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Sessió 2 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a dos quarts de deu del 
matí i sis minuts. Presideix Antoni Castellà i Clavé, acompanyat de la vicepresidenta, Eulàlia 
Reguant i Cura, i del secretari en funcions, Oriol Amat i Salas. Assisteix la Mesa el lletrat Fer-
nando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, Magda Casamitjana i Aguilà, Car-
mina Castellví i Vallverdú, Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Maria Senser-
rich i Guitart, Roger Torrent i Ramió i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio 
Espinosa Cerrato, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i Laura Vílchez Sánchez, 
pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; 
Jéssica Albiach Satorres i Joan Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot,  
i Josep Enric Millo i Rocher i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
Oriol Junqueras i Vies.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident 

del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del depar-
tament (tram. 355-00011/11). Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda. Sessió informativa.

El president

Bon dia a tothom, diputats, diputades. Comencem.

Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 
departament

355-00011/11

S’inicia la sessió d’aquesta onzena legislatura, de la Comissió d’Economia i Hisen-
da, amb la compareixença de l’honorable vicepresident i conseller d’Economia. Sigui 
benvingut a la comissió, honorable senyor Junqueras.

Ens acompanyen, també, el secretari general del departament, en Josep Maria Jové; 
així com el secretari i la resta d’equip, el secretari d’Economia, el senyor Pere Ara-
gonès; el senyor Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda; el senyor Lluís Juncà, cap de l’Ofi-
cina del Vicepresident del Govern; el senyor Francesc Sutrias, el senyor Josep Maria 
Sánchez i el senyor Josep Ramon Sanromà, així com la resta de l’equip que ens acom-
panya en aquesta comissió.

Abans de començar, primer de tot, comunicar-los..., vostès saben que, malaurada-
ment, la secretària, doncs, d’aquesta mesa, va tindre un accident. Des d’aquesta comis-
sió traslladem tota la benaurança perquè es recuperi al més aviat possible i, en aquest 
sentit, entenc el grup de Junts pel Sí... (Roger Torrent i Ramió demana per parlar.) Sí?

Roger Torrent i Ramió

Sí, president; en tot cas, nosaltres proposaríem el senyor diputat Oriol Amat per 
substituir la diputada, que malauradament no ens pot acompanyar avui, Muriel Casals.

El president

Molt bé; gràcies, diputat. Per tant, el senyor Oriol Amat passa, doncs, a substituir en 
aquesta sessió la diputada Muriel Casals. A partir d’aquí, els faríem una proposta als di-
ferents portaveus... (Josep Enric Millo i Rocher demana per parlar.) Perdó?

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, president. Només per comunicar a la Mesa una substitució del nostre grup. 
En nom del Grup Parlamentari, el diputat Santi Rodríguez substitueix el diputat Alejan-
dro Fernández.

El president

Molt bé, gràcies. Hi ha alguna més substitució?
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Roger Torrent i Ramió

Sí, president. A part de la comentada, la diputada Magda Casamitjana substitueix el 
diputat Jordi Munell i la diputada Anna Figueras substitueix, en aquest cas, la diputada 
Muriel Casals.

Gràcies.

El president

Gràcies. Si no hi ha més substitucions els faríem una proposta d’ordenació del debat. 
En primer lloc, l’honorable vicepresident, doncs, farà la seva intervenció més o menys 
per un torn d’una hora. Si algun grup ho demana, saben vostès que tenen dret a fer una 
suspensió de la comissió durant uns quinze minuts. A partir d’aquí, hi hauria el torn 
dels grups. 

El torn dels grups tradicionalment en aquesta comissió ha estat sobre els deu mi-
nuts, sent flexibles. Jo els diria, senyors diputats, que faríem..., o aquesta presidència 
seria flexible entre deu o quinze minuts; entre deu o quinze minuts vol dir que en els 
quinze minuts sí seria estricte en el temps. Per tant, sobre uns deu minuts i, a partir 
d’aquí, la lògica seria sobre els dotze, tretze minuts, i intentarem, doncs, no ser rígids, 
eh?, però si algú s’allarga fins als quinze, sí que, llavors, advertiríem que s’ha acabat el 
seu temps.

Hi haurà la resposta del vicepresident, per un temps, més o menys, de trenta minuts, 
i es pot obrir un nou torn de repreguntar, entre dos, tres minuts, de cada un dels porta-
veus dels grups. 

Per tant, si els sembla bé, i no hi ha cap comentari més, passaríem a iniciar la sessió 
informativa. 

Per tant, vicepresident, té la paraula.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
(Oriol Junqueras i Vies)

Moltes gràcies, bon dia a tothom. Senyor president, senyores diputades i diputats, 
membres de l’equip de la conselleria, és la primera vegada que aquest torn de comparei-
xences l’obre un conseller d’Economia i d’Hisenda; un conseller d’Economia i Hisenda 
que comparteix el seu càrrec, que fa compatible el seu càrrec amb la vicepresidència del 
Govern de Catalunya.

Aquesta és una combinació que no és fruit de cap casualitat, sinó que és fruit de la 
voluntat d’assegurar una coordinació el més efectiva possible de la tasca del Govern; 
d’un govern que no vol ser un govern ordinari, que no vol ser un govern autonòmic més, 
sinó que vol ser un govern que posi els fonaments de la futura república i que gestioni 
la situació econòmica i social difícil, complicadíssima, en la qual estem submergits no 
només nosaltres, sinó el conjunt del món, i especialment del món occidental, i que, per 
tant, ha de fer compatible aquesta doble tasca de posar els fonaments del nou estat men-
tre es gestiona una realitat extraordinàriament complexa. De fet, són dos elements que 
van indestriablement lligats l’un amb l’altre.

L’experiència ens ha demostrat, ens ha ensenyat que no és possible fer front amb efi-
càcia a les dificultats econòmiques i socials que travessa el nostre país, que travessen 
els nostres ciutadans, si no disposem de totes les eines possibles, si no disposem de les 
eines d’un estat. Entre altres coses, perquè l’Estat, el qual disposa de les eines en aquest 
moment, sovint les ha utilitzat i les utilitza en contra dels interessos i de les necessitats 
dels nostres ciutadans, com es posa de manifest en cadascun dels múltiples recursos da-
vant del Tribunal Constitucional, intentant aturar tota mena de mesures de caràcter social 
com, per exemple, els decrets contra la pobresa energètica o totes les mesures encarades 
a donar una segona oportunitat a les famílies desnonades que han perdut la seva «viven-
da».

Per tant, aquesta voluntat de relligar la conselleria d’Economia i Hisenda amb la vi-
cepresidència és fruit d’aquesta consciència, d’aquest convenciment que necessitem to-
tes les eines d’un estat per resoldre els problemes que afronten els nostres conciutadans, 
i també que una de les nostres obligacions, un dels nostres deures i també de les nostres 
voluntats i dels nostres desitjos és demostrar als nostres conciutadans que, precisament, 
amb aquestes mesures, amb aquestes polítiques de caràcter econòmic i social, en el 
marge estret en el qual les podem prendre, són el millor senyal, són la millor demos-
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tració, són el millor anunci de tot allò que podem fer si disposem de les eines efectives 
d’un estat.

Per tant, dèiem que ens sembla que les dues responsabilitats, la de la vicepresidèn-
cia del Govern i la de la conselleria d’Economia i finances, són dues responsabilitats 
estretament lligades i volem assegurar, des d’aquesta combinació, doncs, que tota la 
tasca del Govern es posa al servei d’aquest doble objectiu de millorar les condicions, el 
benestar dels nostres conciutadans, i de blindar els seus drets mitjançant les estructures 
pròpies d’un estat.

És evident –és evident– que el camí que hem seguit ha estat ple de dificultats i, 
sens dubte, aquestes dificultats també són anunci de les dificultats que també haurem 
d’afrontar en el futur, entre altres coses, doncs, perquè hi ha un aparell d’estat, hi ha un 
govern, hi ha una estructura d’estat, doncs, que està sempre amatent a posar noves difi-
cultats en aquest camí, en aquest camí d’exercici democràtic, en aquest camí d’exercici 
de la voluntat majoritària dels ciutadans del nostre país, expressada a través de les seves 
institucions i, en aquest cas, expressada a través d’una majoria parlamentària de setan-
ta-dos diputats.

Les negociacions per arribar a la consolidació d’aquesta majoria, les negociacions 
per arribar a construir, a bastir una majoria que actuï amb voluntat plena de culminar 
el procés i de posar totes les nostres capacitats al servei dels ciutadans ha estat un pro-
cés llarg i complex, que ha acabat amb una investidura que s’ha produït gairebé en el 
darrer moment i que ha generat un govern plural i transversal, com probablement no 
havíem vist gairebé mai. 

És cert que aquest procés de negociacions, llargues i complexes, i que aquesta in-
vestidura tardana ha estat objecte de moltes crítiques, però també és evident que, potser 
perquè el destí dóna oportunitats a tothom, també és veritat que els mateixos que criti-
caven les complexitats i la llargada d’aquestes negociacions es troben ara immersos en 
unes negociacions que, també, sembla que probablement seran llargues i complexes i 
que pot ser que acabin en una investidura o no.

Per tant, en el marc en el qual ens movem –el marc polític en el qual ens movem– 
són situacions que es poden produir, i, en tot cas, la nostra obligació és afrontar aquestes 
complexitats, afrontar-les des d’aquesta majoria parlamentària i ser capaços de supe-
rar-les a cada moment.

El Govern, per tant, aquest Govern del qual assumim la vicepresidència i la conse-
lleria d’Economia i finances, no pensa defugir cap dels compromisos ni pensa defugir 
cap de les responsabilitats que li corresponen. I és conscient –és conscient– que ha nascut 
no només dels vots dels ciutadans en el grup parlamentari majoritari que li dóna suport i 
que ha constituït el Govern –un govern que també té molts independents–, sinó que tam-
bé és un govern que ha nascut del suport indispensable d’una altra força política amb 
la qual s’han establert converses, s’han assolit acords i s’han establert vies de diàleg de 
cara al futur que han condicionat i condicionaran –estem convençuts que en positiu– 
allò que hem anomenat «el full de ruta» i també el pla de xoc social que caracteritzarà 
l’acció del Govern.

I també és evident que aquest Govern té la voluntat de mantenir i d’establir i de con-
solidar els ponts de diàleg amb tothom que vulgui transitar per aquests ponts, i espe-
cialment amb aquells amb els quals compartim alguns dels grans objectius que tenim 
plantejats en aquesta legislatura. I, per tant, aquells amb qui compartim, per exemple, 
doncs, nobles ideals en l’àmbit de la justícia social, de la garantia de la igualtat d’opor-
tunitats, del creixement econòmic, d’una economia més productiva, més oberta al món, 
que..., de fet, és una tendència que, com després assenyalarem, la nostra economia està 
demostrant cada vegada més.

El full de ruta, doncs, és un full de ruta nítid, clar, que exigeix per part d’aquesta 
conselleria una feina especialment rellevant, especialment intensa a l’hora de bastir les 
eines, les estructures d’estat, entre les quals, doncs, segurament la més coneguda és la 
hisenda, però que també, per exemple, inclou el fet de la conversió de l’Institut Cata-
là de Finances en un banc públic, en un promotional bank, en un banc públic d’inversió 
–després també ho analitzarem–, i d’altres tasques que aquest Govern ha d’afrontar i 
en les quals, aquesta conselleria, aquest departament, doncs, ha de col·laborar, com, 
per exemple, en l’àmbit de la seguretat social.
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La vinculació entre la vicepresidència i la conselleria d’Economia i finances no és 
l’única característica destacada, no és l’única combinació destacada d’aquest Govern. 
No és l’única decisió rellevant que aquest Govern pren en el moment de constituir-se i 
de tenir el suport parlamentari per fer-ho, i, per tant, també es veurà en d’altres àmbits, 
en altres departaments, quan es presentin aquí, en aquesta roda de compareixences.

Per tant, més enllà de la vinculació de vicepresidència amb economia i finances, tam-
bé em sembla que cal destacar el paper de la nova conselleria de relacions exteriors, una 
conselleria que assumeix, també, les funcions de relacions institucionals i de transpa-
rència, perquè estem convençuts que aquest és un dels grans reptes que ha d’afrontar 
qualsevol govern, i singularment aquest Govern, en un context caracteritzat, en el con-
junt de l’Estat espanyol i, fins i tot, més enllà, doncs –i també a Catalunya–, per una crisi 
de confiança ben justificada per part de molts ciutadans envers les seves institucions o 
envers els partits polítics o alguns partits polítics, singularment, doncs, afectats per casos 
gravíssims de corrupció i davant del convenciment que, en molts casos, no estem davant 
de fets aïllats, sinó que, en alguns d’ells –i en aquests dies en tenim notícia constant en 
els mitjans de comunicació–, estem davant de veritables indústries de la corrupció.

Afortunadament, no tots estem tacats ni estem sota l’ombra d’aquesta sospita ni 
d’aquestes acusacions i, per tant, ens sembla que és especialment rellevant que tots ple-
gats –tots plegats– assumim, també en aquest àmbit, el màxim compromís, i que, atès 
que volem construir un estat nou, ens assegurem que aquest nou estat sigui un estat 
net, que sigui un estat exemplar en la lluita contra la corrupció, en la transparència. I, per 
tant, ens sembla que és molt important aquesta aposta, aquesta voluntat de construir un 
departament fortament predisposat en aquest àmbit.

De la mateixa manera, també, hi ha un altre –almenys un altre– departament que 
presenta una combinació nova respecte a l’anterior Govern, i una combinació que tam-
bé demostra la voluntat política, és un bon exemple de la voluntat política d’afrontar els 
reptes que tenim plantejats en aquests moments.

Dèiem, fa un moment, que un dels principals reptes que tenim plantejat és el de la 
crisi econòmica i de les seves gravíssimes conseqüències socials. I, precisament per 
això, el Govern ha volgut construir un departament que vincula el treball, que vincula 
l’ocupació amb el benestar, perquè ens sembla que és clau a l’hora d’afrontar les neces-
sitats dels nostres conciutadans.

El Departament de la Vicepresidència, per tant, amb aquest vincle amb la conselleria 
d’Economia i Hisenda, doncs, vol garantir aquestes polítiques transversals, aquest Go-
vern que vol ser més matricial, que vol prioritzar els vectors de caràcter més horitzontal, 
i vol exercir, per tant, una funció de coordinació, d’impuls, en les polítiques sectorials, en 
les polítiques econòmiques i socials, i també en l’àmbit de caràcter més polític.

En aquest sentit, m’agradaria recordar, també, que el Govern s’ha estructurat en tres 
grans àrees, en tres grans comissions delegades, que, precisament, el que intenten és ga-
rantir una major coordinació dels departaments que presenten afinitats, que presenten 
zones de solapament, per tal de garantir el millor funcionament d’aquest Govern.

Per tant, ho farem, ho farem bé, però potser el més important és destacar que ja ho 
fem i que ja ho estem fent bé. I quan analitzem la situació econòmica en el nostre país, 
doncs, tindrem ocasió de constatar-ho amb xifres que ens sembla que són molt elo-
qüents i molt demostratives.

És, segurament, convenient –o almenys a nosaltres ens ho sembla, i estem conven-
çuts que a vostès també– que abans d’entrar en l’anàlisi de la situació econòmica del 
nostre país fem una breu repassada al context macroeconòmic general del nostre entorn, 
del conjunt del món occidental. De fet, les relacions de la nostra economia amb aquest 
món són cada vegada més intenses, estem davant d’una economia cada vegada més 
oberta i, per tant, els dos elements estan estretament vinculats.

Tenim una economia, un context macroeconòmic que es caracteritza per una oferta 
monetària mai vista. Mai en la història de l’economia, mai en la història de la humanitat 
havíem vist unes quantitats d’oferta monetària tan grans com les que tenim; mai hi ha-
via hagut tants dòlars, mai hi havia hagut tants euros, mai hi havia hagut tantes lliu-
res esterlines, mai tants iens, mai tants iuans, en tota la història de la humanitat. I, per 
tant, estem davant d’un fenomen nou que és fruit de la voluntat de les autoritats monetà-
ries i de les autoritats polítiques d’intentar estimular el creixement de l’economia en un 
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context que, almenys en el món occidental, es caracteritza per creixements molt min-
sos, amb algunes excepcions –singularment, Catalunya n’és una, d’aquestes excepci-
ons–, però un món occidental que es caracteritza per uns creixements molt minsos, fins 
i tot per una situació de no-creixement econòmic, i, per tant, aquesta oferta monetària, 
doncs, pretén ser un element d’estímul.

Ho hem vist en el cas de la Reserva Federal dels Estats Units, injectant durant diver-
sos anys consecutius 85.000 milions d’euros nous cada mes; ho estem veient en el cas 
del Banc Central Europeu, que injecta 60.000 milions d’euros nous cada mes; ho veiem 
en la compra directa per part del Banc Central Europeu de deute públic dels estats. Per 
posar un sol exemple que em sembla prou contundent i prou rellevant per la seva pro-
ximitat i per la seva dimensió: 51.000 milions d’euros de deute públic espanyol només 
l’any 2015. I, per tant, és un element central, aquesta oferta monetària i l’actitud que 
tindrà a partir d’ara també, o que seguirà tenint, potser encara més intensa, segons ha 
anunciat el Banc Central Europeu, i el senyor Mario Draghi en particular, a partir del 
mes de març.

És un context internacional, també, que es caracteritza per uns preus del petroli ex-
cepcionalment baixos, que no sabem quant de temps es mantindran, però que actua com 
un element d’estímul en aquelles economies que són fortament dependents de les impor-
tacions energètiques, per tant, bona part de les economies de l’Europa continental, tam-
bé l’economia espanyola, també l’economia catalana. Un context macroeconòmic que, 
fruit d’aquestes ofertes monetàries mai vistes i de la competència d’aquestes ofertes mo-
netàries les unes amb les altres, està comportant –o ha comportat, i potser continuarà 
comportant– una revalorització del dòlar amb relació a l’euro o una devaluació de l’euro 
respecte al dòlar.

Alguns d’aquests elements haurien de contribuir –i en alguns casos han contribuït– 
positivament a la tasca de lluita per la recuperació econòmica, pel creixement econòmic.

En l’àmbit de l’oferta monetària ens trobem davant de tipus d’interès tampoc mai vis-
tos, sense antecedents: no només el Banc Central col·locant els tipus d’interès al 0,05 per 
cent, sinó, fins i tot –ho acabem de veure aquests dies, molt recentment–, doncs, la pri-
mera vegada en la història que l’euríbor es col·loca en taxes negatives, i, en tot cas, el que 
portem en els primers dies de febrer amb un llindar extraordinàriament baix.

Per tant, estem en una situació de tipus d’interès baixos que haurien d’ajudar –que, 
en part, hi estan ajudant– a la recuperació econòmica; però, atès que tot avantatge tam-
bé té els seus límits, potser està bé destacar –segur que és convenient destacar-ho– que 
el crèdit continua sense fluir adequadament en l’economia productiva i que, per tant, 
ens trobem amb una contradicció –almenys aparent i, probablement, real– entre el com-
portament dels tipus d’interès de les institucions dels bancs centrals: Reserva Federal 
nord-americana, Banc Central Europeu, especialment, i l’accés al crèdit per part de les 
empreses, de les famílies, etcètera.

Aquí també aprofito per fer un avançament d’un tema que tractarem més endavant 
en aquesta compareixença i és recordar que, malgrat que el tipus d’interès del Banc 
Central Europeu està al 0,05 per cent, el Govern espanyol ha anunciat que els interessos 
del FLA a partir de l’1 de gener del 2016 –és a dir, ja hi som– es situaran al 0,834, i, per 
tant, el Govern espanyol ens exigirà uns interessos per allò que ell es nega a aportar que 
són setze vegades superiors al preu que li posa el Banc Central Europeu a ell. Aquestes 
contradiccions, sens dubte, distorsionen el bon comportament del mercat, i passa entre 
institucions públiques i, singularment, passa entre les entitats de crèdit i els agents eco-
nòmics, empreses i famílies, com dèiem fa un moment.

Les mateixes prevencions podríem tenir en l’àmbit dels elements que hem citat com 
a positius per a la recuperació econòmica, com, per exemple, la caiguda del preu del pe-
troli; també aquí hi han límits. Alguns d’aquests límits són de caràcter polític, i les deci-
sions polítiques que ha emprès el Govern espanyol al llarg de les darreres legislatures, 
al llarg dels darrers anys, no només de la darrera legislatura, doncs, determinen que 
la caiguda del preu del petroli no es traslladi adequadament a una caiguda generalit-
zada dels costos energètics que hauria d’afavorir l’activitat de les nostres empreses i de 
les nostres indústries.

En aquest context general en el qual el conjunt de l’economia occidental continua 
plantejant, continua tenint, continua presentant enormes dificultats per al creixement, 
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l’exemple més conegut és el cas japonès, en aquests moments ja un quart de segle situ-
at majoritàriament molt a prop d’allò que s’ha anomenat «l’economia del triple zero», i, 
per tant, una economia caracteritzada per uns tipus d’interès del zero per cent, una in-
flació del zero per cent i per un creixement econòmic del zero per cent. Això que sem-
blava una singularitat japonesa des de l’any 1991, doncs, cada vegada més tendeix a 
contagiar-se a altres de les grans economies occidentals. En aquest context, deia, l’eco-
nomia catalana es comporta singularment bé –singularment bé–, de tal manera que és 
una de les que millor es comporta en el conjunt de la Unió Europea i, probablement, la 
que millor es comporta en la zona euro. En concret, al llarg del 2015 –i repassem només 
algunes dades especialment rellevants, diguem-ne, que ajudin a dibuixar el panorama 
global en el qual estem, doncs–, el creixement mitjà del PIB ha sigut del 3,4 per cent, 
per tant, molt per sobre del creixement mitjà de la Unió Europea –molt per sobre. De 
fet, és el creixement més gran que ha experimentat l’economia en els darrers nou anys; 
un creixement impulsat especialment pel sector exterior. Aquesta és una reflexió que 
hem tingut ocasió de fer en d’altres ocasions, però que és bo tornar a recordar-ho aquí: 
la nostra economia creix fonamentalment estirada per tots aquells sectors que tenen re-
lació amb l’exterior –per tant, exportacions, turisme, inversió estrangera–, i també pel 
creixement de la demanda interna, en part vinculada al procés de despalanquejament de 
la nostra economia, és a dir, del procés de desendeutament.

