de respectar l’autonomia universitària. Sí que el que estem intentant és con-
sensuar posicions, com ho vam fer en el seu moment amb el tema d’interrupció o 
suspensió de les classes presencials. Tots aquests temes d’avaluació de pràctiques..., 
vull recordar també que hi ha una pàgina web de preguntes freqüents per a tots els 
estudiants, i és aquí on hi haurà també..., després d’aquestes darreres reunions po-
drem ser capaços de concretar molt més.

Jo he volgut respectar sempre aquesta autonomia universitària, no imposar unila-
teralment; tampoc podríem dir quin ha de ser el criteri i, per tant, comunitat uni-
versitària, també, doncs, les diferents comissions seran les que van concretant. Però 
ho torno a repetir una vegada més: que cap estudiant es vegi perjudicat per aquesta 
situació que cap de nosaltres esperàvem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre quines accions legislatives proposarà el 
Departament d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació 
econòmica

311-01620/12

I ara ja passaríem al darrer bloc, que serien les preguntes del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Per fer la primera pregunta té la paraula la senyora Teresa 
Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies. Gràcies, president, per donar-me la paraula. Consellera, ha que-
dat clar, jo crec, avui, al llarg de totes aquestes intervencions, que després d’aquest 
escenari d’emergència ens trobarem amb un altre escenari segurament molt canviat 
dintre de tot l’àmbit econòmic, el qual el seu departament hi té molta incidència, 
com hem pogut veure, i el que dic és que necessitarem una fermesa molt important 
d’eines legislatives, que algunes d’elles es troben dins del seu àmbit o afecten sectors 
molt directes del seu àmbit, no?

Ara mateix aquest marc jurídic... Llavors, quan parlava d’aquella anècdota dels 
empresaris del I+D, no volia dir que no volguessin liquiditat, tothom té clar que ne-
cessitem liquiditat. Però que era molt important, aquest marc jurídic, i aquesta se-
guretat i aquesta resposta. Això ho és ara i evidentment ho serà a futur i per tant jo 
lo que li demano és que com a parlamentària des del seu departament, des del punt 
de vista del seu departament, quines són aquelles accions legislatives, més enllà 
evidentment de les modificacions a nivell de pressupost que pugui haver la setma-
na que ve, dins del seu àmbit, quines mesures, quines accions legislatives hauríem 
d’emprendre per ajudar dins de l’àmbit empresarial la transició energètica, com ja 
han dit, dintre també del Pacte nacional per a la societat del coneixement, que crec 
que serà clau, i també, evidentment, dintre del Pacte nacional per a la indústria. Per 
tant, quines són aquelles eines legislatives que vostè ens podrà demanar per tirar 
endavant aquesta política.

Moltes gràcies, consellera.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Per donar resposta té la paraula la senyora con-
sellera.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Sí, ara més que mai ens caldrà aquesta unitat de coordinació ins-
titucional per tal d’accelerar algunes iniciatives legislatives. El Parlament de Cata-
lunya serà clau, tindrà un paper clau, i per tal d’ajudar a accelerar amb la màxima 
rapidesa aquesta recuperació de l’activitat econòmica i de la normalitat. Per mi hi 
ha un element clau, que és aquest Avantprojecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica, que simplifica; recordem que un eix importantíssim és aquest d’only 
once, de presentació una sola vegada de tota la documentació necessària per tal que 
les diferents empreses o autònoms no hagin d’anar recorrent tots els departaments 
de la Generalitat amb documentacions, agilitza molt els tràmits, simplifica molt els 
tràmits. En això, doncs, som un departament també innovador, pivotem també una 
estratègia europea en aquest sentit. 

També considero molt important en aquest context... Aquesta, diguem-ne, la Llei 
de facilitació de l’activitat econòmica és una llei que ens permet operar més ràpid 
però conceptualment cal també doncs, si ens ho creiem de debò, que volem aques-
ta economia del coneixement, ens cal, tirar endavant també amb celeritat el que és 
l’avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya. Aquest és el marc referencial 
perquè realment com dic puguem traduir aquest desig en realitat i ens cal aquesta 
llei per reconèixer, ordenar i poder impulsar tot el sistema de coneixement, aquí hi 
han universitats, centres de recerca, tecnològics, parcs científics, etcètera.

I en aquest sentit també caldrà, com deia, l’aprovació del Pacte nacional per a la 
societat del coneixement, la seva ordenació. Hi ha treball fet de molts mesos, hi han 
participat molts col·lectius i considero també que és una eina importantíssima, a més 
de la renovació del Pacte nacional per a la Indústria.