En el sector exterior, dèiem –és un element clau en l’explicació del creixement 
econòmic global–, tenim unes exportacions que al darrer any han crescut a un ritme 
del 6 per cent; un ritme superior al creixement de les importacions, que s’ha situat 
en el 5,7 per cent, i, per tant, aquesta diferència contribueix a una ulterior millora de 
la nostra  balança comercial. És un element positiu, és un element que ha de contribuir a 
donar certeses a la nostra economia i a la interpretació que de la situació econòmica del 
nostre país es fa des dels mercats exteriors.

Sabeu que tots tenim present que nivells alts d’importació no necessàriament són 
dolents i que això depèn de què és allò que s’importa, i, en aquest cas, afortunadament, 
també una part d’aquestes importacions, hi insisteixo, que tenen un creixement inferior a 
les nostres exportacions..., a més a més, un altre factor positiu és que bona part d’elles es-
tan centrades en l’àmbit de béns d’equip i, per tant, en aquells elements que han de con-
tribuir a un creixement ulterior de la nostra activitat econòmica i de la nostra producció.

També, el creixement de la recaptació vinculada al turisme ha sigut superior al crei-
xement mitjà de la nostra economia, i, per tant, es torna a demostrar aquest vincle posi-
tiu dels sectors exteriors amb el creixement del conjunt de la nostra economia; en con-
cret, s’ha situat l’any 2015 en un creixement del 3,7 per cent.

Un altre element positiu que presenta la nostra economia, a més a més de les expor-
tacions, del turisme, de la inversió estrangera –tots ells situats en màxims històrics–, 
és el procés, el gradual procés de desendeutament, hi fèiem referència ara tot just fa un 
moment; un procés de desendeutament que segur que encara hauria d’anar més enllà, 
que s’hauria de veure més afavorit per un vincle més directe i més positiu de les entitats 
intermediàries entre el crèdit del Banc Central Europeu i les nostres empreses i famí-
lies, i que, malgrat tot, o sigui, malgrat que cada vegada estem més despalanquejats, mal-
grat que això hauria d’anar encara més enllà, també és veritat que aquest és un element 
clau a l’hora d’explicar una part de la recuperació de la nostra demanda interna.

Malgrat tots aquests elements positius, la nostra economia continua presentant tam-
bé elements altament preocupants, coneguts per tothom, compartits per tothom, i em 
sembla que és sempre necessari fer-hi referència: els nivells d’atur continuen sent extre-
madament alts, malgrat que, efectivament, han millorat en els darrers anys, però conti-
nuen tenint nivells d’atur molt per sobre de la mitjana del món occidental.

De fet, recentment, aquesta setmana passada, va aparèixer una actualització de 
l’anomenat «índex de la misèria», que situava l’Estat espanyol en el marc dels països de 
l’OCDE en el sisè lloc per la cua. Recordin que l’índex de la misèria, tradicionalment, 
s’ha calculat a través del sumatori del percentatge d’atur i del percentatge d’inflació. Hi 
ha una fórmula més moderna d’establir aquest càlcul, que es va anar imposant sobre-
tot a partir dels anys noranta i encara amb més intensitat a la primera dècada del segle 
XXI, que és el de substituir el percentatge de la inflació pel percentatge de dèficit públic. 
En cas de calcular-ho des d’aquest sumatori alternatiu, la situació de l’Estat espanyol 
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encara seria pitjor. I, de fet, només estaria millor que Grècia en el marc de la Unió Eu-
ropea.

Per tant, certament, els percentatges d’atur de l’economia espanyola i també de l’eco-
nomia catalana –encara que una mica millor–, doncs, continuen sent molt preocupants: 
la precarietat laboral s’ha incrementat en els darrers anys, els índexs de temporalitat, 
també; les successives reformes laborals han quedat molt lluny de demostrar-se gens 
efectives i, en molts casos, s’han demostrat clarament contraproduents i han contri-
buït a l’expulsió del mercat laboral de molts treballadors i, per tant, continua sent un ele-
ment altament preocupant. Ho és, especialment, en alguns sectors de la nostra societat; 
per exemple, en l’àmbit de l’atur juvenil, que també presenta una millora en els darrers 
anys. En els moments més profunds de la crisi es situava per sobre del 50 per cent; en 
aquest moment, al voltant del 39 per cent en la franja entre setze i vint-i-quatre anys; la 
taxa d’atur femení, que continua situant-se per sobre de la mitjana, en aquest cas en el 
19,1 a Catalunya –a l’Estat espanyol, malauradament, és encara molt superior–, i l’atur 
de llarga durada, que continua sent un element d’enorme preocupació i de difícil solució.

Aquest context econòmic favorable en molts aspectes i que hauríem de poder aprofi-
tar encara més... –que hauríem de tenir les eines necessàries que, malauradament, encara 
no tenim però que treballarem, òbviament, per tenir; hem dit que aquesta era una de les 
prioritats d’aquesta legislatura–; aquesta situació econòmica relativament favorable, 
que hauríem de poder aprofitar més i que treballarem per aprofitar del tot, no té una justa 
correspondència, no té la necessària correspondència amb la situació de les finances 
públiques del nostre país. I això impedeix que les nostres institucions públiques posin 
els beneficis d’aquesta recuperació econòmica, d’aquest creixement econòmic, al servei 
de les necessitats socials dels nostres ciutadans; no només perquè alguns elements clau 
en la gestió de la nostra economia com, per exemple, en matèria laboral, de pensions, et-
cètera, continuen en mans d’un govern que els ha utilitzat molt sovint de forma tremenda-
ment negativa, sinó perquè també en l’àmbit de la fiscalitat el Govern espanyol continua 
sent el responsable de la gestió i del cobrament d’entre el 90 i el 95 per cent de l’esforç 
fiscal que fan els ciutadans de Catalunya i utilitza aquest control sobre aquest esforç fis-
cal com un element constant de pressió política enfront de les institucions del país i, al-
hora, de limitar la capacitat d’aquestes institucions, de posar aquest creixement econò-
mic al servei de la ciutadania amb unes polítiques socials cada vegada més justes, cada 
vegada més properes a la ciutadania.

La dependència política i les conseqüències negatives d’aquesta dependència políti-
ca es demostren en molts àmbits; es demostren, per exemple, en el fet que és el Govern 
espanyol, doncs, qui calcula les previsions de creixement, qui estableix les previsions de 
recaptació fiscal i qui, per tant, decideix quines són les bestretes que han de rebre les ins-
titucions subestatals. I ho fa de forma sistemàtica –sistemàticament ho fa, constantment 
ho fa, repetidament ho fa, així ho ha fet en els darrers anys– sempre a la baixa, de tal ma-
nera que trasllada en el temps els beneficis de la recuperació econòmica. De fet, bestretes 
calculades a la baixa determinen que no s’actualitzen les dades fins dos anys després, i, 
per tant, qualsevol benefici que es deriva d’una major activitat econòmica i d’una major 
recaptació no es trasllada a través de les institucions de la ciutadania, com a mínim, fins 
dos anys després.

En aquest context –en aquest context–, les dades de l’any 2015, les dades pressupos-
tàries de l’any 2015 sobre les quals, en gran mesura, haurem de construir les dades cor-
responents, també, als pressupostos de l’any 2016, perquè no ens en podem abstreure, 
doncs... –ni ho volem, no, no...–, en tot cas, treballarem per poder-nos alliberar de les 
moltes limitacions que se’n deriven, però les dades del 2015 són les següents –en cito 
només algunes per intentar contribuir a un dibuix que sigui simultàniament precís i, al 
mateix temps, doncs, que no ens prengui un temps excessiu–: el tancament del dèficit, 
l’any 2015, en termes equivalents, serà inferior al del 2014. Especifico que «en termes 
equivalents» perquè vostès saben que s’ha introduït un seguit de finançaments estruc-
turats d’anys anteriors que no corresponen a l’any 2015, però que han entrat dintre del 
perímetre SEC i que, per tant, determinen un increment d’aquest dèficit i que, hi insis-
teixo, no corresponen a l’any 2015.

La manca d’ingressos que hauria d’aportar el Govern espanyol, que el Govern espa-
nyol està obligat a aportar per lleis orgàniques, per lleis i per decisions polítiques de tota 



DSPC C 
8 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CEH 10

mena, és un llistat gairebé interminable, i vostès en són bons coneixedors. L’Estat con-
tinua sense haver pagat la disposició addicional tercera, ni el fons de competitivitat; 
continua sense fer les aportacions a les quals està obligat en l’àmbit de la Llei de la 
dependència; continua sense fer les aportacions necessàries en àmbits de polítiques 
laborals; el Govern espanyol continua impossibilitant el cobrament de l’impost sobre 
dipòsits bancaris, amb les conseqüències que té això sobre el bon funcionament de les 
finances públiques, i, per tant, això limita la capacitat de fer front al dèficit de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Afortunadament, però, malgrat totes aquestes limitacions –múltiples, intenses, injus-
tes, arbitràries–, malgrat tot això, els anys d’ajustament pressupostari han passat. Efec-
tivament, els treballadors públics..., almenys en gran part, eh?, han passat en gran part. 
Així, per exemple, els treballadors públics tornen a cobrar les catorze pagues; s’ha recu-
perat una part i es recuperarà la resta de la paga extra del 2012; s’ha pogut pressupostar, 
i executar, l’any 2015, el Fons extraordinari per a polítiques socials, que va ser pactat en 
els anteriors pressupostos, és a dir, els del 2015. I, malgrat això –que són elements posi-
tius–, també és evident que la manca d’ingressos suficients continua situant-nos en uns 
nivells de dèficit que no són sostenibles a mitjà termini.

L’economia catalana, en definitiva, genera prou recursos per no haver d’incomplir 
els requeriments d’estabilitat pressupostària. La nostra activitat econòmica, l’esforç fis-
cal dels nostres ciutadans, les nostres empreses són més que suficients per garantir que 
no estiguem en aquesta situació.

Però hi ha un seguit de decisions polítiques arbitràries per part del Govern espanyol 
que impossibilita que aquests elements de recuperació econòmica es traslladin als nos-
tres ciutadans.

Respecte a les previsions, ara, del 2016, un cop repassades algunes de les dades fona-
mentals del pressupost del 2015, les perspectives respecte al 2016 i als pressupostos del 
2016: hi han diversos elements que actuaran de forma positiva davant d’aquests pres-
supostos; per exemple, l’increment de l’activitat econòmica i, per tant, l’increment de 
la previsió de la recaptació fiscal, per a l’any 2016, i, per tant, a les bestretes, més la li-
quidació de les bestretes de l’any 2014, que van ser calculades a la baixa i, per tant, el 
Govern espanyol les va retenir i les ha retingut durant dos anys; la liquidació d’aquelles 
bestretes positives del 2014 hauria de comportar, aproximadament, més ingressos, situ-
ats al voltant dels 1.900 milions d’euros.

Aquests «més ingressos», però, són devorats per un seguit de decisions arbitràries 
i injustes, una altra vegada, per part del Govern espanyol, com, per exemple, pel que 
fa referència a la distribució del sostre de dèficit. En concret, per a l’any 2016, la previ-
sió és passar del 0,7 per cent del producte interior brut al 0,3 i, per tant, això, en el cas 
de l’economia catalana, aquesta pèrdua de quatre dècimes comporta uns ingressos, de 
menys, d’uns 793 milions d’euros.

Hi ha altres elements que comporten tensions, que comporten una major pressió en la 
despesa, com, per exemple, l’increment de l’1 per cent de les retribucions, que té un efec-
te directe sobre els treballadors de la Generalitat i indirecte per al model de concertació 
de serveis; el retorn de la paga extra, a la qual ens acabem de referir; la continuïtat del 
Fons extraordinari per a polítiques socials, pactat i executat en el pressupost del 2015 i 
que volem mantenir en el pressupost del 2016, i la seva ampliació a partir del pla de xoc 
social, que és una incorporació d’aquesta nova legislatura.

En aquest sentit, també, recordar la infradotació sistèmica i de dècades de duració 
en aquest moment ja, per exemple, en l’àmbit dels serveis de salut. La salut a Catalu-
nya està infrafinançada des del moment de la transferència, i aquest infrafinançament, 
que en els darrers anys s’ha situat al voltant dels 550 milions d’euros, en l’últim any va 
acostar-se, es va situar, al voltant dels 900 milions d’euros, entre altres coses per de-
cisions, també, adoptades pel Govern espanyol, que comporten una major despesa per 
a les administracions de caràcter supraestatal i que el Govern espanyol no assumeix.

Per tant, la recuperació del nivell de despesa, la recuperació del nivell d’inversió 
pública ha d’anar forçosament acompanyada de la recuperació dels ingressos, especial-
ment, dels ingressos corrents. En aquests moments, la Generalitat de Catalunya, fruit de 
totes aquestes decisions que acabem repassar, es troba en una situació de dèficit corrent 
primari, és a dir, s’ha d’endeutar per pagar una part de la seva despesa corrent. No ho 
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hauria de fer, no necessitaria fer-ho, però es veu obligada a fer-ho, per aquest conjunt de 
decisions que ara no tornaré a allistar perquè vostès les tenen ben presents.

Aquest endeutament, doncs, té un cost en termes d’interessos futurs. Qualsevol am-
pliació del nivell de despesa en el context actual implica un major endeutament i, per 
tant, el pagament d’uns interessos en el futur, i es produeix, per tant, una transferència 
a les generacions futures dels nostres nivells de despesa corrent. Atès que són nivells de 
despesa corrent, és evident que aquestes generacions futures no gaudiran de cap benefi-
ci, a diferència de si fossin inversions de llarga durada, que sí que tindrien, per tant, un 
procés d’amortització i que tindrien uns beneficis per a aquestes generacions futures.

Per tant, tot plantejament de nova despesa, en els pressupostos del 2016, haurà 
d’anar acompanyat d’una avaluació en termes dels seus costos i dels seus beneficis so-
cials per garantir que hi hagi el major benefici social net possible. Caldrà revisar la des-
pesa existent, caldrà generar espais fiscals per a noves prioritats. Allò de bo que tingui el 
nou haurà de substituir allò de no tan bo que tingui el vell. I, en aquest sentit, volem im-
pulsar des d’aquest departament un pla d’eficiència de la despesa que s’articularà des del 
departament i que s’aplicarà a tots els departaments de la Generalitat.

En les properes setmanes, gairebé en els propers dies, establirem els canals de con-
versa amb els diferents grups parlamentaris per tal d’explorar l’entesa davant de la pos-
sible aprovació –de l’elaboració i possible aprovació– d’uns nous pressupostos. I, de fet, 
per respecte al Parlament i per respecte a aquesta comissió, ens ha semblat que era mi-
llor iniciar aquests contactes de forma sostinguda, un cop feta la compareixença davant 
d’aquesta comissió.

Àmbits a estudiar: es poden estudiar noves vies de fiscalitat. Aquí m’agradaria fer 
una reflexió sobre el fet que, de fet, noves vies de fiscalitat ja s’han explorat i recorregut 
en els darrers anys, perquè les circumstàncies ens hi obligaven i en alguns casos, a més 
a més, perquè ens semblava que era útil per al conjunt de l’economia i del creixement 
econòmic.

Poso un exemple de rendiments tributaris que han crescut en els darrers anys, en 
concret, per exemple, l’any 2015 un augment del 41 per cent respecte al 2014 en l’àmbit 
de l’impost de successions i de donacions i un increment del 15 per cent en l’impost so-
bre transmissions patrimonials. Dic això perquè... –faig un breu parèntesi amb el seu 
permís–, vostès saben que hi ha un interminable i intens debat en l’àmbit de l’impost 
de successions, de l’impost de patrimoni, arreu del món occidental. A tot arreu hi ha 
un debat intens sobre aquesta qüestió; entre altres coses, sobre el fet de si han de con-
viure o no han de conviure un impost de patrimoni i un impost de successions, atenent 
a l’argument que si una persona paga pel seu patrimoni durant la seva vida, potser no 
seria necessari que els seus successors paguessin per aquest mateix patrimoni en el mo-
ment del traspàs.

Algunes posicions defensen que és més just un impost de patrimoni que un impost 
de successions, perquè un impost de patrimoni té una distribució més equitativa al 
llarg dels anys, mentre que un impost de successions té un punt d’arbitrarietat, perquè re-
cau sobre una família en el moment de la mort d’aquell que deixa la successió en herència. 
Altres, en canvi, creuen –fins i tot des de posicions molt liberals– que l’impost de succes-
sions hauria de ser l’únic impost en l’àmbit patrimonial, perquè la persona que gaudeix 
d’un patrimoni ja ha pagat per aquest patrimoni, ha pagat l’IVA en l’adquisició d’aquest 
patrimoni i ha pagat l’IRPF en el moment d’adquirir les rendes necessàries per adquirir 
aquest patrimoni, i que, per tant, no hauria d’haver-hi impost de patrimoni; i, en canvi, hi 
insisteixo, també, des de posicions molt liberals, diuen que el beneficiari de la successió, 
que no ha fet cap mèrit especial per gaudir d’aquell patrimoni, aquest sí que hauria de pa-
gar l’impost de successions.

Aquest és un debat, hi insisteixo, intens i inacabable. Estem sempre disposats a ana-
litzar-lo i a entrar-hi amb tant detall com sigui necessari. Faig una aportació més, al vol-
tant d’això: segurament el nou estat haurà de fer també una reflexió sobre quin sentit té 
que una mateixa realitat fiscal, que un mateix bé, sigui gravat dues vegades, per àmbits 
institucionals diferents, com succeeix, per exemple, en l’impost de patrimoni i en l’IBI. 

Per tant, estem en aquests moments davant d’un sistema tributari complex, ple, molt 
sovint, de contradiccions, francament millorable i és evident que no només de cara als 
pressupostos del 2016, sinó també de cara als pressupostos successius del país, doncs, 
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estem disposats a entrar en els detalls que siguin necessaris. Espero que aquests matisos 
hagin il·lustrat una mica la complexitat en un sol d’aquests àmbits fiscals, eh?

Hi ha un altre terreny a recórrer, a explorar, que és el dels impostos de caràcter am-
biental. I, en aquest cas, poden estar vinculats, es poden vincular –de fet, en alguns ca-
sos ja es preveu així– en el projecte de llei de canvi climàtic. De fet, és un terreny que 
també s’ha recorregut i s’ha explorat en la passada legislatura, i que segurament conti-
nua tenint elements millorables. 

També caldrà estar amatents a la revisió del model de finançament; un model de fi-
nançament que s’hauria d’haver revisat a partir del 2014, que, com vostès saben, el Go-
vern espanyol no ha revisat, i que, atès que ningú sap quin serà el futur govern espanyol, 
tampoc ningú sap quin serà el capteniment del futur govern espanyol sobre aquesta 
qüestió.

Un altre..., sobre aquest punt, recordar que l’experiència ens ensenya que qualsevol 
esforç que fem en aquest àmbit sempre està abocat al fracàs, perquè..., o bé els go-
verns espanyols es neguen a negociar sobre la qüestió, com ha passat en els darrers 
anys, o bé negocien sobre la qüestió i, un cop arribats a un acord, l’incompleixen siste-
màticament. En tot cas, segur que tots plegats hi estarem atents.

Un altre àmbit, que hauríem de revisar i hauríem de posar-hi tot l’esforç polític que 
estigués al nostre abast, és, per exemple, el de la revisió de la distribució del sostre de 
dèficit. I aquí hi han grups parlamentaris que, reiteradament, han expressat la seva opo-
sició, la seva contrarietat per l’actual distribució, fins i tot pel seu volum global, fins i tot 
per l’existència del sostre i, per tant, doncs, esperem de tots els grups i, singularment, 
d’alguns d’ells, la màxima col·laboració política en aquesta qüestió. Com a mínim –com 
a mínim–, una distribució més justa del sostre de dèficit per tal de fer correspondre 
aquesta distribució als percentatges de despesa pública que assumeix cada una de les 
administracions, cada un dels nivells institucionals, per tal d’evitar que aquells nivells 
institucionals que assumeixen la part més gran de la despesa pública, siguin aquells que 
es beneficien menys d’aquest sostre de dèficit i que, en canvi, aquells que tenen menys 
responsabilitat en aquestes polítiques socials, siguin els que se’n queden la part del lleó.

Pel que fa a les despeses –també àmbits a estudiar–, a part del que dèiem fa un mo-
ment sobre un pla d’eficiència o de despesa, voldríem assenyalar, per exemple, la ne-
cessitat..., on esperem, també, comptar amb la col·laboració de diversos grups, tants com 
sigui possible, a l’hora, per exemple, d’assegurar un millor ajustament dels tipus d’inte-
rès al FLA al comportament dels tipus d’interès generals, per tal d’evitar allò que dèiem 
fa un moment, en l’inici de la compareixença, que uns tipus d’interès del Banc Central 
Europeu, que adquireix directament deute públic de l’Estat espanyol al 0,05 per cent, es 
converteixin en el 0,834. Esperem la col·laboració de molts dels grups d’aquesta cam-
bra. I, per tant, els convido a fer aquesta feina conjuntament, en l’àmbit de la discussió 
pressupostària, i aquells que no vulguin participar en aquest debat, doncs, almenys en 
alguns d’aquests àmbits, que, sens dubte, ens ajudarien.

Pel que fa a la política econòmica, el departament vol posar especials esforços en 
l’àmbit de la gestió dels Feder, que entre el 2016 i el 2020 haurien de comportar uns 800 
milions d’euros, especialment destinats a l’àmbit de les estratègies d’impuls de la rein-
dustrialització en programes com el RIS3CAT, per exemple. 

També voldria, el Govern, aprofitar –i farà tot el possible per aprofitar-les– les opor-
tunitats que es derivin del Pla europeu d’inversions, de l’anomenat «pla Juncker», i de 
superar algunes de les limitacions que les condicions d’aquest pla comporten per a la 
nostra economia; una economia caracteritzada, sobretot, per un amplíssim teixit de pe-
tites i mitjanes empreses, i, per tant, la necessitat d’afavorir la creació de plataformes 
d’inversió que puguin canalitzar aquests projectes a través d’aquestes pimes.

El Govern també voldrà treballar i treballarà per tal que, a través de l’Autoritat Ca-
talana de la Competència, afavorim la lliure competència i s’evitin situacions d’abús de 
domini i situacions oligopolistes en la nostra economia, tant en els temps immediata-
ment propers, com també en la definició del nou marc estatal en l’àmbit de les finances, 
del transport, de les telecomunicacions, etcètera. I aquest hauria de ser un dels fona-
ments de l’autoritat de la competència del nou estat.

Tot això ha de ser compatible –necessàriament compatible–, és indestriable del pro-
cés de fer més eficient i més moderna la nostra Administració. I aquí hi ha molta feina a 
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fer, hi ha molta feina a recórrer, fins i tot des d’un punt de vista estrictament autonòmic 
hi ha molta feina a fer. Per exemple, les nostres competències tributàries no inclouen, en 
aquests moments, el cobrament per via executiva i en aquest moment, el cobrament per 
via executiva el continua fent l’Estat, que ens cobra per fer aquesta feina. I, per tant, és 
millor que ho fem nosaltres, perquè això ens farà més eficients, ens donarà un major co-
neixement de la realitat fiscal, ens ajudarà a combatre el frau fiscal i ens estalviarà recur-
sos que podrem posar al servei de les necessitats de la nostra societat.

En aquests moments, per exemple, hi ha fins a 350.000 deutes que fins al’any 2014 la 
Generalitat ha traspassat la seva gestió, la seva via executiva, a l’Administració de l’Estat; 
també, en aquest àmbit, la simplificació de processos i la reducció de costos de gestió, 
aprofitant aquests 10 milions d’euros que estalviarem amb aquesta decisió. 

En segon lloc, també, i dintre d’aquest àmbit, d’aquest recorregut de caràcter auto-
nòmic, assumir les funcions que es despleguen a través de les oficines liquidadores. En 
aquest moment, l’impost de successions i donacions, l’impost sobre transmissions patri-
monials i l’impost d’actes jurídics documentats es liquiden a través d’oficines liquidado-
res, que són les dels registradors de la propietat. Si això ho féssim a través de la nostra 
pròpia Administració, comportaria un estalvi mitjà d’entre 22 i 24 milions d’euros/any.

Per afrontar aquests reptes, és evident que cal reajustar, que cal redimensionar 
l’Agència Tributària de Catalunya, modernitzant els seus procediments interns i que 
hauria de culminar amb la implementació de nous sistemes d’informació, processos 
informatitzats i presentació telemàtica d’expedients. Això exigeix, segur, un nou de-
cret d’estructura organitzativa de l’agència i desplegar els canvis legislatius necessaris 
per donar-li una major autonomia, flexibilitat i agilitat en la seva gestió. Aquest pro-
cés el farem des de la plataforma que representa Tributs de Catalunya, acompanyats, 
per tant, per les diputacions i per la resta d’administracions locals, que avui assumei-
xen funcions de recaptació dels tributs, convençuts que la cooperació entre els diversos 
nivells institucionals, entre les diferents administracions, ens fa millorar globalment 
com a administracions tributàries del país, col·laborant i compartint aquells àmbits que 
ens són comuns i aprofitant sinergies i explotant les complementarietats existents.

En aquest sentit, recordeu que l’agència tributària disposava, fins fa poc, de només 
quatre oficines obertes als contribuents; s’ha fet un procés d’ampliació que ens porta-
rà fins a les cinquanta-tres oficines i que, en els propers mesos, a través d’aquest procés 
de col·laboració amb altres administracions, ens portarà fins a l’entorn de cent quaranta 
punts d’atenció al conjunt del país. Un procés que també ha d’anar acompanyat, simul-
tàniament, de la «guixeta» única, que ha d’aproximar i ha de fer millor el servei de l’Ad-
ministració tributària als ciutadans de tot Catalunya. Una col·laboració que serà, també, 
com deia, de gran utilitat en la prevenció i en la lluita contra el frau. I això ho lligo amb 
l’inici de la meva intervenció..., que, sens dubte, una de les prioritats ha de ser la lluita 
per una societat, per un estat que sigui més net, que sigui més transparent i, per tant, 
més compromès amb la lluita contra la corrupció i amb la lluita contra el frau, fomen-
tant les bones pràctiques tributàries.

Em sembla que començo a sobrepassar una mica el temps... –una mica. Intentarem 
abreujar. Altres mesures en aquest àmbit de millora de l’Administració: desenvolupar 
i fer créixer la central de compres per a tot el sector públic. En aquest moment hi ha 
una central de compres que gestiona uns 150 milions d’euros anuals. Estem convençuts 
que aquest és un terreny clarament millorable i que hi podem implicar altres àmbits 
de la nostra Administració per tal d’afavorir una gestió centralitzada –i, per tant, més 
eficient– d’aquesta capacitat de compra que té la Generalitat de Catalunya, atenent, 
també, la necessitat i la voluntat de garantir l’accés a les petites i mitjanes empreses i, 
per tant, de prendre aquelles mesures que vénen determinades pel marc legislatiu ge-
neral i pel marc legislatiu europeu en l’àmbit de la lotització d’aquest tipus de serveis 
per tal de garantir una lliure competència més eficaç i una participació més efectiva de 
les petites i de les mitjanes empreses, especialment fomentant aquelles que presentin 
polítiques públiques de responsabilitat social, de respecte ambiental i de foment de la 
innovació.

I, també, un altre exemple de la millora de l’eficiència de l’Administració seria el 
campus administratiu de la Zona Franca; un campus administratiu que ha d’agrupar 
uns tres mil empleats públics de diferents departaments de la Generalitat de Catalu-
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nya, que en aquests moments treballen en una dotzena d’edificis diferents, distribuïts 
pel centre de la ciutat, que permetria, per tant, un estalvi de costos de lloguers, de costos 
energètics, una feina més centralitzada, més eficient, aprofitant millor les sinergies del fet 
de treballar junts i actuant també aquest campus administratiu com un element tractor 
per al desenvolupament de la Zona Franca i, per exemple, com un element d’estímul al 
necessari desplegament, al convenient desplegament, de la línia 10 del metro en el pas-
seig de la Zona Franca i en el barri de la Marina.

I tot això ha de ser compatible amb el desplegament de la nova hisenda, que ha de ser 
el fonament de la hisenda de la nova república, que s’haurà de caracteritzar, que nosaltres 
volem que es caracteritzi per un..., entre d’altres, per un consell fiscal que actuï com un 
element d’interlocució de tots aquells agents que estan implicats en la recaptació fiscal: 
gestors, assessors fiscals, etcètera. Un espai d’interlocució que permeti resoldre els pro-
blemes més habituals que existeixen en la interpretació del marc legislatiu, que existei-
xen en la gestió quotidiana d’aquests àmbits, per tal d’afavorir una relació entre els con-
tribuents i l’Administració el més fluida possible.

Haurem de desplegar, també, els nostres coneixements en l’àmbit de la fiscalitat in-
ternacional, entre d’altres coses perquè aquesta fiscalitat internacional és un element 
clau per ajudar al desplegament de les nostres empreses que, a l’hora de prendre les se-
ves decisions estratègiques i la seva inversió a l’estranger, han de tenir un coneixement 
òptim de quins són els marcs fiscals en els quals actuaran, en els quals es trobaran. 
I, per tant, també és un element d’estímul de la recuperació econòmica que el nostre 
país està protagonitzant.

Cal desenvolupar eines d’avaluació i de supervisió per conèixer quin és el nivell 
d’eficàcia d’aquesta recaptació fiscal, cosa que en aquests moments l’Administració es-
tatal està molt lluny de poder garantir. Cal redimensionar, o caldrà redimensionar, l’Ofi-
cina del Contribuent com un espai d’intermediació en els conflictes entre els contribu-
ents i l’Administració en la línia del que fan les hisendes més avançades dels països del 
nord d’Europa.

Caldrà, també, una profunda transformació en l’àmbit de la gestió de la propietat im-
mobiliària. Jo, fa un moment, hi feia una referència en la seva vessant de caràcter més 
fiscal i les discussions que existeixen en aquest àmbit, però també en l’àmbit de la gestió 
d’aquesta propietat, atès que en aquests moments hi han almenys tres àmbits diferents 
que comparteixen o que es disputen entre ells la gestió del coneixement de la propie-
tat immobiliària. En concret, tenim el registre de la propietat, tenim el cadastre i tenim 
el servei cartogràfic que sovint utilitzen dades que són contradictòries entre elles, i, per 
tant, això s’ha de corregir i, una de les característiques, un dels fonaments del nou estat 
ha de ser una gestió eficaç i centralitzada d’aquesta propietat immobiliària seguint els 
models d’integració d’aquesta gestió que es fan en els països més avançats.

També, en l’àmbit de les duanes, atès que un nou estat en el marc de la Unió Europea, 
i, per tant, en el marc de la zona euro, i, per tant, en el marc de totes les obligacions inter-
nacionals que subsumeixen els estats que neixen d’un estat matriu antecedent, doncs, ha de 
gestionar per a la garantia del bon funcionament del conjunt del sistema duaner supraesta-
tal del qual formarà part.

En aquesta mateixa línia, també, continuar el procés de conversió de l’Institut Ca-
talà de Finances –ho anunciava al principi de la meva intervenció– en un banc d’inver-
sió, en un banc públic d’inversió, en allò que els anglosaxons anomenen un «promotio-
nal bank», especialment destinat a les nostres pimes –de fet, el 97 per cent dels clients 
de l’ICF són pimes. En aquest moment, l’ICF presenta un balanç sanejat amb capacitat 
per créixer, amb una solvència que es situa en el 31,5 per cent, amb uns resultats acu-
mulats positius de 36,6 milions d’euros entre l’any 2011 i l’any 2015; s’han adaptat les 
polítiques, la governança i l’operativitat a les exigències dels reguladors per la banca co-
mercial i d’inversió; s’ha adaptat la Llei de l’ICF als requeriments de la unió bancària 
europea i a les normes SEC del Sistema europeu de comptes; l’ICF ha esdevingut mem-
bre de l’Associació de bancs públics europeus –ja n’ha esdevingut membre–; el nostre 
conseller delegat forma part de la direcció d’aquesta organització que agrupa els bancs 
públics del continent; comptem amb la liquiditat disponible per formalitzar l’activitat 
del 2016 i amb una previsió de creixement important i amb capacitat per vincular-ho 
–tal com dèiem fa un moment, quan repassàvem el bloc de política econòmica– als nous 
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programes Feder 2014-2020 i al Pla europeu d’inversió, el pla Juncker, sobretot pel que 
fa a pimes innovadores i a les plataformes d’inversió.

En definitiva, i tancant, la situació econòmica al nostre país millora, millora subs-
tancialment en comparació amb la resta d’economies del nostre entorn, continua pre-
sentant dèficits importantíssims i, per tant, ens exigeix que aquest creixement sigui posat 
al servei de la nostra economia productiva i de les necessitats socials dels nostres con-
ciutadans. Impulsarem aquest compromís amb les úniques eines que ens poden donar 
una garantia definitiva, que són les eines d’un nou estat, i afrontarem aquests reptes 
amb la voluntat inclusiva, amb la voluntat de diàleg, amb la voluntat de cooperació amb 
el conjunt de la nostra societat, amb tota ella, perquè estem convençuts que l’única ma-
nera de ser útils de debò i de garantir la utilitat en el conjunt de la nostra societat és dis-
posar d’aquestes eines. I perquè estem convençuts que per aconseguir aquestes eines ne-
cessitem aquesta voluntat d’integració, d’inclusió i de diàleg amb la majoria de la nostra 
societat i de les nostres institucions.

Moltes gràcies, quedo pendent dels necessaris aclariments que vostès demanin. Grà-
cies.

El president

Gràcies, vicepresident. Els grups parlamentaris voldran fer una suspensió? Sí? (Pau-
sa.) Doncs, suspenem... Només que ho demani un grup parlamentari... (Veus de fons.) El 
Grup Parlamentari de Ciutadans ho demana? (Veus de «Sí, sí, ho demanem.»)

Bé, per tant, farem una suspensió i reprendrem aquesta comissió a les onze en punt.
Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i sis minuts i es reprèn a les onze i un mi-
nut.

El president

Reprenem la sessió. 
Per tant, ara sí, amb els torns dels grups parlamentaris. El primer és el Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Senyor Antonio Espinosa, té la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Gracias, conseller, miembros del departamento, resto de dipu-
tados, verán, no me ha defraudado el señor Junqueras. Ha hecho hoy lo que suele hacer 
siempre: hablar mucho para decir poco y repetirse hasta la saciedad. Lógicamente, ve-
nía a hacernos..., nos ha querido trasladar un discurso de gobierno de futura república 
cuando, en realidad, yo no he sido capaz de verlo, ni tan siquiera para abordar una bue-
na gestión de una comunidad autónoma.

Él siempre recurre, es ya una característica de su discurso, a que no disponemos 
de las herramientas adecuadas para poder hacer una buena gestión. Mire, yo, sobre 
esto siempre le diré lo mismo, también: otras comunidades autónomas con iguales o 
menos herramientas lo hacen mejor. Me ha sorprendido no observar ni una sola críti-
ca de lo hecho ni de lo que se puede hacer, es decir, voluntad de crítica absolutamente 
ninguna. Esto es muy sorprendente porque sin hacer una buena autocrítica difícil-
mente se pueden mejorar las cosas de cara al futuro.

Nos ha dicho que estamos viviendo una situación excepcional con un gobierno plu-
ral y transversal como nunca. Bueno, pues, mire, yo tengo una visión totalmente distin-
ta: yo creo que tenemos un gobierno débil como nunca y precisamente esa debilidad, 
esa incapacidad que tiene el Gobierno actual de contar con unos socios, también, que le 
den solidez es lo que está haciendo que hoy mismo el señor conseller, pues, no nos haya 
podido hablar ni de concretar ni cuándo van a estar, siquiera, los presupuestos; unos pre-
supuestos que, lógicamente, deberían recoger esas prioridades políticas de la futura con-
selleria y del futuro govern, en realidad, porque los presupuestos son del Govern de la 
Generalitat, ¿no?

Pues, frente a eso, en lugar de eso, hemos tenido aquí una retahíla de aspectos, 
de disertaciones macroeconómicas, pero, precisamente, lo que han puesto de relie-
ve esas disertaciones es que..., nos ha hablado de la oferta monetaria, del crecimiento 
 económico, de los bajos precios del petróleo... De todo esto nos ha puesto al corriente. 
Yo pediría algo más para él, es decir, yo, aparte de estas medidas, que en el fondo no 
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dependen para nada de la Generalitat, ni de la acción de gobierno de la Generalitat, 
pues, nos hubiera concretado muchos más aspectos de la propia acción del Gobierno, 
es decir, cómo, aprovechando esta coyuntura, de qué manera, cuáles van a ser aquellos 
aspectos que, mejorando, o mejor dicho, en ese contexto positivo, cómo y de qué ma-
nera se va a incidir en la mejoría de la economía. Nada de eso hemos escuchado, o muy 
poquito hemos escuchado.

Hemos, lógicamente, siempre, escuchado lo de la pócima mágica de la secesión. 
Aquí, cuando tengamos todas las eines, pues, vamos a poder acometer y devolverlo 
todo a los ciudadanos, es decir, vamos a vivir estupendamente. Pero, sin embargo, fíjen-
se qué medidas ha propuesto para acometer y devolver la esperanza a los trabajadores, 
devolver la esperanza de vivir mejor a los ciudadanos de Cataluña. Yo, sinceramente, 
me cuesta vislumbrarlas, no las acabo de ver más que, eso, en frases generalizadoras 
que no concretan nada.

¿Cuáles son las medidas que va a plantear el Gobierno, a través de la consejería, 
para estimular el crecimiento económico y la generación de riqueza? Yo no he visto 
ninguna. Nos gustaría haber escuchado propuestas para contribuir al cambio de mode-
lo productivo desde los poderes públicos, medidas para mejorar la innovación, medi-
das concretas; no hablarnos de que sí, que se perseguirá la innovación, sino medidas... 
¿Qué vamos a hacer para favorecer la innovación de nuestras empresas, el aumento de 
su productividad...?, ¿ Qué vamos a hacer? Pues yo, sinceramente, sigo sin haberlas es-
cuchado.

¿Cómo y de qué manera piensa este Gobierno contribuir al redimensionamiento 
de nuestras empresas, tan necesario precisamente para eso, para ser más competitivas, 
para ser más exportadoras, para, incluso, mejorar salarios? Porque está demostrado que 
allí en donde hay empresas medianas incluso el nivel de salarios y la capacidad de inno-
vación son muchísimo más grandes. Yo, sobre eso, no he escuchado nada.

Tampoco es que nos haya dicho mucho sobre políticas presupuestarias para corre-
gir el aumento de las desigualdades y de la pobreza. Excepto una referencia al fondo 
para el plan de choque social, que ni tan siquiera nos ha cuantificado –que ni tan siquie-
ra nos ha cuantificado–, pues vagas referencias también a este tema tan fundamental 
en nuestra sociedad como es el aumento de las desigualdades y de la pobreza. Es decir, 
mucho estar a favor del estado social, mucho «necesitamos la independencia para favo-
recer el estado social», pero, sin embargo, ni tan siquiera una mínima cifra de cuál es 
la cantidad que este Gobierno pensaría que debería destinar a esas medidas de choque 
social.

Desde luego, ni una sola medida que suponga una reorientación del presupuesto 
para gastar mejor. Fíjense, sí, hay algunas referencias a las que luego haré mención 
sobre la eficiencia –la eficiencia– en el gasto en las administraciones. Pero en absolu-
to nos ha hablado de cómo piensa..., o algo tan fundamental como es, precisamente, 
el disminuir la grasa de la Administración, el disminuir, precisamente, las estructuras 
políticas, administrativas, de la Administración. Y quiero poner un ejemplo que está 
bien presente, y es que nosotros, en Cataluña, la Generalitat, los entes públicos que en 
Cataluña tenemos son trescientos cincuenta, más de trescientos cincuenta: el doble de 
la Comunidad de Madrid y el triple de la Comunidad Valenciana. Ahí, parece ser que, 
sobre esos temas, vamos a pasar de puntillas o, mejor dicho, ni tan siquiera se van a 
abordar. Y es que tan importante es la eficiencia, que es importantísima, como también 
la reducción de lo que es la propia estructura, de lo que son los organismos públicos, los 
entes públicos, que, yo creo que, de verdad, podemos, ahí, en este caso, sí, no en la edu-
cación, no en la sanidad, pero sí en los entes públicos, creo que podemos acometer una 
buena tijeretada.

Me hubiera gustado escucharle cómo piensa disminuir la deuda, que ya alcanza los 
700.000 millones y que nos sitúa a los catalanes en el podio de los españoles más en-
deudados. Aquí sí que somos el podio, mire. Y que, precisamente, esa deuda es la que 
actúa como una losa, que asfixia nuestra economía y las propias políticas de la Genera-
litat.

Realmente, nuevamente, cuando se hace referencia a la deuda, pues, inmediatamen-
te surge referirnos al socorrido victimismo del maltrato, el expolio, vuelven a aparecer 
una y mil veces las consideraciones a la disposición adicional tercera..., que, por cierto, 
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yo no sé cuándo..., usted..., ya no sé si es un acto de cinismo o de ignorancia, pero, va-
mos, que la disposición adicional tercera es inconstitucional es evidente y, por tanto, 
seguir alegando la referencia a la misma como una deuda del Estado, que debe estar 
ahí, constantemente transferida..., unos recursos transferidos a la Generalitat, pues, es 
absolutamente, ya, a estas alturas, de verdad, creo que un acto, ya digo, no sé si de ci-
nismo o de .... Porque, además, fíjense: curiosamente, en el Parlamento que se reclama 
–y que yo lo comparto–, pues, que tenga capacidad para decidir sobre su presupuesto, 
ese mismo Parlamento parece ser que niega esa misma capacidad para el Parlamento es-
pañol, es decir, para que, a través de sus presupuestos, fije, precisamente, las partidas de 
gasto y las inversiones, ¿eh?, en el conjunto de España. Y, lógicamente, la disposición 
adicional tercera lo que estaba es invadiendo –invadiendo– lo que es una competencia 
del Congreso de los Diputados.

Bien, lógicamente, en cuanto a los depósitos bancarios, pues es el problema de hacer 
las cosas mal. Y después, cuando las cosas aquí se hacen mal, pues, resulta que se trasla-
da la responsabilidad, como siempre, a Madrid, ¿no? Y es que, una y otra vez, se traslada 
la continuada mala gestión, se traslada, en cuanto a responsabilidades hacia..., se centri-
fuga –se centrifuga–, en realidad se centrifuga. Y, curiosamente, lo que nunca se hace 
es, también, hacer una cierta autocrítica de esa centrifugación que también practica la 
propia Generalitat en relación, precisamente, con aspectos de sus propias obligaciones, 
que son con los ayuntamientos, que son con el tercer sector, que son con ámbitos y sec-
tores como la cultura, es decir, donde, claramente, la Generalitat lo que está haciendo 
es  centrifugar deuda, ¿eh? Por tanto, las malas prácticas, yo creo que incluso ahí, se pa-
recen, incluso, o empeoran en relación incluso con el Gobierno de Madrid.

Mire, hoy se ha hablado de que, por parte del Estado, la Generalitat va a recibir 
unos 1.900 millones de euros. Bien, se ha silenciado algo que importa, que es importan-
te, y es que eso va a suponer el 25 por ciento del total, ¿eh?, de los 7.455 millones que au-
menta el presupuesto para el 2016 de las comunidades autónomas. Es decir, las comuni-
dades autónomas van a tener 7.455 millones más, y de ellos el 25 por ciento vendrá para 
Cataluña. Hombre, no me parece que la siempre malvada España, siempre  malvado 
Gobierno español, pues se esté, en este caso del 2016, portando tan mal, porque eso, sin 
duda, nos va a propiciar precisamente unas posibilidades de cumplimiento de déficit 
que..., o por lo menos de suavización del déficit, importante, y que tampoco he visto 
cómo se pretende hacer. Porque..., lo cierto es que nos han hablado de nuevos espacios 
fiscales, de nuevas vías de fiscalidad, pero, al final..., al final aquí no se ha entrado en el 
asunto, porque se ha hecho una especie de disertación sobre el impuesto de sucesiones, 
sobre las transmisiones patrimoniales, sobre el impuesto de carácter ambiental..., pero 
unas disertaciones, como es normal en el señor Junqueras, de tipo académico pero, sin-
ceramente, insuficientes como conseller de Economía. Aquí hay que mojarse, senyor 
conseller, aquí hay que saber si vamos a tener más impuestos de sucesiones, menos; más 
transmisiones, menos; es decir, y eso, lógicamente, porque eso va a incidir de una forma 
clara y directa sobre, lógicamente, las políticas públicas que podrá hacer la Generalitat, 
y sobre el crecimiento posible o, menor o mayor, sobre la economía catalana.

Decía..., nos decía él que..., nos criticaba un poquito la labor que va a hacer el Gobier-
no español diciendo que pondrá a 0,08 los intereses del FLA, por encima de los intereses 
que está obligado a pagar el Banco de España, digamos, al Banco Central Europeo.