El president

Moltes gràcies, consellera. Per repreguntar té la paraula la senyora Pallarès. 
(Veus de fons.) No vol preguntar? 

Pregunta al Govern sobre quines mesures prendrà el Departament 
d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del sector 
del turisme

311-01621/12

Doncs passaríem a la següent pregunta del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Quan vulgui, senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Consellera, se n’ha parlat abastament però des del nos-
tre grup també volem posar el tema turisme damunt la taula i preguntar-li també, 
transmetre-li també, aquesta inquietud que també com a parlamentaris de diferents 
punts de Catalunya hem pogut evidentment rebre aquests inputs dels diferents sec-
tors, les diferents zones, els diferents models turístics, que heu treballat des del vos-
tre departament, els diferents models que són complementaris i enriquidors de tota 
aquesta gran atracció turística que tenim com a país, no?

Jo una aportació que veig aquí que podrà ser ara, diguem, un dels estàndards 
importants de qualitat que també tindrà dintre de l’àmbit turístic, també serà el rela-
cionat amb la neteja, la sensació de desinfecció, aquests temes que ara preocuparan 
molt més a la gent, no? Però en tot cas, i dintre de totes aquestes mesures que vostè 
ha explicat, dintre de l’àmbit legislatiu, com podem també ajudar els grups parla-
mentaris a impulsar mesures per a l’àmbit turístic a curt o a llarg termini, que us 
puguin ser vàlides també amb aquest suport legislatiu per tirar endavant la recupe-
ració econòmica d’aquest sector que és vital per al país.

Gràcies, consellera.



DSPC-C 477
16 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEC  73 

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Per donar resposta té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; avui n’hem parlat, jo crec que durant la compareixença primera i després a 
les preguntes, a bastament del sector turístic. Jo vull posar en relleu que si algú ha 
defensat aquest sector hem estat aquest departament. Un sector que s’ha qüestionat, 
que s’ha estigmatitzat, però jo penso que partíem de premisses que eren també molt, 
perquè dir-ho d’alguna manera molt simplistes, no? Quan nosaltres definim el pla es-
tratègic i el pla de màrqueting, i aquí la Direcció General de Turisme i l’Agència Ca-
talana de Turisme, doncs una com a eina diguem-ho així estratègica i l’altra com a 
eina més operativa, ens permeten arribar als indicadors que tenim, jo crec que tenim 
claríssim el model de turisme que volem i que hi ha elements com és la sostenibi-
litat, sostenibilitat cultural, evidentment, doncs, econòmica i mediambiental. No-
saltres ja l’estem contemplant. Quan se n’està parlant molt, ja l’estem contemplant.

Ara ens haurem d’adaptar molt i molt ràpid, com deia abans, perquè hi ha moltes 
incerteses que encara no contemplem. Tampoc sabem què passarà... Deia, per exem-
ple..., hem contribuït a traslladar molta de l’activitat firal o de congressos a la tardor, 
però tampoc sabrem què passarà realment amb el tràfic aeri. No sabrem tampoc 
quines mesures adoptaran els diferents països. Aquí sí que ens hagués agradat mol-
tíssim que des d’Europa s’hagués establert una certa uniformitat del que són les pau-
tes, el nivell d’improvisació ha estat també degut a la sobtada irrupció d’aquest virus 
a Europa i aquí jo crec ens hagués anat molt bé per al mercat turístic i en aquest 
sentit també apel·larem a Europa, doncs, que hi hagi una certa uniformitat de crite-
ris. Perquè si cada país va aplicant les seves normatives, són realitats diferents, però 
aquí també arribarà un moment que haurem d’atendre aquesta estratègia conjunta.

Nosaltres tenim clar el model que volem a Catalunya i en base a l’evolució de la si-
tuació a nivell sanitari, haurem d’anar actuant. Aquí no hi ha fórmules secretes, més 
enllà de posar a disposició tots els actius, els contactes, les xarxes que tenim a nivell 
internacional, que fins ara ens donaven i ens posicionaven excel·lentment el que fa in-
dicadors. Aquí sí que podem passar comptes d’indicadors. Els podem passar perfec-
tament, de tots aquests anys. Els podem passar d’aquest any passat i veure si és cert o 
no que anàvem desestacionalitzant, diversificant, incrementant despesa. Podem pas-
sar tots aquests exàmens, donar la cara i respondre per les actuacions que hem fet.