Bien, pues, yo..., en eso nos va a tener a su lado, nos decía él que..., nos va a tener a su 
lado en reivindicar para la deuda de la Generalitat, la deuda que presta el Estado a la Ge-
neralitat sea en las mismas condiciones –en las mismas condiciones y los mismos tipos. 
Es decir, nos va a tener a su lado. Pero, claro, nos hablaba de las ventajas y de la nece-
sidad que tendremos de aprovechar los fondos Feder, de aprovechar el plan Juncker... 
Y yo me pregunto, ¿cómo podremos aprovechar todo eso si dentro de dieciocho meses 
estamos fuera de la Unión Europea? Porque algunos se olvidan de que sus decisiones, las 
decisiones de hoy, son para situarnos fuera de España y fuera de la Unión Europea, y, na-
turalmente, eso tendrá unas consecuencias económicas, financieras y, en el fondo, tam-
bién, y en una última instancia, para el bienestar de los ciudadanos de Cataluña.

De verdad creemos que es necesario, como se nos ha propuesto, que haya una au-
toridad catalana de la competencia, pero..., precisamente para eso: para aumentar la 
competencia, para aumentar en ámbitos como, pues, las finanzas, las comunicaciones, 
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la energía... Pero, mire, ¿sabe qué pasa?, que eso ya está. Eso ya está también en el con-
junto de España.

Y ahí es donde, de la misma manera que yo le decía que tendría nuestro apoyo en 
el cero coma..., para que los intereses del pla sean los adecuados, pues, yo le pediría 
que cuando sus diputados en el Congreso apoyaran, precisamente, aspectos cardinales 
también para Ciudadanos como, precisamente, es eso: introducir mucha y mejor com-
petencia en los diferentes sectores de la economía española –de la economía española 
y, por tanto, también, catalana–, para mejorar, precisamente, la eficacia, para mejorar 
las productividades, para mejorar su competitividad.

El president

Senyor diputat, vagi acabant...

Antonio Espinosa Cerrato

Bien... Bueno, se habla de la Administración tributaria catalana. Tengo que hacer 
mención mínima a esto y claramente decirles que hay un intento de burlar la suspensión 
de la declaración secesionista y que, lógicamente, nosotros no vamos a entrar ahí.

Es decir, si se pretende... –llámese «Ley de hacienda pública» o llámese «Adminis-
tración tributaria catalana»–, si se pretende saltarse la legalidad, nosotros, Ciudadanos, 
no participaremos en ningún tipo de tramitación parlamentaria que quiera saltársela. 
Por lo tanto, no le daremos apoyo.

En definitiva, y ya para acabar y resumiendo: no hemos visto...

El president

Senyor diputat, resumiendo són quinze minuts...

Antonio Espinosa Cerrato

Ya acabo, de verdad, acabo, estoy concluyendo..., sinceramente. 
Bien, estaba diciendo: no creemos, sinceramente, que el conseller nos haya traído los 

objetivos y nos los haya explicado –que era, precisamente, para lo que había venido–, 
entendemos que no ha sido así.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lus-
tre diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Bon dia. Gràcies, president. Agrair la intervenció del vicepresident, el molt hono-
rable senyor Junqueras, agrair la presència dels membres del Govern, de la conselleria 
d’Economia i Hisenda, en nom del Grup Socialista, també amb el meu company que 
m’acompanyarà, el Rafel Bruguera, i també recordar que estic, en aquests moments, 
substituint la portaveu del nostre grup, l’Alícia Romero, que, per motius de maternitat, 
doncs, està de baixa.

En primer lloc, intentarem ser, fer una valoració el màxim de justa, acurada, eh?, de 
la intervenció del vicepresident. Intentarem no caure..., no ser massa catastròfics, però, 
alhora, també, intentarem fugir d’alguns triomfalismes o algunes visions un xic poc rea-
listes, des del nostre punt de vista.

No acabem de, a títol de resum, no acabem de veure massa amb bons ulls alguna 
defensa que ha fet de les polítiques o dels pressupostos dels anteriors governs de Con-
vergència i Unió. Creiem que, independentment que nosaltres estiguem o no d’acord 
amb el nou Govern, doncs, els ciutadans esperen que hi hagi una sèrie de canvis, una 
sèrie de..., per capgirar algunes de les situacions que no estan funcionant i, per tant, 
esperàvem que ens transmetés alguns objectius, alguns programes o algunes partides 
concretes, algunes prioritats, doncs, que modifiquessin substancialment el que s’ha fet 
fins ara.

Creiem que és positiu que el conseller d’Economia, al mateix temps, sigui el vice-
president; això creiem que li atorga una capacitat política i un lideratge polític que pot 
fer que, precisament, algunes de les inquietuds o alguns dels problemes que puguem 
tenir per resoldre en el pressupost, doncs, tingui més força per tirar-los endavant i, per 
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tant, sí que a aquest també li exigirem un plus d’exigència per tenir aquesta autoritat po-
lítica, a part de la conselleria d’Economia.

Nosaltres ja hem dit..., evidentment, desitjar a tot el Govern i al vicepresident, doncs, 
molts encerts en aquesta nova etapa, i estendre la mà en tot allò en què ens puguem en-
tendre.

Nosaltres ja hem dit les nostres prioritats, ja les vam dir l’altre dia al plenari i les 
tornarem a dir avui. Són, evidentment, tot i la crisi econòmica, la lluita contra l’aug-
ment de les desigualtats i intentar, doncs, generar ocupació, que l’economia vagi bé, 
que els serveis públics..., refer aquelles retallades que han sigut més dràstiques i més 
injustes, i intentar lluitar per la cohesió social i territorial del nostre país; millora de la 
transparència i el control de l’activitat pública o de la despesa pública, i, evidentment, 
buscar nous acords que ens permetin tenir més ingressos i més capacitats financeres 
per afrontar els reptes que té el nostre país.

Pensem que la urgència en aquests, els propers anys, en aquesta nova etapa, és d’in-
gressos. Necessitem més ingressos. I, per tant, aquí, segurament que coincidim no en 
el full de ruta que marca per tenir més ingressos, perquè vostès ho fien tot a un futur 
al qual aprofitem per dir que caldria..., a part de tenir un projecte polític. I, a vegades, 
hi donem un embolcall amb una certa retòrica que no acabem de concretar, però sí que 
creiem que ens caldria omplir-lo de contingut, de contingut amb pressupost 2016, tam-
bé amb pressupost no només del 2016, sinó que seria molt immediat, també sinó dels 
propers exercicis, perquè tot no es pot fer aquest any, però sí que hi ha una millora, una 
certa millora de l’economia, hi ha canvis al nostre entorn i, per tant, això ens pot donar 
un marge per als propers anys.

Per tant, caldria omplir-lo de contingut, contingut social, contingut de canvi, con-
tingut de transparència, contingut de millora del suport a les famílies, del suport a les 
empreses.

Nosaltres ja ho hem dit: cal analitzar i cal veure vejam si hem fet bé la lluita con-
tra el frau fiscal. Ja ho vam dir, creiem que no. Hi ha molt de recorregut aquí, en aquest 
sentit. El frau laboral, no s’ha comentat, però també tenim competències en control del 
frau laboral i cada vegada veiem com: la crisi econòmica, baixen els ingressos per im-
postos, però resulta que el frau fiscal, el frau laboral no paren d’augmentar; per tant, re-
dueix la capacitat de..., a part que no és just, evidentment, redueix la capacitat de l’Ad-
ministració.

Hauríem de revisar, al nostre entendre, els beneficis fiscals; xifrats en 11.000 mi-
lions d’euros, en aquests moments, els beneficis fiscals als tributs de la Generalitat. Per 
tant, aquí, també, aquells que no són progressius els hauríem de revisar.

Fem una pregunta directa, també, al vicepresident, de dir: farem una modificació 
de l’impost de successions? Nosaltres creiem que cal fer-la. L’altre dia ho vam dir i ho 
tornem a dir: en la punta, en el moment que més ingressàvem d’impost de successions 
havíem arribat a ingressar prop de 1.000 milions d’euros. En aquests moments... Nosal-
tres en tenim 14; vostè ha dit, el 15, que s’ha augmentat una mica la recaptació. El 2014 
estàvem a 312 milions d’euros. Hi ha una diferència de 700 milions, des del 2008, que 
és quan la punta, quan s’havia ingressat més. Ha dit que ha augmentat, el 2015, un 40 
per cent i escaig, entenc que estarà al voltant de 400 i escaig. Per tant, jo crec que, aquí, 
fer un debat sobre si patrimoni o successions, amb la que està caient i amb el desmante-
llament d’alguns serveis públics que estem vivint –que a tots ens fa molt de mal–, i fer 
el debat sobre si hi ha una no doble imposició en patrimoni i successions ens sembla de 
jutjat de guàrdia. Ara no toca.

Durant molts anys s’ha pagat successions i patrimoni, i, per tant, evidentment que 
hi ha un debat, però, escolti, aquest debat que el facin en els dinars familiars de les fa-
mílies que tenen molt i, per tant, que s’hi juguen molts quartos, però, dic, en el moment 
que estem, que estem retallant el que tenim entre tots i que ens falten molts diners, 
doncs, home, són molts milions d’euros pels quals el que hauríem de dir és: «Escolta, 
quan la cosa vagi millor, quan les famílies no ho passin tan malament, potser ens hau-
rem de plantejar si hi ha no doble imposició entre patrimoni i entre impost de successi-
ons.»

Per tant, pregunta directa: revisarà l’impost de successions? Nosaltres creiem que sí 
que s’ha de revisar a l’alça i tornar als tipus que havíem tingut anteriorment.
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Ja ho hem dit: augmentar ingressos, nou sistema de finançament, reclamar els deu-
tes de l’Estat, sí, sí, la disposició addicional, també, evidentment –evidentment. Ob-
jectius: hi ha negociacions que s’han de fer perquè hi ha compromís legal i d’altres, 
evidentment, que hi ha compromisos polítics. Però, en tot cas, jo crec que cal buscar 
més i majors ingressos i, sobretot, cal defensar el que és just: les competències que 
tenim han de tenir finançament i en aquest moment no el tenen, moltes competències 
no el tenen.

Reestructuració del deute. Hem vist com al FLA els interessos van amunt, van avall. 
Doncs, escolti, jo crec que aquí també hauríem d’explorar les modificacions de les con-
dicions del FLA, tenint en compte que la meitat del deute, en aquests moments, dels 
67.000 milions d’euros, la meitat del deute és FLA. Per tant, aquí, o es canvien les con-
dicions del FLA o aquí no hi haurà manera. I veiem com ara si no compleixes el dèficit, 
ara t’apujo els tipus d’interès del FLA, ara te’ls abaixo... Per tant, escolti, això, o es flexi-
bilitzen aquestes condicions o aquí no hi haurà ningú, ni Catalunya ni altres comunitats, 
que pugui pagar aquest deute.

Augment de l’activitat econòmica el 3,4 per cent el 2015, de millora del PIB, de 
l’economia de Catalunya. Per tant, això també vol dir més ingressos. I això que dèiem 
que el Govern calcula a posteriori l’augment o la disminució de l’economia, doncs, es-
colti, quan l’economia va bé, això va molt bé, perquè t’arriben ingressos a posteriori i 
sempre és a l’alça. I altres anys en què això ha sigut al revés, llavors tothom ens queixem 
i ens posem les mans al cap perquè diu: «Ara hem de tornar diners!» Bé, clar, què és 
millor, no? Tornar-los també és un problema quan un ja ha fet els seus números. Està bé 
fer una reflexió macroeconòmica sobre l’augment, les divises, l’augment de..., la baixada 
del petroli, l’augment de la demanda, les exportacions... Evidentment, no s’acaba el món 
pel procés sobiranista i no ho hem dit mai, no ho direm mai; dic que el que sí que és ve-
ritat és que cal tenir en compte que estem en una economia de mercat interrelacionada i 
que, per tant, a vegades prenem unes decisions o diem unes coses que sembla que Cata-
lunya, tota sola, se’n pugui sortir sense tenir en compte el seu entorn.

Nosaltres el que li demanem, vicepresident, és que no renunciï a trobar fórmules 
d’entesa, fórmules de diàleg i fórmules de demanda de millors ingressos amb el futur 
govern de l’Estat. Creiem que és la seva obligació; independentment que vostè defen-
si un estat independent, crec que és la seva obligació, com a conseller, trobar els ma-
jors ingressos possibles allà on faci falta. I, per tant, si vostè diu que podrà pagar les 
 factures a les farmàcies, als proveïdors, podrà pagar als ajuntaments –per la qual cosa 
també li voldríem demanar–, podrem, tenim la tresoreria assegurada per als propers 
anys? Per tant, com que sabem que això és «no», llavors, escolti, cal buscar, eh?, so-
bretot si hi ha un canvi d’actitud –un canvi d’actitud–, més receptivitat al futur govern, 
que veurem quin serà, evidentment, no pressuposem res, ni a favor ni en contra, però 
crec que sí, que la nostra obligació és defensar el que és just, defensar els diners que cre-
iem que calen per a Catalunya i, per tant, en això, hauríem d’intentar evitar perjudicis 
de valor.

Per altra banda, nosaltres sí que li demanaríem: canviarem la política dels darrers 
anys?, que creiem que cal un canvi per intentar evitar els episodis com allò de la venda 
d’Aigües Ter Llobregat –no va funcionar–; les privatitzacions, externalitzacions d’actius 
que tenia la Generalitat, que generaven diners, recursos per al funcionament, i que lla-
vors han generat algun perjudici important per a la Generalitat. Per tant, sí que voldríem, 
també, amb un vicepresident d’Esquerra, un conseller d’Economia d’Esquerra, doncs, 
que això també es veiés en aquests futurs pressupostos, que vol dir no a les externalitza-
cions, sobretot a aquelles que ens porten diners i que, precisament, ens ajudarien a pagar 
aquest pla de xoc social que deien.

La despesa social –ja ho vam dir l’altre dia, eh?–, dic, per molt que diguem que el 
percentatge de la despesa que juguem..., bé, clar, evidentment, si veiem Catalunya, amb 
la Comunitat Autònoma de Castella - la Manxa, és de les que més han retallat en des-
pesa social per capita d’Espanya.

Llavors, aquí hi ha coses..., i estarem d’acord que si veiem les famílies, els hospitals, 
les escoles públiques, si veiem la despesa social, doncs, veiem que no hi arribem. Jo 
crec que hem de coincidir que hi ha coses que no les estem fent prou bé, per diferents 
motius, però jo crec que no hem de negar la major. I crec que aquí, potser, hem fet un 
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cert triomfalisme que no es correspon amb el que veiem quan sortim al carrer. Tot res-
ponsabilitat del Govern? No. Però jo crec que sí que el primer és fer una bona anàlisi de 
la realitat per, llavors, intentar prendre bones decisions.

Ha comentat: «Racionalització de la despesa.» D’acord. De les poques propostes con-
cretes que li hem sentit. És aquella eterna promesa que tothom fa, que ningú, llavors, 
acaba abordant de veritat, però crec que tots ho hem de dir: noves tecnologies i raciona-
lització de la despesa, evitant duplicitats.

Escoles bressol? Per exemple, home, fóra un gest de dir, escolti, recuperem, encara 
que sigui poc, les ajudes a les escoles bressol, o eliminem les subvencions a les esco-
les que segreguen per sexe, o busquem determinats plans de xoc a la sanitat per evitar 
tancar alguns llits, alguns quiròfans, o, també, en determinats aspectes, l’educació, 
algunes de les retallades que hi han hagut en educació.

Jo crec que caldria, en la mesura del que les finances ho permetin, donar gestos de 
treure d’un lloc i posar-ho en un altre, perquè a vegades també ens dóna la sensació 
que fa un discurs que som una oficina administrativa que no tenim capacitat política. 
Entenc per què ho diu, i és que molts d’aquests diners que administrem estan condicio-
nats per programes específics, però nosaltres estem aquí per definir prioritats polítiques, 
per fer política, no per ser una oficina administrativa, perquè si fos així no caldria que la 
gent anés a votar un cop cada quatre anys.

Com és possible pobresa energètica?, com és possible el que ha passat recentment 
que prop d’un 20 per cent dels diners destinats a fer front a la pobresa energètica, només 
n’hem gastat un 20 per cent?

Per tant, no tot és Madrid –i estarem molt d’acord amb vostès–, petites veritats 
que Madrid, el PP, el Govern del PP a Madrid, doncs, en moltes coses no ha ajudat 
–d’acord–, però sí que a vegades utilitzem petits exemples per tapar alguna realitat in-
còmoda. Com pot ser que no gastem els diners de pobresa energètica o, com a mínim, 
que no fem col·laboració amb els ajuntaments perquè, precisament, arribin aquestes aju-
des?

El control, també diu... Vostè ha fet una frase, que ha dit: «Ho fem, ho estem fent 
bé.» Bé, jo aquí... «Ho estem fent bé.» Ha dit això. Dic, home, dic, dit així sona una 
mica com si tot anés molt bé; jo li diria: «Ah, doncs sí, mira, tot va molt bé, tots els indi-
cadors socials, econòmics i de l’Administració van bé», però no és així.

Per exemple, els controls, coses, el que ha passat en el..., casos de corrupció i d’ir-
regularitats dels darrers anys. Alguna cosa no s’ha fet prou bé. Vostè parlava del País 
Valencià. Evidentment, de zero a deu, que la corrupció sigui u o sigui deu és igualment 
condemnable. I, per tant, cal buscar sistemes, sistemes que siguin el màxim de trans-
parents, el màxim de clars. I, per tant, aquí sí que jo crec que se li ha de presumir mà-
xim interès en aquest sentit, i, per tant, que una persona nova que estrena el càrrec, i, 
per tant, amb la rellevància política que té dintre del Govern, segur que pot impulsar 
mesures concretes per intentar evitar casos com aquests. I, sobretot, reconèixer tam-
bé una mica, de dir: «Home, tampoc ens honoren molt algunes coses que hagin passat 
anteriorment», vinguin de qui vinguin, com sobrecostos en les adjudicacions d’obres, 
vinguin de qui vinguin, de l’ajuntament que sigui, de la Generalitat que sigui, del color 
que sigui.

El president

Un minut.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Preguntes concretes, perquè, si no, llavors, no m’haurà de contes-
tar. Com faran la hisenda pròpia? N’ha parlat al final com si fos al detall, però crec que 
vostè també en fa un tema important, d’això. Com faran la hisenda pròpia, amb quins 
diners, amb les dificultats i les misèries, si em permet l’expressió, que tenim? Com faran 
allò de passar de 350 treballadors a 3.500, que havia sortit a la premsa, en la hisenda 
pròpia? Vostè creu que tal com està la situació de les finances de la Generalitat ens po-
dem comprometre a determinades coses com aquestes?

El banc central català. Ens havíem compromès que l’ICF fos un banc de foment del 
sector productiu de la indústria. Això ho abandonem en favor del banc central català? 
No seria fer volar coloms?
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Pressupost 2016. Concretant, tocant de peus a terra: tindrem pressupost? Veu un mar-
ge de temps en el qual ens pugui dir si tindrem una proposta i quan creu que es podran 
aprovar. Assegurarà la tresoreria de la Generalitat –disculpi, president, ja acabo– per pa-
gar nòmines i factures? Fins quan? Com ho pensa fer?

El deute, ja li ho he comentat. Més concreció, si us plau, sobre hisenda, duanes. Jo 
crec que també és una mica fer volar coloms parlar de duanes amb tota la que està ca-
ient i amb tot el que està passant. Per tant, jo crec que cal també centrar més els temes 
aquí. 

I com, evidentment, concretem més indústria, autònoms, empreses, i, per tant, 
també, que aquest pressupost ajudi a tot això? A part de molts exemples que podrem 
 comentar segurament més a nivell informal, que governs plurals i diversos n’hi ha hagut 
moltíssims a la Generalitat i algun, precisament, el compartíem amb vostè no fa massa 
temps, i això és el que ens ha de també fer veure que a vegades ens podem trobar amb 
aspectes que siguin molt concrets que ajudin a fer que la vida dels catalans i les catala-
nes sigui millor.

A disposició una altra vegada, eh?, intentarem ajudar des de la posició del Partit So-
cialista en tot allò que pugui fer que les empreses i famílies del país vagin millor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, té la paraula, pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, l’il·lustre 
diputat Joan Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Bé; gràcies, senyor president. Moltes gràcies, vicepresident del Govern. La seva com-
pareixença d’avui no és la d’un departament més, això és obvi; haurà de servir per conèi-
xer la política econòmica, fiscal i pressupostària del conjunt del Govern. I deixi’m que 
li digui que, de moment, nosaltres continuem tenint més interrogants que respostes. Jo 
no sé si vostè n’és conscient, però quan el president de la comissió ens ha dit que vostè 
aproximadament estaria una hora ens hem posat contents perquè hem dit: «Home, amb 
una hora es poden dir moltes coses.» Però, vostè, els catorze primers minuts els ha dedi-
cat a fer un recordatori de repeticions de conceptes que ens ha explicat moltes vegades, 
els vuit següents, a parlar del món... Per cert, tenim una inquietud intel·lectual, no políti-
ca. Quan vostè, en una economia global, parla del món occidental, exactament a què es 
refereix?, perquè és un llenguatge que em sona una mica així, pervers.

Hem detectat un nivell important d’inconcreció en aquestes alçades, i, la veritat, 
no ens deixa tranquils. Possiblement –possiblement–, el seu nivell d’inconcreció sigui 
més evident perquè contrasta amb un protagonisme d’una certa hiperactivitat de l’ex-
president Mas, que fins ara crec que és el dirigent de Junts pel Sí que més ha parlat 
i més ha concretat com s’han de fer els pressupostos de la Generalitat. I la veritat és 
que és sorprenent, des del meu punt de vista.

La nostra intervenció, de totes maneres, va en positiu, va a intentar facilitar-li que 
vostè, en la seva segona intervenció, pugui concretar el màxim possible les seves pro-
postes, el seu programa.

D’entrada, amb relació al diagnòstic de la situació de l’economia catalana, li sug-
gereixo una qüestió. Crec que necessitem urgentment que la seva conselleria presenti 
el balanç del 2015 de l’estratègia Catalunya 2020, perquè l’últim que tenim, almenys 
jo l’últim que he trobat és el del 2014, obvi, per la situació aquesta d’interregne. Seria 
important per analitzar..., perquè falten quatre anys per veure com han quedat aques-
tes coses, i algunes no estan funcionant bé. No dic que sigui responsabilitat ni d’aquest 
–evidentment que no– ni dels anteriors governs, perquè la cosa és molt més complica-
da.

Però, per exemple, en matèria d’ocupació i de formació. L’ocupació a Catalunya ha 
crescut el 2015 un 1,8 per cent anual. Bona notícia, perquè els anys anteriors havia cai-
gut, però deixi’m que li digui que és la segona comunitat autònoma amb menys creixe-
ment de l’ocupació, perquè la mitjana espanyola és del 3 per cent. Val la pena tenir-ho 
present.

Però, sobretot, per no establir només elements de comparació, en aquests moments 
la nostra taxa d’ocupació està situada en el 64,7 per cent, i recordo que tenim un pla 
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objectiu, hi insisteixo, Catalunya 2020, que pretén situar al 75 per cent la taxa d’ocu-
pació a Catalunya. Hem de veure com som capaços de fer-ho amb un context, fran-
cament, complicat. Però el que és pitjor amb relació a l’ocupació és que, durant l’any 
2015, ha continuat creixent l’ocupació temporal –setanta mil llocs de treball més ocu-
pats per feines temporals– i, en canvi, ha caigut la indefinida –en trenta-vuit mil llocs 
de treball.

És a dir, vostè diu: «És que potser la reforma laboral no ha aconseguit els seus ob-
jectius», o potser sí, o potser ha aconseguit els objectius ocults. I, en aquest sentit, dei-
xi’m que li digui, i això fa referència a aquest tema i a molts d’altres, jo tinc un especial 
interès a saber si una part important del Grup de Junts pel Sí –que jo l’he vist donant 
suport plenament a aquestes polítiques econòmiques que ens han portat a això– pensa 
mantenir aquestes polítiques econòmiques o pensa renegar-ne. Perquè, clar, és veritat 
que vostès, Junts pel Sí, són una cosa diferent, però seran diferents quan comenci a ac-
tuar-se diferent. Hi han coses que són de responsabilitat espanyola però que han estat 
votades entusiàsticament per diputats catalans que avui estan a Junts pel Sí al Congrés 
dels Diputats.

I una cosa que ens preocupa: la reducció de l’atur, que ha estat important en 
aquest darrer 2015, s’ha produït només amb un 60 per cent com a conseqüència de 
creació d’ocupació, perquè l’altre 40 per cent és com a conseqüència de la caiguda de la 
població activa. I aquí hi ha un factor molt important –que no li he sentit situar– que és 
el tema de l’exili laboral dels joves, que són joves especialment ben qualificats i que, en 
canvi, no troben en la nostra economia capacitats per desenvolupar-se, i crec que hau-
ria ser un objectiu preferent de l’actuació de qualsevol govern.

Amb relació al tema dels salaris, clar, deixi’m que li digui que vostè... No ha apare-
gut això, però crec que és important..., els salaris que no els fixa un govern, ni aquest 
ni cap, però que pot fer algunes coses per incentivar determinats comportaments als 
agents econòmics... Està caient la capacitat adquisitiva dels salaris. I quan parlem de po-
bresa no és només un problema d’inacció dels poders públics. La principal font de crea-
ció de la pobresa en aquests moments als nostres països, a pràcticament tots els països, 
té com a conseqüència la brutal desigualtat que genera el mercat laboral. És aquest el 
principal generador de pobresa, i, per tant, hem d’actuar en aquest sentit.

Comparteixo totes, totes i cada una de les crítiques –i podria afegir-ne més– a les po-
lítiques practicades pel Govern del Partit Popular, hi insisteixo, amb suports –i no pe-
tits– durant tot l’any 2012 i menys evidents –però també bastant clars– durant el 2013 i 
2014, de gent que avui està a Junts pel Sí. Ho comparteixo: totes les crítiques són certes, 
i crec que des d’aquí, i ja sé que no és responsabilitat del Govern, però potser hauríem 
de tenir present que no hauria de ser indiferent a ningú de Catalunya el que passi a Es-
panya, perquè ja sabem que les coses estan molt malament, ja sabem que..., un cert sen-
tit patriòtic de dir «Espanya, en general, és tota una sola cosa», i, per tant, es rebutja per 
part d’alguns discursos. Espanya no és tota una cosa, com Catalunya no és una sola cosa, 
i el que passi amb aquest futur govern a Espanya crec que és important, no per qui el pre-
sideixi sinó per quines polítiques facin.

Hi ha una cosa que afecta el món econòmic que, encara que és més directament vin-
culada, segons alguns, a la conselleria d’Educació, li volia ressaltar. Hi ha un problema 
important de desajust en el tema de l’oferta de formació professional. I el diagnòstic que 
jo he vist, en general, en els documents de l’estratègia Catalunya 2020, permeti’m que li 
digui que crec que és absolutament erroni: imputar els problemes de qualificació profes-
sional de la nostra mà d’obra estrictament només al sistema educatiu i de formació pro-
fessional és un error de «bulto» que, a més, equivoca la diana. Perquè és una part impor-
tant, responsabilitat, dels incentius perversos que les empreses d’aquest país envien als 
joves, perquè els retribueixen molt millor si estan disposats a deixar-se explotar de mane-
ra intensiva –la història del boom de la construcció– que si es presenten amb un grau de 
formació professional mitjà. La prova és que en molt pocs anys ha caigut el nivell d’aban-
donament prematur de l’educació dels nostres estudiants sense que s’hagi fet res de dife-
rent. I això té molt a veure amb els incentius de l’economia. Suggereixo que aquest formi 
part d’un dels objectius de l’estratègia d’aquest Govern.

Amb relació a la innovació i coneixement –és veritat que no va directament imputat 
a la seva conselleria, però, com que vostè evidentment és responsable, ja ho ha dit, de 
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tota l’àrea–, jo vull posar de manifest una qüestió: el problema no és, com normalment 
es diu, d’insuficiència de la inversió pública, això és evident, però és sobretot insuficièn-
cia de la inversió privada. I aquí nosaltres tenim un problema. Ens encanta dir que Cata-
lunya és un món de petites empreses, i això és molt bonic, però molt feble en un context 
d’economia global, perquè una part important d’aquestes petites empreses no tenen mus-
culatura per fer innovació; i per tant, tenen serioses dificultats per, després, poder com-
petir en el mercat. Suggereixo, doncs, que, des d’aquesta perspectiva i utilitzant el tema 
de la innovació, un dels objectius d’aquesta legislatura, de tots, sigui un pacte per inten-
tar fer créixer la mida de les nostres pimes.

A les pimes se les ha d’ajudar, no com se les ajuda alguna vegada, perquè continu-
ïn sent pimes, sinó que se les ha d’ajudar perquè deixin de ser pimes i, per tant, per-
què tinguin capacitat de desenvolupar, perquè, si no, tot el que té a veure amb el canvi 
de l’estructura productiva, tot el que té a veure amb la innovació, tot el que té a veure 
amb la millora del nostre teixit econòmic i social serà paper mullat, si no fem això.

Amb relació als fons europeus, vostè ha fet una referència, però jo crec que necessi-
tem alguna cosa més. Necessitem, per exemple, saber com aquest Govern utilitzarà un 
gran instrument que té al seu abast. Vostè sap perfectament que amb el pla 2014-2020 
els fons que gestionarà directament la Generalitat creixen de manera molt significati-
va: el Feder amb un 68 per cent i el Fons Social Europeu amb un 47 per cent. Crec que 
és oportú discutir ja en seu parlamentària les prioritats de la utilització d’aquests fons 
perquè es poden fer moltes coses bé, i també es poden fer coses molt malament, com 
s’han fet en un altre moment.

Per encarar aquesta situació vostè ha apuntat algunes qüestions. Jo crec que cal si-
tuar una complementarietat entre el que és responsabilitat del Govern català i de les 
institucions catalanes amb, també, el que li exigim al Govern espanyol des d’aquest 
punt de vista. I ja li ho dic, senyor Junqueras, senyor vicepresident, trobarà en el nos-
tre grup sempre un aliat; és més, el més fervorós aliat per combatre les polítiques que 
s’han estat fent des del Govern del PP, les faci qui les faci. En aquest sentit, vull que ho 
tingui absolutament clar. Però, a continuació, també li demanarem que no s’escudi nin-
gú en aquestes polítiques per amagar responsabilitats pròpies.

I, en aquest sentit, vull entrar ja en aquesta matèria. Vostè ha dit una cosa que ens 
agradaria que ratifiqués o matisés. Vostè diu: «Ja s’han acabat els ajustos pressuposta-
ris.» Vull que ho aclareixi, això, perquè exactament això no és el que diu la disposició 
addicional del Decret llei 4/2015, que es va aprovar fa escassament dos dies, que plan-
teja la pròrroga precisament d’una disposició que permet continuar fent ajustos pressu-
postaris en matèria de plantilles de l’Administració pública.

Per cert, amb relació a deute i dèficit, dues preguntes. He vist que una part dels se-
tanta-dos diputats que donen suport –de la coalició que dóna suport– al seu Govern estan 
plantejant que el pressupost del 2016 ha de contenir un impagament parcial del deute pú-
blic de la Generalitat. Volíem saber la seva opinió sobre aquesta qüestió perquè, si vos-
tè creu que això és possible, nosaltres estarem encantats d’analitzar aquesta situació i, 
possiblement, posar-nos a favor d’aquest plantejament, però primer volíem saber la seva 
opinió sobre la viabilitat d’aquest tema.

I en relació amb el tema del dèficit. A veure, el tema del dèficit públic, senyor conse-
ller, crec que és un tema important, i hem de plantejar clarament una ofensiva  conjunta. 
Nosaltres els donarem ple suport a Catalunya, però li suggerim que vostè comenci a 
 travar ja una aliança amb totes les comunitats autònomes de l’Estat, perquè molts dels 
problemes que té Catalunya en aquesta fase de comunitat autònoma no són només de Ca-
talunya, són del conjunt d’administracions públiques; el tema del dèficit públic. Clar, per 
exemple, jo crec que en aquests moments és imprescindible rediscutir els objectius de dè-
ficit públic i la seva distribució interna entre diferents nivells de l’Administració. El que fa 
l’Administració de l’Estat centrifugant el seu dèficit públic cap a les comunitats autòno-
mes és una barbaritat, és una veritable injustícia que hem de combatre, però això s’ha de 
combatre en conjunt, fer un front comú.

I, des d’aquest punt de vista, deixi’m que li digui que vostè tindrà més dificultats si 
quan s’adreça a aquestes comunitats autònomes no genera empatia. Perquè, clar, si vostè 
va i els diu «vull generar aquest front comú amb vostès per rediscutir el dèficit públic» 
i a continuació els diu «però d’aquí a divuit mesos me’n vaig», doncs, igual resulta que 
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això és un discurs que no acaben d’entendre, no? Vull dir, a Catalunya potser es pot en-
tendre més, els que ho entenguin; a Espanya és una mica més complicat.

En matèria impositiva. Miri, és encantador, vostè, eh?, quan fa el discurs intel·lectual 
sobre la meva posició, és encantador. Però vostè no és un..., és un intel·lectual, segur, 
però no ve aquí a fer-nos relats, aquí ve a fer política, i el discurs sobre el doble grava-
men del patrimoni i successions no és una reflexió intel·lectual, és un conflicte de classe 
pur i dur, aquí i als Estats Units, i ens ho explica ben clarament en Krugman.

I deixi’m que li digui una qüestió: això té trampa, perquè els treballadors –que co-
bren poquíssim, menys de mil euros– també paguen dues vegades pel mateix: una ve-
gada quan cobren el seu salari via IRPF i una altra vegada quan se’l gasten en béns 
bàsics via IVA. Per què els que gasten han de pagar dues vegades i els que estalvien 
–i estalvien molt–..., perquè cal dir als ciutadans de Catalunya que l’impost de succes-
sions, tal com està ara, exclou una bona part de la societat. Doncs, no se’ns escapi. Hi 
haurà o no hi haurà revisió de l’impost de successions aquest any? Perquè, si no, la ve-
ritat és que el que és nou..., vostès seran un govern més «guai», però si fan les mateixes 
polítiques seran «guai», «guai», però no notarem la diferència.

Impostos ambientals. Compti amb nosaltres per tirar-los endavant i per vèncer les 
resistències de tots els lobbys que vostè tindrà en endavant, entre ells el nostre entranya-
ble RACC, per exemple.

No ens ha dit res sobre privatitzacions. Continuarà amb el furor del senyor Mas-Co-
lell per privatitzar i aconseguir ingressos avui –pa per avui, fam per demà– i beneficis 
per sempre per als de sempre, o els aturarà i, a més, revertirà algunes d’aquestes priva-
titzacions?

Sobre la despesa, sobre l’orientació de despesa, li he notat poca concreció; amb el 
pla de xoc, però també amb el tema de pobresa energètica, que ha aparegut aquí. Vostè 
té una gran oportunitat, com a alcalde que ha estat, d’imbuir en aquest Govern d’una 
vegada per totes la col·laboració amb els ajuntaments; no són els enemics, són els col-
laboradors. I no pot ser que no s’hagi gastat el Fons de pobresa energètica perquè hi ha 
desconfiança amb la gestió dels ajuntaments, i no s’hi ha implicat. No pot ser! I vostè té 
aquesta responsabilitat i crec que pot fer-ho bé, des d’aquest punt de vista.

Per cert, amb relació a alguns compromisos més: les entitats del tercer sector, que 
igual no tenen tanta capacitat de força com les empreses farmacèutiques, però tenen la 
mateixa situació, tenen alguna garantia que una de les primeres mesures que prendrà el 
seu Govern és actualitzar el pagament dels deutes que els deu la Generalitat?

I, per últim, en aquesta qüestió: reducció i racionalització de la despesa. Necessitem 
concretar una mica més, senyor conseller; necessitem saber exactament... Perquè hi han 
moltes coses que es poden racionalitzar: una part important de subvencions, eh? En al-
guns cortesans –ara només hi posaré el nom de cortesans, després concretarem l’objec-
tiu, eh?– que estan al voltant del sector públic català, hi entrarem o no hi entrarem? 

I una pregunta. No ha dit res, vostè, del Pla econòmic financer que jo vaig veure en 
la memòria del Decret 4/2015 que vostès tenien previst renegociar. Tenen previst rene-
gociar-ho? En quins termes? Crec que és important.

El president

Un minut, diputat.

Joan Coscubiela Conesa

Acabo, acabo, sí, sí. Amb relació a la Secretaria d’Hisenda, a allò que vostès anome-
nen «carpeta B», «carpeta A»; no sé quina és. La veritat, he estat repassant les comparei-
xences del conseller Mas-Colell de febrer del 2011 i la de l’inici d’aquesta legislatura, què 
ha passat, i la veritat és que el primer que detecto és que va dir moltes coses i va plantejar 
molts objectius, però tots estan..., el més calent, a l’aigüera. 

Llavors, no ho sé, espero que vostè no faci el que feia l’anterior Govern: cada ve-
gada que tenia una dificultat per aconseguir un objectiu, doblava l’aposta, com si do-
blant l’aposta doblés la possibilitat que l’aposta tirés cap endavant. No. Jo crec que hi 
ha una cosa que es diu «correlació de forces» –no cal ser marxista per assumir-ho–, 
que posa de manifest la relació entre l’objectiu que un es planteja i la força que es té. 
Vull saber si vostè..., hi ha alguna cosa més, perquè des d’aquest punt de vista, home, 
alguna cosa hem vist.
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Per exemple, ens pot explicar en algun moment quants contribuents han ingressat els 
impostos estatals a la hisenda catalana? Quantes persones físiques, jurídiques i institu-
cions, que és un objectiu que es va marcar l’anterior Govern? Per saber si és que la socie-
tat catalana acompanya amb alguna cosa més que amb importants mobilitzacions socials 
aquesta voluntat de crear una agència pròpia.

Sobre la gestió de l’agència tributària, tindrem l’oportunitat de parlar-ne. Jo li sugge-
reixo que fem una compareixença al més aviat possible, monogràfica, de vostè o d’algun 
secretari del seu departament, però necessitem concretar-ho o alguna cosa més.

I als resultats del frau fiscal a Catalunya, hi ha molta cosa a fer-hi, eh?, manifesta-
ment millorable; no l’hem vist.

El president

Diputat...

Joan Coscubiela Conesa

Acabo, acabo només amb algunes coses que no hem vist i ens agradaria que ens 
les pogués contestar. No hem sentit res sobre la supervisió de les entitats de crèdit. I hi 
passen coses massa vegades: a l’Aldea, ara a Cambrils... Alguna cosa està fallant en el 
circuit de control d’aquestes entitats de crèdit agrícola. Per tant, alguna cosa n’ha de 
dir...

El president

Diputat, perdoni, algunes coses més, no...

Joan Coscubiela Conesa

Institut Català de Finances...

El president

He dit que seria flexible, però que en els quinze, i ens estem passant...

Joan Coscubiela Conesa

Doncs, acabo, senyor president, té vostè raó. Acabo només amb dues preguntetes 
que tenen poca importància...

El president

Home, senyor Coscubiela, si us plau, té un temps de repreguntar després...

Joan Coscubiela Conesa

Per cert, no he acabat de... És que li ho he explicat..., perquè me n’he d’anar cor-
rents. 

Per cert, no he acabat d’entendre exactament com pensa complir el seu Govern el 
compromís del president Puigdemont de crear les duanes catalanes i el banc central ca-
talà per continuar a Europa. Ens ho pot explicar després?

El president

Sí, tindrà temps. Gràcies, senyor Coscubiela. Pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar, té la paraula el diputat Enric Millo.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, president. Senyor vicepresident Junqueras, ens ha decebut la seva compa-
reixença. És el primer que li vull dir. Vàrem tenir un primer debat, fa pocs dies, en el 
Ple del Parlament, amb motiu de la presentació a convalidació del decret llei sobre la 
pròrroga de pressupostos, i vaig començar aquella intervenció amb una pregunta que 
potser no era la més escaient per a aquell dia, però avui sí que havia de tenir  resposta i 
no l’ha tingut, no? Vaig començar preguntant-li: «Quan veurem el projecte de pressu-
postos del 2016? Quan el veurem?» Jo pensava que avui ens ho diria, que ens ho ex-
plicaria. I nosaltres estàvem convençuts que avui escoltaríem els objectius concrets de 
la conselleria d’Economia, formalitzats ja, i un pla, doncs, per portar a terme un nou 
pressupost, amb unes línies clares, i no ho hem vist. No tan sols no ho hem vist, sinó 
que hem escoltat altres coses que ens inquieten més, molt més.

Vostè ens ha vingut a explicar història, molt bé; ens ha explicat història i històries 
d’un país imaginari, d’un estat imaginari, d’una república. Vostè parla d’una «repúbli-
ca», vostè ja ha decidit que Catalunya serà una república dintre de pocs mesos. No és 
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la voluntat de la majoria dels catalans, no ho han expressat enlloc, això, almenys que 
nosaltres coneguem. Vostè s’imbueix d’una autoritat democràtica, suposadament demo-
cràtica, que no existeix, que no té, i d’una voluntat majoritària, que tampoc existeix, 
d’uns catalans que vostès interpreten que volen que això sigui una república.

I vostè ja es presenta aquí, pràcticament, com el vicepresident de la república, par-
la amb aquest to. I jo, francament, crec que això és inquietant, no?, perquè segurament 
a vostè li agradaria que això fos així, ho reconec. Se li nota, de fet, se li nota. A vostè 
li agradaria ser el vicepresident de la república catalana. Bé, a mi m’agraden molt les 
motos i m’agradaria ser el Jorge Lorenzo o el Marc Márquez. Però, és clar, si jo m’ho 
cregués, que ho sóc, i agafés una moto de carreres, a poques voltes, segurament m’es-
timbaria i prendria mal. No només jo prendria mal, sinó que podria fins i tot fer pren-
dre mal als espectadors, si la moto els caigués a sobre. I vostè el que està fent és això: 
vostè es creu que és ja el vicepresident de la república, i prendrà mal, pot prendre mal, 
perquè no ho és. I el més greu no és que pot prendre mal vostè, és que pot fer prendre 
mal als catalans –pot fer prendre mal als catalans–, perquè els seus objectius són uns 
altres, les seves necessitats són unes altres.

El que cal en aquests moments per resoldre els problemes que tenen el conjunt dels 
catalans són altres coses. Calen objectius molt concrets. Cal un govern que prioritzi al-
tres coses: la sanitat, l’educació, els serveis socials... I vostè sempre diu que tot això s’ar-
regla únicament i exclusivament aconseguint la república, i que, sense la república, tot 
això no es pot resoldre. És a dir, vostè fa una trampa i juga a un joc perillós que és fer 
creure a tothom que, únicament i exclusivament a través d’aquesta ficció, el Govern de 
la Generalitat, l’actual Govern de la Generalitat, podria arribar a resoldre els problemes 
que tenen els catalans. I això no és així. 

Aquest és un joc perillós al qual nosaltres òbviament no tan sols no jugarem sinó 
que farem tot el possible perquè vostè toqui de peus a terra. Nosaltres volem que vostè 
toqui de peus a terra i que faci allò que, al nostre entendre, la llei li permet fer, que és fer 
de vicepresident del Govern de Catalunya, esprémer al màxim totes les competències 
que l’autogovern li dóna, que són moltes, de les quals ens ha parlat poc, i que porti a ter-
me la seva feina d’acord amb la legalitat vigent.

Nosaltres l’ajudarem a fer això. Si aquest fos el seu capteniment, li asseguro que aquí 
davant tindria vostè un grup absolutament disposat a col·laborar, amb lleialtat, i buscar 
solucions fins i tot a aquells problemes que vostè de vegades explica que tenim en la nos-
tra relació amb el Govern d’Espanya. També aquí l’ajudaríem. I estem disposats a fer-ho. 

Ara, això requereix una rectificació de rumb claríssima, perquè, si manté aquest 
rumb, aquest rumb només té un destí, que és estavellar-se. I, òbviament, nosaltres no 
ens volem estavellar, ni volem que vostè s’estavelli, però és que tampoc volem que s’es-
tavellin els catalans, el conjunt dels catalans, que això seria molt més greu, no?

L’Estat no és el seu adversari. Vostè dibuixa permanentment una situació en què te-
nim un enemic extern, que és l’Estat espanyol. Vostè també és Estat espanyol, i ho sap 
–i ho sap. I vostè hauria d’actuar com a tal, perquè és també Estat espanyol. I l’Estat es-
panyol, de fet, en aquests moments, és el nostre principal aliat. Podem entrar a discutir si 
el tipus d’interès del FLA, quan hi era, quan no hi era, si era zero, l’estalvi dels 1.200 mi-
lions de l’any passat, si ara en lloc del 0,05 que pagarà ell ens en farà pagar més..., de tot 
això en podem parlar, però obviar que l’Estat és el nostre principal aliat, a part de ser el 
principal creditor, i enfrontar-s’hi de manera sistemàtica, això no ajudarà gens a resoldre 
cap dels problemes que tenim, cap, cap ni un. I, per tant, en aquest camí, si vostè rectifica 
el rumb, també estem disposats a ajudar-lo.