I ara el que demano també és aquest xic d’implicació també per part de tothom 
per salvar un sector que, com dic moltes vegades, ha estat injustament estigmatitzat. 
No és el model de massificació que volem.

El president

Se li ha acabat el temps, consellera.

Pregunta al Govern sobre quines mesures prendrà el Departament 
d’Empresa i Coneixement per a contribuir a la recuperació del sector 
del comerç

311-01622/12

I ara passaríem a la darrera pregunta del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Té la paraula la senyora Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Consellera, també, i en la mateixa línia d’aquest suport 
legislatiu que també probablement se’ns demanarà als grups parlamentaris amb les 
accions que s’hagin d’emprendre en el sector comerç... Aquest sector..., tots sabem 
que el model de comerç propi que té Catalunya ha fet que sigui un element bàsic de 
cohesió dins de les ciutats, un element de dinamització dels carrers, un element de 
vida dins de les ciutats i en molts moments, ja ho sabem, estàvem ja treballant bastant 



DSPC-C 477
16 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CEC  74

al Parlament dintre de l’àmbit de la llei de comerç, perquè ja hi havia una crisi so-
bretot en el tema online. Hi havia moltes demandes per part d’aquest sector d’aquest 
canvi, diguem-ne, d’aquest canvi que s’havia de produir, que sempre s’ha de produir 
amb unes garanties legislatives, que ara s’ha produït de forma sobtada. Vull dir ara 
és sí o sí s’ha d’anar cap aquí, vull dir, s’està veient que la gent s’està organitzant, que 
hi han plataformes online i que això continua.

Per tant, jo crec que també a futur aquí demanarem com a parlamentaris, dema-
nar al seu departament aquelles eines legislatives en les quals puguem contribuir a 
la seguretat i al blindatge també d’aquest model de comerç que tenim a casa nostra, 
no? I de quina manera evidentment hi haurà també algunes d’aquelles mesures que 
siguin per activar el consum, que també és lo que portarà a que hi hagi aquesta ca-
dena de recuperació econòmica també en aquest àmbit.

Dit això és només demanar-li a nivell legislatiu com podrem ajudar des del Par-
lament també, quines accions ens podrà demanar el seu departament per ajudar en 
aquesta recuperació.

Moltes gràcies, president. Gràcies, consellera.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, el que ens reclama ara més el sector són tots el ajuts que serveixin per incre-
mentar la liquiditat, la pervivència del sector. Per tant, a nivell pressupostari caldrà 
fer les modificacions de suport que calgui, per donar suport a aquest sector, aquest 
sector tan important i aquest sí que també, igual passava amb el tema dels allotja-
ments turístics que estan obligats a tancar, també el sector comerç que no és essen-
cial es veu obligat a tancar.

Per tant, és un sector que ens demana, gairebé ens crida, no?, que fem actua-
cions. Nosaltres totes les mesures les proposàvem en aquest manifest, aquest ma-
nifest que crec que ja ha vist tothom, tant de condonació d’impostos, no només 
ajornaments, també mecanismes que suspenguin o flexibilitzin els lloguers comer-
cials. Apel·làvem a tot un seguit de mesures que esperem que es vagin recollint, mol-
tes de les quals no són de la nostra competència. No només en som conscients, de 
la importància del sector i de la cruesa amb què està patint, sinó els llocs de treball 
que en depenen.

I aquí, com deia abans, a nivell normatiu, tenim competències exclusives. Tenim 
també sentències del Tribunal Constitucional pendents. Seguirem lluitant pel nostre 
model. Seguirem lluitant pel nostre model de comerç. Seguirem fent-ho de la mà 
dels agents privats també, socials i privats vinculats al comerç. I és en aquest sentit 
que més enllà dels ajuts que hem donat, ara surt aquesta propera convocatòria de  
9 milions d’euros, ens agradaria, doncs, poder-ne fer de molt més.

I aquest segon que em queda per intervenir volia donar les gràcies a tothom per 
les seves aportacions i intervencions, també crítiques, i reafirmar que des del depar-
tament jo crec que la situació és prou greu per deixar algunes rivalitats que pogues-
sin tenir a nivell ideològic a banda i posar-nos a treballar pel futur d’aquest país. Jo 
crec que és el que ens està reclamant tothom.

Gràcies.

El president

Gràcies, consellera. I bé, sense més temes a tractar, dono per finalitzada aquesta 
sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tot aprofitant per agrair la presèn-
cia de la consellera, els tècnics, la lletrada, els diputats i els ciutadans que ens han 
seguit per les xarxes. Cuideu-vos. Bona tarda a tots.

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