Però hi han coses molt importants que a nosaltres ens preocupen i de les quals vos-
tès no ens ha parlat gens. I li formulo, li vaig formulant algunes qüestions, si vostè té 
l’amabilitat després de donar-nos la seva opinió o pot respondre, no?

Per exemple, vostè parlava de la preocupació sobre el tema de la corrupció, i vol una 
Catalunya neta, transparent... Nosaltres també –nosaltres també. I suposem que ho diu, 
que això el preocupa especialment a vostè pels companys de govern que porta. Vostè 
porta uns companys de govern que Déu n’hi do, Déu n’hi do el que arrosseguen, no?, i 
Déu n’hi do l’herència que vostè haurà d’afrontar.

Per exemple, Infraestructures de Catalunya, l’antiga GISA, l’empresa més impor-
tant, responsable, encarregada de les adjudicacions i de les obres de la Generalitat. Bé, 
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vostè sap perfectament, i ens agradaria saber què pensa fer, que encara consta com a di-
rector general un senyor que està imputat pel cas de les comissions del 3 per cent, que 
segons hem llegit en alguns documents està apartat de les seves funcions, però consta 
encara com a director general. Vostè què pensa fer, amb aquest tema? Pensa mantenir 
aquesta situació?

Hi ha una qüestió de la qual vostè no parla però jo tinc l’obligació de dir-ho: crec 
sincerament que vostès han fet un govern sobredimensionat, i això també els costarà 
diners; que Catalunya tingui un govern sobredimensionat ens costa car. I d’això, vostè, 
no n’ha parlat. Fixi’s si el que fan és poc eficient que les competències juntes de l’ac-
tual vicepresidència del Govern i la conselleria d’Economia són menys de les que 
tenia abans si vostè ajunta Economia amb l’antiga Secretaria de la Presidència, i des-
prés conselleria de la Presidència, que tenia més competències de les que a vostè li han 
quedat, perquè han tret Relacions Exteriors i Cooperació i han creat una conselleria de 
dubtosa legalitat. Per tant, un govern sobredimensionat que únicament respon a la ne-
cessitat de repartir-se el poder entre els diferents partits i expartits que formen part del 
Govern. 

Com dic, vostè, està molt bé que ens parli d’història, però ens hauria d’haver con-
cretat algunes coses que ens preocupen molt. Per exemple, quan parla de la necessitat 
d’una millor fiscalitat, i ens fa una disquisició molt interessant intel·lectualment sobre 
l’impost de successions, de transmissions patrimonials, el de patrimoni –un debat molt 
interessant en el qual a nosaltres, òbviament, sempre ens trobarà–, però la pregunta és: 
quina és la seva opció, la seva? En el debat tots podem tenir opinions, però aquí el que 
ens preocupa o, millor dit, el que ens interessa conèixer és la seva opció. Si vostè porta 
uns pressupostos del 2016 aquí, en els pressupostos, en el capítol d’ingressos, caldrà lle-
gir quina previsió fa amb relació a la fiscalitat i, per tant, ens agradaria saber quina és la 
seva opció: apujar-los o abaixar-los.

Un altre tema que vostè ha dit de passada però amb què jo no puc deixar de discre-
par és la valoració que vostè ha fet de l’aplicació de la reforma laboral, una reforma la-
boral que ha permès, doncs, que avui hi hagin 123.000 aturats menys a Catalunya que 
abans de la reforma laboral. No és cert que ara hi hagin més aturats, n’hi han menys, 
n’hi han 123.000 menys. I la reforma laboral alguna cosa deu haver tingut a veure amb 
això. Vostès insisteixen que no, però, en fi, i en qualsevol cas, el seu grup parlamentari 
hi va donar suport, el seu grup parlamentari, actualment format per diputats de Conver-
gència Democràtica i Esquerra.

Efectivament, en el càlcul de les bestretes i en l’aplicació del model de finançament, 
ara, ens veurem beneficiats: més de 1.800 milions d’euros. Ens agradaria saber en què 
els aplicarà. Perquè ens ha parlat de la recuperació de la paga extra del 2012, és clar, 
això els va passar a tots els funcionaris d’Espanya, però és que els funcionaris ca-
talans, a més a més, han patit, també, la pèrdua de la paga extra el 2013 i el 2014, i 
m’agradaria saber si vostè, doncs, farà un esforç per fer que els funcionaris catalans no 
siguin els funcionaris més perjudicats de tot Espanya, com a conseqüència de decisions 
preses pel Govern de Catalunya, que és el que passa aquí habitualment: no només pa-
guem més impostos que la resta d’espanyols com a conseqüència de decisions preses pel 
Govern de Catalunya, sinó que, a més a més, els nostres funcionaris són els més perju-
dicats de tot Espanya com a conseqüència de decisions preses pel Govern de Catalunya. 
Curiosament, aquí, la culpa, no la té Madrid.

Vostè està instal·lat en la queixa permanent i aquesta no és una actitud positiva; li re-
comano que adopti una actitud positiva, abandoni aquesta queixa permanent. Intentem 
parlar dels temes que són qüestions nostres i que són competències de Catalunya, en 
l’àmbit del seu autogovern. 

Per exemple, vostè sap que en el seu moment vàrem renunciar, tots els diputats i tam-
bé els membres del Govern, a la paga extra, a una paga extra. Els funcionaris ja l’han 
recuperat, i hem llegit una informació que ens ha sobtat –però com que no sé si és cer-
ta, li ho pregunto, i vostè, senzillament, em diu «no és veritat», doncs, ja està, i si és ve-
ritat m’agradaria saber el perquè, no?–, que alguns membres del Govern i el mateix 
 president han decidit deixar de renunciar a aquesta paga extra, a què també els dipu-
tats d’aquest Parlament vàrem renunciar en el seu moment i no cobrem, i que sembla-
ria que ara la cobraran. No sé si és cert. Com que ho he llegit i no dono crèdit –sempre– 
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al que llegeixo a la premsa, no li ho formulo com una acusació, diguéssim, de falta de 
solidaritat, sinó com una pregunta. 

Escolti, conseller, ni una sola paraula del tema d’Aigües Ter Llobregat. Home, aquest 
és un tema important, eh?, aquest és un tema molt important, que, segons com acabi, a 
vostè li costarà 1.000 milions d’euros de dèficit. Fixi’s, eh? Vostè sap que hi va haver un 
acord amb el ministre Montoro que va permetre que aquella operació de tan dubtosa le-
galitat..., permetés aplicar-se en la seva totalitat a disminuir dèficit de l’any en curs. Però, 
si això va enrere, aquest dèficit vostè se l’ha de menjar altra vegada: 1.000 milions, 
més els 500 de cash que li pot costar, a més a més de les possibles indemnitzacions 
que hi pugui haver. Imagini’s si el tema és greu, i pot afectar molt les finances de la 
 Generalitat. No sabem quin és el seu capteniment, com ho veu, què en pensa fer. Ni 
una paraula. 

Tampoc ens ha parlat, ja s’ha dit abans, de la vigilància que ha de fer de les entitats 
de crèdit. I, en qualsevol cas, sí que li vull dir que hi ha una cosa que ens ha agradat 
molt –molt–, però només hi ha dedicat deu segons, és una llàstima, no?, però, en fi, ara 
vostè té una oportunitat.

A mi m’ha agradat molt quan ha parlat que hi ha un objectiu molt clar, un repte molt 
clar, que és un pla de millora de l’eficiència de la despesa pública. Aquí sí que hi estem 
d’acord, i en això l’ajudarem en tot el que calgui. Aquí té un aliat per a això, contra vien-
to y marea, per entendre’ns, eh?, contra tots aquells que li puguin dir que això no és im-
portant. Un pla d’eficiència o de millora de l’eficiència en la despesa pública és necessa-
ri, entre altres coses per respondre a aquella pregunta que li vaig fer també a l’hemicicle, 
que no em va contestar: com pot ser que no sent Catalunya la comunitat pitjor finançada 
sigui la que té més desequilibris? 

Jo crec, segueixo creient, que hi ha un problema important d’ineficiència en la gestió 
de la despesa pública de la Generalitat, a part, al meu entendre, de la política erràtica en 
l’estratègia de la despesa, no?

Però, en fi, hi han qüestions importants de les quals val la pena parlar, com, per 
exemple –ja també s’ha mencionat, per tant, no m’hi estenc–, per què de 5 milions dis-
ponibles per a un pla contra la pobresa energètica només se’n gasta 1, no?

I, després, una qüestió que també se n’ha parlat, però que a mi, doncs, personal-
ment, també em genera inquietud. Vostè, que a més a més és molt coneixedor dels 
fons estructurals de la Unió Europea i de la importància que tenen en la seva aplica-
ció en els estats membres de la Unió, i ens ha parlat avui també dels fons Feder, etcè-
tera, evidentment, també pot comptar amb nosaltres per..., en fi, per intentar que si-
guin els que necessitem. Ara, és clar, hauríem de deixar de caminar per un camí que 
ens portaria a quedar fora de la Unió Europea. Deixem de caminar per aquest camí, 
que en rectifiquem el rumb, perquè si al mateix temps que anem per un rumb que ens 
porta fora de la Unió Europea volem ser exigents amb el compliment dels fons que la 
Unió Europea ens dóna, doncs, estem entrant en una greu contradicció.

En definitiva, sobre els temes més importants que al nostre entendre preocupen els 
catalans no ens n’ha dit gran cosa. No ens ha dit res si pensa o si està d’acord o no amb 
el pla d’ajustament del dèficit que va presentar el senyor Mas-Colell, el seu predecessor. 
Ell va presentar un pla d’ajustament del dèficit...

El president

Un minut, senyor diputat.

Josep Enric Millo i Rocher

...–gràcies, president–, un pla d’ajustament del dèficit per intentar, doncs, arribar a 
l’objectiu marcat, i vostè no ens ha dit si hi està d’acord o no.

Tampoc ens ha parlat de com pensa fer per intentar moderar, reduir o moderar el 
creixement del deute, o si pensa estar d’acord amb l’opció que li demana la CUP de fer 
una «quita», no?, o sigui, de deixar de pagar una part del deute. Ens agradaria molt sa-
ber la seva opinió; si li sembla bé, si no li sembla bé, si és un tema en què cal entrar, 
o no.

I ens agradaria, com dic, poder col·laborar amb vostè en la gestió més eficient de la 
despesa i poder millorar també, ajudar-lo a millorar les relacions entre el Govern de 
la Generalitat i el Govern d’Espanya, que ens sembla que és necessari. I entrar d’una 
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manera, amb convicció, a negociar un nou model de finançament, perquè l’actual, del 
qual vostès són protagonistes i no nosaltres, perquè el van fer vostès l’any 2009, doncs, 
no és prou just i equilibrat, tots ho sabem. Doncs, anem-hi amb actitud positiva. Nosal-
tres també estem disposats a ajudar-lo. Ara, cal rectificar-ne el rumb.

Tot això és possible, tot això que vostè ens requereix i ens demana de la col·laboració 
és possible, només amb una condició: rectificar el rumb, tocar de peus a terra i fer una 
política realista. Segur que això ens ho agrairan els catalans i segur que això, també, 
evitarà que vostè prengui mal i prenguin mal també el conjunt dels catalans.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara, pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula la diputada Eulàlia Reguant, quan prengui possessió de l’escó.

(Pausa.)

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, bon dia, després de fer el joc de les cadires... Moltes gràcies. Primer de tot, 
nosaltres volíem..., no?, farem la intervenció, bàsicament, primer, amb una sèrie de con-
sideracions, per acabar amb propostes, més enllà de dubtes o interrogatoris al vicepresi-
dent. 

Entenem que podem compartir una part de l’anàlisi, però ens preocupa un cert tri-
omfalisme que, tot i que avui ha matisat, al llarg de les declaracions dels últims dies ha 
anat fent sobre l’economia catalana.

És evident i és sabut –i ja ho vam dir aquí fa tres anys, ho va dir el meu company en 
Quim Arrufat– que partim d’una anàlisi de la situació absolutament diferent. Per nosal-
tres, l’economia del nostre entorn, l’economia dels Països Catalans, de l’Estat espanyol 
i del sud d’Europa, com això és per a tothom, viuen immerses en una profunda crisi des 
del 2008, però, en el fons, per nosaltres, aquesta crisi del 2008 no és res més que l’esgo-
tament del règim d’acumulació sorgit de la crisi dels setanta, d’aquesta globalització ne-
oliberal, que, per tant, té uns impactes que, per més que amb dades macroeconòmiques 
puguem o es puguin valorar positivament per què creixen, tenen uns impactes reals en 
la vida de les persones, en les classes populars i treballadores d’aquest país, que no po-
dem menysprear i que hem de recordar permanentment.

Per tant, el que ens ve a dir això i el que vostè no ha dit o no ha acabat de dir és que 
l’ajustament i les retallades, aquesta sortida de la crisi que ens hem inventat o que al-
guns es van inventar, no són una bona notícia per a les classes populars.

I això, els informes dels darrers dies, com ja vaig dir jo mateixa la setmana passada 
al Ple..., però com diferents informes han anat sorgint tant a nivell de Catalunya com a 
nivell internacional –informes de l’Insocat, informes com els d’Oxfam Intermón–..., ens 
mostres com, any rere any, els rics són més rics i els pobres són més pobres. I això a ni-
vell internacional però també a nivell català.

I, per tant, per més que tinguem xifres macroeconòmiques que ens mostrin un cert 
creixement, alguna cosa estem fent malament, i per nosaltres té a veure amb aquesta 
sortida de la crisi que no fa res més que perpetuar-la per a la gran majoria de la pobla-
ció.

Això ens fa pensar en quines són les debilitats actuals de l’economia catalana, i una 
és que la recuperació mai pot ser via les exportacions, que, en el fons, és inviable, per-
què, en el fons, els sectors exportadors catalans poden augmentar però tenen una eleva-
da dependència justament de les importacions que adquireixen de l’interior. Per tant, en 
el fons, mai trencarem el cercle.

Segona debilitat. L’estratègia competitiva via la devaluació dels salaris ofega la de-
manda interna, perquè aquesta suposada reforma laboral que alguns reivindiquen el que 
fa és devaluar els salaris de la classe treballadora. Per tant, l’augment de la competiti-
vitat d’aquests sectors exportadors de què vostè tant s’ha felicitat és més aviat fruit de 
la caiguda salarial i de la reducció de plantilles que no pas de la innovació o l’aparició 
de sectors capdavanters autòctons en el mercat internacional, i això ho hem de tenir en 
compte.

No oblidem que és el turisme, amb les conseqüències que això suposa, pel model 
productiu dependent, per la precarietat laboral i per l’estacionalitat, el sector que va as-
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solir xifres rècord l’estiu de 2015, però que, en el fons, també té a veure amb la situació 
geopolítica internacional, perquè té a veure amb la situació, lamentable, de la riba del 
sud de la Mediterrània. Per tant, tampoc ens n’hauríem d’alegrar ni ens en podem ale-
grar.

I, continuant amb debilitats, la tercera seria: la gestió austerocràtica de la societat 
genera desigualtat, com ja he dit al principi, i, per tant, la impossibilitat real de la recu-
peració de l’economia. És a dir, Catalunya té una distribució de la renda molt similar a 
la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol, en què els beneficis tenen pes per sobre..., o 
sigui, tenen un pes sobre el PIB superior a la mitjana de l’eurozona, mentre que les ren-
des salarials, i en menor mesura els impostos, tenen una proporció més baixa. 

Això, el que ve a dir és que les rendes salarials s’han reduït tant en termes abso-
luts com amb relació al PIB, mentre que els beneficis empresarials –els beneficis, en el 
fons, sempre acaben sent d’uns pocs– són els que han tingut creixement.

Per tant, la recuperació de l’economia catalana no beneficia el conjunt de la pobla-
ció. I aquesta creiem que és la reflexió important que hem de fer si parlem de cons-
trucció de república, si parlem de generar les estructures que ens han de garantir una 
república justa i solidària; en l’interregne, també hem de garantir que les condicions 
socials i econòmiques de la població milloren, però no només les d’uns pocs. I això 
ens fa pensar en allò que hem vist al llarg de molts anys en aquest país, que és la ges-
tió de les engrunes de la misèria. I aquí, a nosaltres, no ens hi trobarà ningú. Per gestio-
nar les engrunes, no hi serem.

Perquè –i aquí és on arriben les propostes– ja sabem que vivim en una autonomia 
intervinguda; ho hem dit, ho hem repetit, vostè ho ha dit, ho ha dit tothom, sí. Però és 
que anem més enllà: vivim en una autonomia intervinguda en un estat intervingut; és un 
cercle. I és una cadena de comandament del capital financer. Per tant, potser ens hem 
de plantejar el desafiament d’això, no només una part del desafiament. Desafiar la inter-
venció per part de l’Estat espanyol no ens serveix de res si caiem en la intervenció del 
capital financer i de la Unió Europea.

Per tant, si no ens plantegem la sostenibilitat de la qüestió del FLA, que alguns ja han 
plantejat que hi ha una part a què donarien suport pel que fa als interessos del FLA, però 
també de tot el finançament públic, tant en el context espanyol com en el context  europeu, 
parlar de sobirania és absolutament absurd, i sempre estarem condemnats a fer polítiques 
«austericides», i alguns amb la consciència tranquil·la, però el que és segur és que nosal-
tres no la tindríem gens, de tranquil·la.

Per tant, com a proposta –ja que hi ha qui està disposat a seguir anant a Madrid a 
participar d’estructures absolutament obsoletes–, pel que fa a nosaltres, proposaríem 
i podem proposar que per què no existeix un front comú amb la resta de Països Ca-
talans, que també estan intervinguts per l’Estat i el FLA, com, per exemple, el País 
Valencià, i que tenen un problema de finançament clar. Podríem començar per aquí 
aquest procés de ruptura amb l’Estat.

Segona proposta. Vostè diu que tenim poc marge per augmentar els ingressos. Sa-
bem que és absurd pensar que, via una recaptació, que, a més, ni tan sols controlem per-
què, en última instància, és l’Estat qui l’administra, es poden compensar o revertir tots 
els problemes derivats del pagament del deute i del FLA, d’aquest pagament prioritari 
votat al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista i pel Partit Popular, amb la modifi-
cació de la Constitució, però també d’altres polítiques votades pels seus socis de la co-
alició electoral.

Però també és cert que hi ha molt de camí per recórrer pel que fa a augmentar els 
ingressos i a política fiscal. És intolerable que en situacions d’excepcionalitat social i 
política com estem, tinguem l’estructura tributària que tenim a Catalunya, i aquí sí que 
hi tenim marge; en tenim poc però el tenim, i no l’estem aprofitant –ni el volem aprofi-
tar, sembla.

És el moment que ens plantegem per què Catalunya és la comunitat autònoma on les 
rendes mitjanes altes tributen menys de la mitjana de l’Estat espanyol; per què, amb in-
gressos anuals superiors a 150.000 euros, encara no tributem el màxim quan, amb per-
dó, la majoria de les classes populars d’aquest país, la majoria de la població d’aquest 
país, 150.000 euros no els somia ni els pot somiar al llarg de la seva vida. Per tant, si 
tenim cert marge per decidir, ho hem de fer. És a dir, no podem llançar pilotes fora a 
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l’espera d’una independència, que potser arribarà per art de màgia, sense una pugna real 
i una discussió real sobre la capacitat que tenim per decidir sobre aquest tipus de coses.

I, finalment, la proposta que sembla que, per diferents motius, intueixo, a dos dels 
grups parlamentaris d’aquí els preocupa o els interessa. Com ja vam avançar la setma-
na passada –i ho seguirem dient, i ho direm una vegada rere l’altra, i ho vam dir fa tres 
anys aquí, i ho va dir el Quim Arrufat al seu antecessor, senyor Mas-Colell–, el proble-
ma del deute és un problema estructural; no és una qüestió de pagament de FLA, és una 
qüestió que va molt més enllà: hem passat de 15.000 milions el 2007 a pràcticament 
70.000 milions el 2016, previstos. Això vol dir que és un problema que va molt més en-
llà.

I com que estem en un moment de debat social, de procés constituent, de definició 
de model de país que volem, entenem que també és el moment per fer allò que aquest 
Parlament va impedir fer, que és fer una auditoria ciutadana oberta, participativa, del 
deute contret per la Generalitat. Perquè la gent mereix saber per què paga, qui ha contret 
el deute, amb quins interessos es paga i per què es paguen aquests interessos. La gent té 
dret a saber-ho, i té dret a decidir, també, quines prioritats de pagament i despesa vol 
que els pressupostos de la Generalitat duguin a terme. Perquè, en el fons, els pressupos-
tos afecten la despesa social que la gent viu o deixa de viure, o gaudeix o deixa de gaudir, 
i, per tant, és el moment, també, perquè obrim les portes a això i obrim el debat social 
absolutament necessari.

I com que això, per nosaltres, és cabdal, perquè en el fons el deute forma part d’a-
quest entramat, d’aquesta cadena de submissió al capital financer, proposem també o en-
tomem una proposta, feta i aprovada en aquest Parlament, a l’annex de la declaració, un 
annex que algú no va voler votar –que ens hagués agradat que votés–, que plantejava la 
creació d’un grup parlamentari, un grup que havia de liderar el Govern –per tant, ente-
nem que la seva conselleria–, un grup que analitzés el deute, un grup que pogués analit-
zar quin era el deute del 2015, quin era el previst per al 2016, un grup que analitzés tots 
els finançaments estructurats per tal de separar aquells pagaments que compensen un 
servei d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a 
les taxes d’inflació actuals. Tenint en compte, com ja hem vist, que en el FLA l’interès 
és superior al del Banc Central Europeu, però, també en molts altres crèdits estem pa-
gant interessos per sobre d’allò que seria normal i desitjat.

Però això també ens ha de servir per analitzar quines són les obligacions contretes el 
2016 i, com ja deia abans, poder prioritzar: prioritzar la despesa social, prioritzar el pla 
de xoc, ja no només el que vostès, en un determinat moment, es van comprometre a dur 
a terme, sinó poder anar més enllà, perquè crec que estarem tots d’acord que 270 mi-
lions d’euros són escassos, que allò que vostès es van comprometre a dur a terme és molt 
escàs per pal·liar les condicions materials de la majoria de la població de Catalunya.

Per tant, entenem que és el moment de posar sobre la taula, ara que hem de..., o 
que el seu Govern ha d’elaborar uns pressupostos, i que després al Parlament els hem 
de debatre, que és el moment, també, d’augmentar ingressos a partir d’aprofitar el poc 
marge que diu vostè que tenim; però aprofitem-lo i desenvolupem tota la capacitat re-
captatòria que pot tenir la Generalitat de Catalunya, però també analitzem la despesa 
que, suposadament, estem obligats a fer, perquè en el fons la despesa prioritària ha de 
ser la despesa social. I aquesta és la nostra proposta; és a dir, és analitzar això per, des-
prés, si cal, impagar allò que la població de Catalunya considera que no és prioritari, 
que no respon a les seves necessitats i que no serveix per cobrir les seves condicions de 
vida materials.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, il·lustre diputada. Finalment, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula el diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president. I moltes gràcies, i, en tot cas, enhorabona per aquesta estrena al 
vicepresident Junqueras. Abans d’entrar en matèria, a mi m’agradaria fer algunes con-
sideracions. Deia el senyor Millo que la intervenció del vicepresident l’havia decebut. 
I nosaltres ens n’alegrem, precisament, que l’hagi decebut. El que ens semblaria estrany, 
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i fins i tot ens semblaria preocupant, és que el senyor Millo i algun altre grup parlamen-
tari haguessin coincidit amb el discurs del senyor Junqueras, perquè avui, de fet, el que 
fa el vicepresident, el que fa el departament, el que fa el Govern, en definitiva, és mar-
car i confrontar models polítics, prioritats polítiques per a aquesta legislatura. I és evi-
dent que no només no tenim les mateixes prioritats polítiques, sinó que –i ens ha quedat 
clar– vostès les confrontaran des de bon principi. Benvingut sigui, perquè això és el 
debat polític, aquest és el debat de les prioritats polítiques que ha d’exposar en aquesta 
cambra el Govern.

Per tant, el debat hi serà, el debat amb tots els grups parlamentaris el tindrem en 
aquesta comissió entre nosaltres, segur que també el podrem tenir amb els representants 
del departament i amb el mateix vicepresident. Però, en tot cas, el que sí que demanem 
–i aquesta és una prèvia que fem avui però que ens agradaria que servís per a tota la le-
gislatura– és que ha de ser un debat basat en el rigor; rigor en les dades, rigor en els nú-
meros. Per exemple, avui, alguna pinzellada que s’ha dit de passada, però que em sembla 
que és simptomàtic del que ens espera en aquesta legislatura, que és la falta de rigor res-
pecte a l’hora de parlar del deute de la Generalitat; es parlava de 700.000 milions d’eu-
ros, quan en realitat són 70.000. Això no és neutral, no és innocu. Aquestes confusions 
amb els números poden viciar un debat, que, hi insistim, ha de ser un debat rigorós, un 
debat d’exposició d’idees, però, en tot cas, un debat rigorós.

I també rigor pel que fa als discursos. El que no pot ser és que algun dia ens titllin de 
victimistes per dir que el sistema de finançament de la Generalitat és injust i, automàti-
cament, l’endemà, o tan sols al cap d’unes hores, es digui, efectivament, que aquest sis-
tema és injust. Si quan nosaltres denunciem que aquest sistema de finançament és injust 
estem fent victimisme, quan vostès ho fan estan fent seguidisme d’aquest victimisme, i, 
de fet, no ho fem; el que fem és defensar, justament, el que pertoca als ciutadans de Ca-
talunya.

Fetes aquestes prèvies, sí que m’agradaria entrar en l’exposició, evidentment, que ha 
fet el vicepresident, seguint un esquema que confio que sigui prou clarificador i que, en 
tot cas, intenta seguir, també, el guió del plantejament que ha fet el mateix vicepresi-
dent.

En primer lloc, voldríem dir-li dirigir-nos al Govern per explicar què és el que espe-
rem d’aquesta legislatura. En segon lloc, també ens agradaria entrar en aquesta anàlisi 
econòmica a què diferents grups han fet referència, respecte a la situació econòmica de 
Catalunya, evidentment, però amb relació al nostre entorn. I, finalment, acabar pels ob-
jectius de mandat a llarg termini, a mitjà termini, però també els objectius de mandat a 
curt termini.

Què esperem d’aquesta legislatura? Què espera el Grup de Junts pel Sí d’aquesta le-
gislatura? Intentaré sintetitzar-ho en tres idees. Primer, que sigui una legislatura breu, 
és a dir que en divuit mesos siguem capaços, sigui capaç el Govern, però també una 
majoria parlamentària, de portar el país a finalitzar aquest procés de desconnexió amb 
l’Estat que hem començat, però, sobretot, a la culminació d’aquest procés constituent 
que ens hem marcat, no només nosaltres, sinó que ens han compromès i que ens han 
marcat els ciutadans de Catalunya a través de les eleccions del passat 27 de setem-
bre. Per tant, una legislatura breu, no per caprici, sinó per compromís amb l’electorat 
d’aquest país.

Una legislatura, també, segona idea, que sigui de construcció. Parlava, el vicepresi-
dent, de posar els fonaments d’una futura república, de construcció de les eines d’es-
tat, de les estructures d’estat que ens han de servir per crear aquest nou marc que ens 
permeti, des d’un punt de vista econòmic, des d’un punt de vista social, millorar la si-
tuació dels nostres ciutadans, millorar la situació dels catalans i les catalanes. I això 
només ho podrem fer, efectivament, si durant aquesta legislatura som capaços de cons-
truir aquests fonaments d’estat.

I, finalment, tercera idea, el que esperem és que puguem lluitar, puguem apro-
fundir en la necessitat de majors quotes de justícia social. És a dir, res del que he dit 
abans, d’aquestes dues idees, legislatura breu i legislatura constituent, està renyit amb 
el fet de perseguir ara, aquí i sempre, en l’activitat política, i especialment d’aquest Go-
vern i d’aquesta majoria parlamentària, majors quotes de justícia social, no en un futur 
immediat, sinó ja en aquests moments al nostre país.
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Per tant, a vostès els tocarà transitar entre la quotidianitat, la dificultat de la quoti-
dianitat, ho acaben d’exposar, acaben d’exposar la situació econòmica i financera de la 
Generalitat, i, sobretot, fer compatible aquesta quotidianitat amb aquestes fites de futur 
que entre tots ens hem marcat.

I, en aquest sentit, vostès tindran un paper important, deia, perquè són el pivot d’a-
quest Govern. No en va, avui compareixen per primer cop; compareixen també en pri-
mer lloc d’aquest Govern. Això denota no només la importància de la conselleria sinó, 
sobretot, quina és aquesta importància amb relació a aquests objectius que ens hem 
marcat per a aquesta legislatura. Mai els dissenys dels governs són neutres; aquest dis-
seny del Govern també explicita d’una manera molt clara quines són les fites que s’ha 
marcat aquest Govern.

Entro en el segon àmbit, com deia, en el de l’anàlisi econòmica; hi ha fet referència 
el vicepresident: dades macroeconòmiques que ens diuen que, efectivament, anem cami-
nant pel bon camí. El que passa, que també voldré matisar això en la línia que ho han fet 
alguns grups parlamentaris i amb els quals comparteixo, evidentment, aquesta visió que 
cal matisar aquestes dades macroeconòmiques. Però abans deixin-me, doncs, remarcar 
el fet que s’hagi introduït per primera vegada l’àmbit de l’anàlisi econòmica en l’estruc-
tura d’aquest departament. Creiem que és molt important no només per analitzar aques-
tes dades macroeconòmiques, com deia ara, sinó sobretot per construir models de futur 
que ens permetin no construir models –com ens ha passat en el passat– basats en peus de 
fang i, sobretot, que ens permeti construir models de futur que no estiguin basats ni en la 
insolidaritat, ni en la injustícia entre els ciutadans dels país.

Dèiem que les dades econòmiques són bones, però això no vol dir, efectivament, 
que tingui una repercussió immediata i automàtica en la societat, entre els catalans i les 
catalanes. És veritat que ha crescut l’àmbit dels serveis perquè hi ha una puja de la de-
manda interna, una puja del turisme. És cert que, per tercer any consecutiu, creix l’àmbit 
industrial al nostre país, i és cert, també, que torna a créixer el sector de la construcció. 
Per tant, l’economia catalana –podríem dir-ho així– és dinàmica, malgrat que no tin-
gui els instruments..., és més, a vegades, que tingui instruments en contra per poder-se 
desenvolupar.

Per tant, aquest increment, aquest creixement dels últims mesos és gràcies, i només 
gràcies, a l’esforç del teixit econòmic català, que ho ha fet, en moltes ocasions, en con-
tra de determinades polítiques per part del Govern de l’Estat. Se n’han dit unes quantes. 
Jo també m’hi vull referir perquè és bo que, de tant en tant, anem recordant com l’Estat 
no ajuda, en absolut, al desenvolupament econòmic del país. Amb manca d’inversions: 
parlem del Corredor Mediterrani, per exemple, però podem parlar també del port de 
Barcelona o la nacional II. Amb el dèficit fiscal, secular. Evidentment, amb més dispo-
sició de recursos podríem ajudar encara més a la recuperació econòmica i que aquesta 
recuperació econòmica repercutís en el conjunt de la ciutadania. I també, i finalment, al 
mal tracte financer –ho deia, ara, la senyora Reguant–, no només amb el FLA, que ja té 
dimensions, ho dèiem l’altre dia en el Ple del Parlament, d’usura, usura per part del Go-
vern de l’Estat, no només amb el FLA, dèiem, no només amb el límit de dèficit fiscal, 
sinó evidentment amb el mal tracte financer que arrosseguem des de fa anys, per no dir 
dècades.

Per tant, l’economia catalana és cert que creix –i aquí ve el matís que volia intro-
duir–, però el benestar, no; almenys no creix en la mateixa dimensió ni al mateix nivell 
en què creix l’economia catalana. I aquest és el gran repte que ha d’entomar aquest Go-
vern, entenem nosaltres, i que hem d’entomar com a Parlament de Catalunya: apuntalar 
el creixement econòmic, fer-lo sostenible en el temps, fer-lo sostenible quantitativament 
i qualitativament i, sobretot, traslladar aquest creixement al conjunt de la majoria de les 
famílies del país. I això ho hem de fer amb política. Com es trasllada aquest creixement 
econòmic o allò que passa en l’àmbit de l’economia a la majoria de les famílies d’un 
país? Doncs, aquí, hi juga un paper fonamental, evidentment, la política; els governs i 
els parlaments: la política, en definitiva.

Ara bé, la política, si no va acompanyada de capacitat de decisió, és estrictament re-
tòrica. I nosaltres el que volem superar és precisament l’estadi de la retòrica, l’estadi de la 
política sense eines, sense instruments d’estat, per poder ajudar, no només al creixement 
econòmic, sinó, hi insisteixo, que aquest repercuteixi en el conjunt del ciutadans.
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L’esquema és senzill. Capacitat d’incidència en l’economia, especialment en l’àm-
bit tributari, és l’objectiu que es marca aconseguir aquesta majoria parlamentària, o 
aquest grup parlamentari, i entenem que el Govern. Un esquema fiscal que ens ha de per-
metre traslladar aquest creixement econòmic o traslladar la riquesa al conjunt del cata-
lans i, per tant, poder dir que el creixement econòmic va acompanyat de benestar. Avui, 
el principal fre per incrementar el benestar dels catalans i les catalanes és la política au-
tonòmica. Avui, el principal fre per incrementar el benestar dels catalans i les catalanes 
és l’actual marc de dependència amb l’Estat espanyol.

Per tant, els objectius del mandat són clars, els ha dit el vicepresident: crear les eines 
que ens permetin saltar aquest marc i generar polítiques de reindustrialització, de reforç 
dels serveis, una aposta decidida per la innovació, no només innovació a les empreses 
–deia el senyor Coscubiela–, sinó tenint en compte que hem de ser un país, en la seva 
globalitat, innovador.

Catalunya, per potencial, podria ser una de les economies més punteres d’Europa; 
per potencial, per dimensions, podria ser una de les principals economies de la Unió 
Europea. Però necessitem instruments i, per tant, necessitem la hisenda pròpia; el banc 
públic, és a dir, l’Institut Català de Finances traduït en un banc públic; les infraestructu-
res necessàries per ajudar el nostre teixit productiu... I això ho farem, bàsicament, amb 
tres lleis. I aquí, evidentment, ja entrem en el terreny del que aquest Parlament ha de ser 
capaç d’oferir a l’executiu per poder treballar en els futurs mesos, que són les lleis, evi-
dentment, de l’Administració tributària, la llei de la protecció social i la llei de règim 
jurídic català.

Això és el que farem en els propers mesos, però sobretot haurem d’actuar també en 
el «mentrestant». No n’hi ha prou només amb fixar-nos aquestes fites a mitjà termini, 
sinó que, evidentment, el «mentrestant» no només ens interpel·la, sinó que ens interpel-
la de manera severa. I en aquest sentit –ho comentava ara també la diputada Reguant– 
afrontem el pla de xoc social com una prioritat en els propers pressupostos, una prio-
ritat per ajudar, ja en el «mentrestant», els ciutadans i les ciutadanes més vulnerables, 
aquells qui més pateixen, a través d’aquest pla de xoc social que s’ha d’incloure, com 
deia, en els pressupostos 2016.

Per tant, jo, d’alguna manera, convido també, des de la perspectiva de grup parlamen-
tari, la resta de grups a començar a treballar –ho ha dit el vicepresident– en la formula-
ció d’aquests pressupostos, en la formulació d’uns pressupostos que tenen les limitacions 
que tenen i que s’hi ha referit el vicepresident abans, però que en tot cas han de contenir 
aquest pla de xoc social que no només és imprescindible, sinó que és imprescindible i 
urgent.

Acabo. Dèiem que el vicepresident d’aquest departament, la conselleria d’Econo-
mia i Hisenda, haurà de transitar entre la dificultat de la quotidianitat –i en aquest sen-
tit ens agradaria i intento fer alguns matisos que m’agradaria que pogués respondre a 
posteriori el vicepresident–, aquesta quotidianitat que requerirà aquest pla d’eficiència 
en la despesa, de rigor en la despesa –i en aquest sentit ens agradaria que pogués em-
fatitzar sobre aquesta idea: com pensen fer-ho?, com pensen abordar aquest necessari 
rigor en la despesa?, segona idea–, hauran de transitar, deia, entre la quotidianitat i les 
fites a mitjà termini; fites que es materialitzen en aquestes eines, en aquestes estructu-
res d’estat que vostè també ha avançat: un model d’hisenda propi, una administració 
tributària pròpia, però també un banc públic capaç d’ajudar el teixit productiu català, 
capaç d’ajudar les nostres empreses a desenvolupar-se, a créixer, com bé deia el diputat 
Coscubiela, «intentem ajudar les pimes a créixer». Doncs bé, en aquest sentit el banc 
públic ha de ser una eina fonamental. Per tant, aquí li demanaríem quina és la previsió.

I acabo, president. L’últim matís, l’última consideració o idea que volíem posar so-
bre la taula i que ens agradaria, doncs, que s’hi pogués referir en el seu torn és, final-
ment, aquest debat..., com inseriran o com pensen inserir aquest debat, que a nosaltres 
ens ha semblat molt oportú respecte a la fiscalitat, no només respecte a successions o 
patrimoni. Podríem parlar també aquí d’impostos que hem intentat incloure en la passa-
da legislatura i que el Govern de l’Estat de manera, podríem dir, arbitrària s’ha encarre-
gat sempre d’impugnar al Tribunal Constitucional. Per cert, impostos que van en la línia 
que marquen els països més avançats, per exemple: tributació verda, eh?, impostos verds; 
impostos, per exemple, com s’ha plantejat, a les nuclears o a l’enlairament dels avions; o 
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també impostos que van en la línia de redistribuir els beneficis bancaris en el conjunt de 
la societat. Bé, aquests impostos han estat impugnats. Per a nosaltres són eines essencials 
no només per a la Catalunya autonòmica, sinó que també han de ser-ho per a la Catalu-
nya república, per a la Catalunya estat.

Per tant, aquest és un debat que s’inserirà en el procés constituent, entenem nosal-
tres, i ens agradaria saber quina planificació hi ha respecte a això, específicament. És 
cert que el procés constituent, i aquest debat, és global, és general, inclou evidentment 
tots els aspectes de la vida d’aquest país, però, específicament, com tenen plantejat in-
serir aquests debats, aquestes idees respecte a economia, respecte a hisenda, en aquest 
procés.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per donar resposta als diferents plantejaments dels grups par-
lamentaris, té la paraula el vicepresident per un temps de mitja hora. Gràcies.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Bé, moltes gràcies a tots els portaveus i a tothom present a la sala. Faig una resposta 
general i, òbviament, hi hauran respostes molt concretes.

Primer, un primer comentari, senyor Espinosa. Ens coneixem poc; de fet, molt poc. 
Lamento que per referir-se a les meves intervencions utilitzi conceptes com «cinisme», 
«ignorància», «repetició fins a la sacietat»... Lamento haver-li donat aquesta sensació, 
que segurament vostè deu ser capaç de justificar. No ho sé. Trobo un to un pèl fora de 
lloc, un pèl exagerat.

Vostè preguntava, feia preguntes concretes, deia: «¿Cuándo vamos a tener presu-
puestos?» Tan aviat com hi hagi un acord; tan aviat com els grups parlamentaris, doncs, 
dibuixin una majoria. El nostre compromís, ja l’hi he explicat, jo crec que a basta-
ment, era no fer una proposta pressupostària abans d’aquesta compareixença, perquè 
ens semblava que era un reconeixement a aquesta comissió, i, per tant, a partir d’ara, 
doncs, hi hauran els contactes que corresponen per elaborar els pressupostos i, tan aviat 
com hi hagi una majoria per aprovar-los, els aprovarem.

Vostè deia que no hem citat mesures per al creixement econòmic. Vaja, n’hem citat 
moltes, diguem-ne, de fet hem fet referència al Fons europeu d’inversió, el pla Juncker, 
i a l’ús que se’n pot fer per al desenvolupament de la nostra economia; hem fet refe-
rència als Feder; hem fet referència a aquests 800 milions d’euros que..., ho he expli-
cat, amb tots els detalls, a més a més, em sembla. Hem explicat el paper que pot jugar 
la Central de Compres de la Generalitat en aquest impuls a l’activitat econòmica i, en 
particular, a la garantia que les petites i mitjanes empreses puguin tenir un paper com 
a subministradors, com a proveïdors, de l’Administració. Hem parlat de l’Institut Ca-
talà de Finances i del seu paper com a promotional bank i, per tant, el seu paper com 
a banc d’inversió. Hem explicat totes les dades de l’ICF, el seu grau de solvència, els 
beneficis acumulats en els darrers quatres anys, la disponibilitat per als propers...

Ho hem explicat tot; per tant, no em repetiré, perquè llavors em dirà que em repetei-
xo fins a la sacietat, però tot això ho hem explicat amb xifres, una darrere l’altra. Pot-
ser tenia el discurs fet abans que jo m’expliqués i, per tant, ha quedat desfasat; no ho sé. 
Hem fet referència al paper de l’Autoritat de la Competència com a element de garantia 
precisament de la competència i, per tant, com a element afavoridor d’aquesta activitat 
econòmica i, per tant, del creixement econòmic, amb tots els detalls.

M’ha demanat la quantificació del pla de xoc social. És una quantificació que, de fet, 
ja és coneguda per tothom, és un acord de fa mesos: són 270 milions d’euros.

S’ha referit a un deute de 700.000 milions... No existeix, ningú deu 700.000 mi-
lions; o bé la Generalitat deu 64.000 milions o bé es referia al deute de l’Estat, que deu 
més d’1 bilió d’euros, però ningú deu 700.000 milions, almenys ningú dels que estem 
per aquí representats.

Després, deia que..., he entès que m’explicava que està en contra de la disposició ad-
dicional tercera, però li recordo que això forma part d’una llei orgànica i em pensava 
que les lleis orgàniques, igual que..., s’havien de complir; però veig que algunes, sí, i al-
gunes, no. En tot cas, precisament per això, tenim la necessitat de dibuixar un nou marc 
legal, i això és el que farem.
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Que l’impost sobre els dipòsits bancaris s’havia fet malament.... No, el que passa, que 
l’Estat espanyol el va recórrer, i el va recórrer primer fixant un tipus zero, que era el pri-
mer impost de la història de la humanitat a tipus zero, i després, quan li van dir que no 
podia fixar el tipus zero, va fixar un tipus extremadament petit, i, per tant, ens ha..., ni ha 
compensat tampoc, com estava obligat, el fet que nosaltres no el poguéssim cobrar. En 
tot cas, és un impost ple de sentit, que s’utilitza en els països més avançats, i, per tant, 
desconec per què està en contra d’aquest impost.

Després, ens comentava que «gracias al Estado, 1.900 millones de euros más». No!, 
no, no és així –no és així. És gràcies als ciutadans de Catalunya i al seu esforç fiscal que 
hi ha aquesta disponibilitat. i en tot cas, precisament, fixi’s en una cosa: una gran part 
d’aquests diners són part de les bestretes no liquidades del 2014; per tant, just el contra-
ri, ens els van retenir i ens els han retingut durant dos anys, i durant dos anys els han fet 
servir i ells han generat interessos sobre aquesta qüestió mentre nosaltres no els podíem 
fer servir i els necessitàvem per fer servir a favor de la gent. I en canvi, llavors, com no 
ens els donaven malgrat que eren nostres, llavors ens deien: «Bé, però us donarem un 
crèdit.» I ens fan pagar interessos pels nostres propis impostos, una cosa absolutament 
fora de lloc; espero que ho comparteixi amb mi.

Després, em preguntava si més o menys impost de successions. Jo crec que la 
meva explicació era força clara; alguns..., el senyor Millo l’ha valorat des d’un punt de 
vista intel·lectual, m’ha semblat –no ho sé–, però, en tot cas, l’explicació és força clara: 
apujar i disminuir impostos no és bo en si mateix. No és que apujar impostos sigui sem-
pre bo i disminuir-los, sempre dolent, o al revés; apujar i abaixar impostos és una eina. 
És una eina que és bona o dolenta en funció de quin és el nivell de partida, de quin és el 
context econòmic, de quin és el conjunt de la fiscalitat, etcètera.

Per tant, no es pot analitzar aïlladament si un increment o un decrement de l’im-
post de successions és bo o és dolent per a l’economia; s’ha d’analitzar en el conjunt 
de quin és el marc fiscal, en funció de quins són els nivells actuals, etcètera. Espe-
ro que entenguin que algunes de les respostes serveixen també per a intervencions 
posteriors que s’han fet sobre aquesta qüestió. I que l’impost de successions ha gene-
rat l’any 2015 més recursos que les expectatives que tenia el Govern, que el va fixar en 
els tipus màxims que hi han hagut mai. Per tant, entenguem que l’objectiu que es per-
seguia en gran mesura s’aconsegueix malgrat que els tipus no siguin els més alts de la 
història, i, per tant, entenem també que l’objectiu és el de maximitzar la recaptació per 
l’ús social que se’n deriva, no el de maximitzar els tipus.

En tot cas, nosaltres sempre amatents a escoltar, a estudiar, a valorar-ho en el con-
junt de la fiscalitat..., perquè, hi insisteixo, ens sembla que seria una greu irresponsabi-
litat prendre una decisió sobre un sol impost o sobre un sol tipus d’aquell impost sense 
tenir en compte el conjunt del marc al qual ens referíem. I entenguin també que l’exem-
ple em semblava especialment oportú..., i aquí ho lligo breument al que deia el senyor 
Coscubiela..., jo feia una referència al fet que hi han dos impostos diferents de dues ad-
ministracions diferents que graven exactament el mateix objecte fiscal. I, per tant, segur 
que es pot reordenar, i segur que es pot reordenar de forma positiva. Igual que hauríem 
de reordenar el conjunt de la fiscalitat, ja li ho accepto; li posava aquest exemple, se-
gur que en molts d’altres també ens posaríem d’acord, perquè, de fet, segur que estem 
d’acord en molts d’altres.

Una altra qüestió. Els interessos del FLA no és que passaran a estar al 0,08, passa-
ran a estar al 0,834; per tant, es multiplicarà per setze el cost de la transferència entre 
els diners que vénen del Banc Central Europeu a comprar directament deute públic de 
l’Estat i el valor d’aquests mateixos recursos posats al servei, en aquest cas, de la Genera-
litat de Catalunya. Per setze, en una sola transacció!

Bé, també em deia que estarien a favor de l’Autoritat Catalana de la Competència i 
del paper que ha de jugar. Nosaltres també, segur que en això ens podem posar d’acord, 
i en tot allò que ens puguem posar d’acord, doncs, segur que serà un plaer fer-ho i pro-
bablement voldrà dir que és útil per als ciutadans, diguem-ne.

Respecte a les qüestions que plantejava el Partit Socialista, algunes han quedat con-
testades en la primera intervenció, però n’apunto també algunes més. Si hi haurà can-
vis respecte als pressupostos anteriors... Alguns ja els hem explicat, i els hem explicat 
amb un cert detall. És evident que ens agradaria que hi haguessin més canvis dels que 
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hi hauran –per tant, sigui quin sigui el nivell de canvi ens agradaria que anés més 
enllà–, però també és cert que les condicions són les que són, i, per tant, no sempre 
podrem fer allò que vostè ens suggereix, encara que nosaltres estiguéssim d’acord a in-
tentar-ho fer. Per tant, en molts casos estarem d’acord amb els plantejaments, estarem 
d’acord amb els objectius teòrics, estarem d’acord amb allò que ens agradaria fer. L’altra 
qüestió és quines disponibilitats pressupostàries tindrem, ateses totes aquestes condi-
cions que he explicat abans i a les quals acabo de fer referència. Però encantats de po-
der-ho valorar, treballar, proposar, escoltar el seus suggeriments, etcètera.

En aquest sentit, també, totalment d’acord amb el fet que calen polítiques més justes, 
que cal treballar en el terreny dels ingressos..., d’acord. Que cal més transparència... De 
fet, he fet una intervenció sobre aquesta qüestió, sobre la necessitat de lluitar contra la 
corrupció, sobre el paper que ha de jugar la conselleria d’Afers Exteriors, Relacions Ins-
titucionals i Transparència. Ens sembla que aquesta és una qüestió fonamental, hauria 
de ser una prioritat de qualsevol Govern, i ho ha de ser del nostre, i esperem tenir el seu 
suport en aquest àmbit, perquè ens sembla que és absolutament prioritari.

També hem fet referència a la necessitat de lluitar contra el frau fiscal i, precisa-
ment, reforçar les eines que ens són pròpies en aquests moments, en aquell recorregut 
que dèiem que encara estava dintre del marge autonòmic, per tal d’aconseguir creuar 
dades, de disposar de més dades, centralitzar aquesta informació amb el conjunt de les 
administracions que juguen un paper en l’àmbit de la recaptació fiscal; per tant, diputa-
cions, ajuntaments, etcètera.

Ho hem explicat: la voluntat d’assumir la part executiva dels deutes, dels impostos 
que són de la Generalitat de Catalunya, que en aquests moments l’Estat ens cobra 10 
milions; d’aquí surten uns recursos, aquests recursos es poden destinar precisament 
al  millor funcionament d’aquesta Administració.

I igual en l’àmbit de les oficines liquidadores, que, com explicàvem, estan en aquests 
moments en..., fan aquesta funció, les oficines dels registradors de la propietat. Això 
costa a la Generalitat de Catalunya i, per tant, als ciutadans de Catalunya uns 24 mi-
lions d’euros, entre 22 i 24, depèn de l’any, l’últim és possible que s’hagi enfilat fins als 
25. Això també genera, allibera uns recursos, precisament, per reforçar aquestes estruc-
tures que ens permetin conèixer millor quines són les dades, creuar aquestes dades i, 
per tant, combatre més i de forma més eficaç el frau fiscal.

Per tant, en aquest sentit, també d’acord amb les prioritats que vostè assenyalava, que 
nosaltres compartim i, en tot allò que puguem treballar conjuntament, doncs, serà, segur, 
molt positiu.

Respecte a l’impost de successions, faig la mateixa referència que anteriorment, que 
ja m’avançava, però la reforço. En aquests moments l’increment de l’any passat de la 
recaptació ens col·loca al voltant d’uns 450 milions d’euros. És una xifra important, 
sempre tenint en compte que l’excés de pressió fiscal pot comportar una pèrdua dels pa-
gadors d’impostos, diguem-ne, eh? I, per tant, aquí també hem d’anar amb compte, per-
què llavors aconseguiríem l’objectiu exactament contrari del que buscàvem, que és que, 
intentant garantir una major recaptació per poder-la destinar a fins socials, doncs, ens 
trobéssim encara amb menys recaptació i, per tant, amb menys disponibilitat a l’hora 
d’ajudar el teixit productiu, la recuperació de l’economia, la justícia social, etcètera. Però 
insisteixo que és un àmbit a estudiar. Nosaltres n’apuntàvem un altre de forma priorità-
ria, i voldria també recordar-ho, que és en l’àmbit dels impostos ambientals.

Sobre el fet que estarem d’acord a reclamar la disposició addicional tercera, doncs, 
perfecte, perquè són molts grups que s’han pronunciat en aquest sentit, i espero que es 
concreti. Estic segur que tots tenim interès que es concreti, perquè al final és bo per a la 
ciutadania, i, per tant, treballem-hi conjuntament, i sapigueu que estem a la vostra dis-
posició en tot allò que calgui amb la gent del Partit Socialista, amb la gent de Catalu-
nya Sí que es Pot, amb la gent de la CUP, amb... Espero no descuidar-me’n cap, dels que 
s’han pronunciat en aquest sentit.

Respecte a la revisió dels interessos del FLA, he entès que fins i tot Ciutadans hi es-
tava d’acord; per tant, doncs, encara som més. I, certament, és escandalós que, amb una 
sola transacció, el preu del producte –en aquest cas el preu del diner– es multipliqui per 
setze. Està fora de qualsevol normalitat de mercat de qualsevol lloc del món. Per tant, 
treballem-ho.



DSPC C 
8 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CEH 39 

De la mateixa manera que el Partit Socialista també indicava la seva disponibili-
tat, o la seva voluntat, la seva predisposició en la reestructuració del FLA; doncs, es-
colti, totalment d’acord. De fet, si el sistema fiscal funcionés com ha de funcionar, el 
FLA seria absolutament superflu, perquè insisteixo que la societat catalana genera prou 
esforç fiscal per fer front a les seves despeses socials i a la seva inversió. I, per tant, si el 
FLA existeix, existeix només per la mala gestió del Govern espanyol, que reté aquests 
recursos i no els posa a disposició de la nostra societat. Per tant, reestructurem-lo del 
tot; i amb aquest objectiu, de fet, treballem.

Sobre la possibilitat d’entendre’ns amb el Govern espanyol tots plegats, especial-
ment si hi ha un canvi de govern espanyol... Escolti, ja veurem si hi ha un canvi de 
govern espanyol... Si hi hagués un canvi de govern espanyol i anés en la línia d’un 
acord entre el Partit Socialista i Ciudadanos, doncs, ja s’ha vist que..., no sonava gaire 
 compatible el que vostè deia amb el que deien els que l’han precedit en l’ús de la parau-
la. Per tant, hi estarem tots atents. I, escolti, depèn de quina sigui la formulació, potser 
no serà gaire esperançadora.

Respecte a una pregunta, una referència que feia el Partit Socialista a l’ATLL, i que 
després hi feia referència també el Partit Popular, recordar que si va ser possible aquella 
compravenda, etcètera, és perquè el Partit Popular va facilitar aquella votació. (Veus de 
fons.) Ja, bé, però jo li ho recordo. Ja sé que a vostè no li agrada que li ho recordi, però, 
encara que vostè... Entenguem-nos, entenguem-nos en una cosa: vostè (veus de fons)...

Bé, primer, un primer matís: a mi em sembla que hi ha un torn en l’ús de la paraula; 
llavors, vostès em fan preguntes i jo sovint no estic d’acord amb l’enunciat de la pregun-
ta, i tot i així em resigno, eh? En aquest cas, tres quarts del mateix. Compte, que «resig-
nar» no vol dir «persignar-se», són verbs diferents, eh?, no els confonguem. Ho dic per-
què el senyor Millo ha fet un gest de «persignació».

En tot cas, em sembla que és bo recordar-ho: si tot allò va poder passar va ser perquè 
el PP va aplanar el camí al grup majoritari de l’època que ostentava el Govern, que era 
Convergència i Unió: 62 vots a favor de Convergència i Unió, 19 abstencions del Partit 
Popular, 54 vots de la resta de formacions en contra, eh?

Sobre la qüestió –ara em desvio un moment del Partit Socialista per anar al Partit 
Popular–..., li accepto, òbviament, només faltaria, i comparteixo amb vostè totalment 
la preocupació per la qüestió, perquè vostè la descrivia correctament, em sembla, i, per 
tant, compartim absolutament la preocupació sobre el que passarà o el que pot passar 
amb l’ATLL, i les conseqüències judicials, i l’encreuament de denúncies entre empreses, 
etcètera. Per tant, compartim la preocupació, i en tot allò que pugui dependre de nosal-
tres o en què nosaltres puguem fer alguna cosa –i aquí em reincorporo a la resposta a la 
intervenció del Grup Socialista–, doncs, tinguin per segur que farem tot el possible per 
ajudar. I si percebéssim que sent més els que ajudem això facilita la resolució positiva, 
doncs, molt millor.

De fet..., ara continuo la resposta, però fent referència a una intervenció del senyor 
Coscubiela –després m’hi referiré–, intento mantenir l’ordre de la resposta, però al ma-
teix temps no perdre oportunitat de fer els enllaços que em sembla que són oportuns. 
Vostè feia referència a la necessària col·laboració entre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments, i feia referència a l’experiència municipal d’algunes de les 
persones que formen part d’aquest Govern. Absolutament d’acord, i en aquest sentit, i lli-
gant-ho amb la intervenció del Partit Socialista, recordar que una de les conseqüències, 
una de les externalitats negatives de la situació d’ATLL és que, precisament, això comen-
ça a complicar la vida també d’alguns ajuntaments. Perquè els ajuntaments fan front a les 
seves obligacions respecte a l’empresa que els distribueix l’aigua, la qual no assumeix 
les seves suposades obligacions respecte a l’altra empresa amb la qual estan mútuament 
denunciats, aquella reclama als ajuntaments que els paguin, els ajuntaments diuen que ja 
ho han fet... Per tant, el nivell de complicació institucional i de conseqüències negatives 
d’aquest procés de judicialització és molt elevat, fins i tot més del que algunes interven-
cions apuntaven.

I, per tant, entenguin, estiguin convençuts que en allò que depengui de nosaltres 
i allò que depengui de vostès i de les responsabilitats comunes, compartides o que 
puguin ser compartides que tinguem, doncs, encantats de treballar-hi. Per tant, no 
només des del Govern de Catalunya, que també, especialment, sinó també des d’al-
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tres àmbits institucionals que també s’hi veuen afectats i que s’hi poden veure greument 
afectats.

Respecte a una reflexió que vostè feia, senyor Ordeig, i que jo comparteixo, i que tot 
i així no acabem..., sembla que no ens acabem de posar d’acord, malgrat que em sembla 
que hi estem a punt. Per tant, jo ho intento –ho intento–, a veure si ens posem d’acord. 
Vostè em deia: «La retallada social per capita és molt important», i jo li dic: «Vostè té 
raó.» I llavors jo un dia li deia: «Però recordi que, malgrat tot, el percentatge de despesa 
social dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya és el més alt de la història i és 
més alt que a qualsevol altra institució similar.» I llavors vostè em deia: «Però la retalla-
da per capita continua sent molt important», i jo li dic: «Sí, sí, vostè té raó.» Doncs, com 
són compatibles les dues coses alhora? Precisament, per l’ensorrament, per l’ensulsiada 
del valor total del total pressupostari. És a dir, el que explica que en termes per capita hi 
hagi una caiguda molt important, malgrat l’increment del percentatge, és la caiguda del 
total. I la del total cau per les raons que hem explicat abans.

Recordi que això, per si a algú li sembla que la meva opinió no és prou autoritza-
da sobre la matèria, també és la mateixa explicació que fa la Fundació del Banc Bilbao 
Vizcaya sobre aquesta mateixa qüestió. I conclou explicant que precisament el proble-
ma que explica aquesta contradicció o la causa d’aquesta contradicció és precisament la 
insuficiència del total pressupostari, lligat al que hem estat explicant fins ara i que no 
repetiré, perquè, si no, no dedicarem prou temps a totes les altres preguntes o observa-
cions que s’han fet.

I vostè deia –espero que sobre això hàgim avançat sobre el consens, perquè em 
sembla que és important– un altre element sobre el qual podríem trobar consens. Vostè 
em comentava: «Al final la funció d’un govern hauria de ser la d’agafar els recursos 
d’un determinat lloc i posar-los en un altre que sigui més prioritari.» I jo li ho accepto 
i estic d’acord amb vostè; per tant, estem d’acord en gairebé tot fins ara –i fins al final 
també, eh?, ja ho veurà.I llavors vostè em deia: «No pot ser que siguem només una ofi-
cina administrativa, perquè si fóssim només una oficina administrativa no caldria anar 
a votar.» Totalment d’acord. Precisament perquè no hem de ser només una oficina admi-
nistrativa, per això fem tot el que fem: dotar-nos de les eines per deixar de ser una oficina 
administrativa. Perquè, és clar, amb un pressupost el 88 per cent del qual és finalista, què 
hem de fer? De quina partida el traiem, si és finalista el 88 per cent?

Per tant, totalment d’acord amb vostè, i només diferim en el fet que, un cop com-
partida l’anàlisi, nosaltres diem: «Bé, doncs, superem-ho», i vostè ens diu: «Bé, espe-
rem que hi hagi un govern espanyol que s’hi posi bé.» Però això, malauradament, o 
per sort, o pel que sigui, o al marge de les valoracions, no passarà. No ha passat mai 
i no passarà en el futur, entre altres coses per raons de caràcter estructural, eh?, no 
només ideològiques dels possibles partits que estiguin implicats en la formació d’un 
govern espanyol, sinó també per raons estructurals. I és que el creixement econòmic 
espanyol és, en percentatge, la meitat de l’increment del dèficit públic espanyol. I, per 
tant, en termes de creixement real, l’economia espanyola no només no creix, sinó que 
decreix. Per cada euro de creixement del PIB cal un increment de dos euros en el dèfi-
cit, i, per tant, és un escenari monstruós i que exigeix un replantejament general, com a 
mínim, equivalent als mateixos replantejaments que nosaltres intentem portar en aquest 
Parlament i que intentarem tirar endavant amb la majoria parlamentària que els ciuta-
dans ens han atorgat.

Després, vostè també deia: «No tots els indicadors van bé, tots els indicadors econò-
mics.» Totalment d’acord. De fet, hem fet referència –i amb això també responc, en part, 
al que deia el senyor Coscubiela– a la situació terrible, dramàtica, duríssima dels nivells 
d’atur, que es continuen mantenint molt alts malgrat que, efectivament, han anat caient. 
Hem fet referència a l’atur juvenil, hem fet referència a l’atur femení, hem fet referència 
a l’atur de llarga durada... El senyor Coscubiela hi afegia alguns indicadors més, jo els 
comparteixo. Molta preocupació per la taxa d’ocupació, que al final acaba sent l’indica-
dor fonamental de la salut de qualsevol economia, més que no pas el percentatge d’atur, i 
és evident que estem lluny d’on voldríem estar i d’on estan els països més desenvolupats, 
i precisament per això no estem, en molts casos, entre els països més desenvolupats. Per 
tant, efectivament, és un àmbit en el qual cal treballar molt. Després intento referir-me 
amb més detall al senyor Coscubiela directament.
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També el senyor Ordeig feia referència que cal combatre la corrupció; ho he explicat 
abans, ho he tornat a explicar ara i cada vegada que m’ho citin, doncs, em trobaran con-
vençudíssim que cal fer-ho, i de com ho fem, i de posar-nos-hi i de perseguir-la, i, per 
tant, no... Tantes vegades com hi insisteixin –que a mi sempre em semblarà molt oportú, 
que hi insisteixin; com més, millor–, doncs, ens trobaran en plena disposició.

I, en aquest sentit –ara ho lligo amb el que deia el senyor Millo–, em sorprèn que 
parli de la corrupció que caracteritza alguns partits polítics en tercera persona, com una 
cosa que no va amb el seu partit polític..., em sorprèn, ja està.

I, finalment, hi havia alguna qüestió sobre la conversió de l’ICF en banc públic, i lla-
vors algú em deia: «Però això no és un banc central?» No, no és un banc central, és un 
banc públic, sí. Llavors un altre m’ha dit: «No, però és que ha dit “banc central”.» No, 
no ho hem dit, no ho he dit mai –mai. Per tant, ja poden buscar i remenar a tort i a dret, 
per dalt i per baix... Un banc públic, un promotional bank. De fet, algú m’ha renyat i 
m’ha dit: «És que el que hauria de ser és un banc d’inversió.» Coi, això és el que estem 
fent! Però que no ens escolten? (Rialles.) O vénen amb el discurs tan fet que ni tan sols 
escolten el que diem i llavors continuen dient el que a vostès els sembla, sense haver escol-
tat el que els dèiem? Per tant, un banc públic, la conversió de l’ICF en un banc públic, en 
un banc d’inversió, en un promotional bank. De fet, hem explicat –i ho he explicat, em 
sembla, amb un cert detall– la incorporació de l’ICF entre els bancs públics europeus, el 
fet que el seu màxim responsable ocupa un lloc rellevant en la gestió i en l’administració 
d’aquest conjunt de bancs públics europeus, etcètera. Per tant, no ho sé... Però ho podem 
tornar a explicar sempre que calgui, eh?, no hi ha cap inconvenient.

El senyor Coscubiela em feia una pregunta que no sé si esperava resposta o no, i, 
com que no ho sé, jo la contesto per si de cas. Vostè em deia: «A què es refereix quan 
parla del món occidental?», perquè em deia: «Perquè en el context actual no és el ma-
teix que abans.» Correcte, té raó, en el context actual no és el mateix que abans, però 
occident continua existint, encara que només sigui des d’un punt de vista de referència 
geogràfica. Per tant, si el que vostè em volia dir és: «Abans el concepte “món occiden-
tal” tenia un sentit ideològic que ara ha perdut, perquè el món oriental ja no té el sentit 
ideològic que tenia abans», totalment d’acord. Ara, també entenc que vostè entén que 
quan parlo del món occidental em refereixo al món del nostre entorn, al món europeu i 
d’Amèrica del Nord, al nostre entorn immediat, amb els quals tenim els intercanvis co-
mercials més rellevants, a l’entorn amb el qual compartim divisa –l’euro–, amb el qual 
compartim Banc Central –Europeu–, etcètera. Ja està, és una referència..., en aquest 
sentit, em sembla que s’entén bé.

Respecte a la taxa d’ocupació –m’hi he referit fa un moment–, totalment d’acord 
amb les preocupacions que vostè expressava. Comparteixo no només la preocupació, 
sinó l’anàlisi; comparteixo les crítiques que vostè reblava, subratllava, que jo ja havia 
fet, a la reforma laboral, una reforma laboral que ha expulsat infinitat de treballadors 
del mercat laboral, que no ha contribuït en re a la recuperació de l’ocupació, al contrari, 
que hi ha posat obstacles importants. Per tant, totalment d’acord amb vostè.

Respecte a les febleses de la formació professional, vostè feia una referència que 
el mercat laboral va donar uns indicadors perversos en els joves que s’incorporaven al 
mercat laboral; i hi estic d’acord, diguem-ne, també d’acord amb això. I la relació d’això 
amb l’abandonament escolar..., també parcialment d’acord; no absolutament, però par-
cialment d’acord.

«Cal fer créixer les pimes de mida», ens reclamava. També d’acord –també d’acord. 
De fet, en la intervenció inicial hem explicat el paper que han de jugar els Feder en el 
RIS3CAT; hem parlat del paper que ha de jugar el pla Juncker, de les plataformes d’in-
versió, de com hem d’ajudar les pimes a crear aquelles plataformes que els permetin ab-
sorbir una part d’aquest pla, perquè, si no, amb les dimensions actuals no ho poden fer... 
Per tant, tot això ho hem explicat. Si de cas, en properes intervencions, compareixen-
ces, preguntes de control, ho podem explicar encara amb més detalls, diguem-ne, però 
hem fet referència precisament a aquestes qüestions: el paper dels Feder, el paper del pla 
Juncker, el paper del Govern a l’hora de crear aquestes plataformes d’inversió per ajudar 
aquestes petites i mitjanes empreses, el paper de l’Oficina de Contractació, i també a la 
voluntat de respectar aquest teixit de petites i mitjanes empreses a través dels processos 
de lotització que garanteixin la lliure competència –ho hem explicat–; per tant, a l’opor-
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tunitat que això representa per a aquestes empreses de seguir creixent, de superar en 
alguns casos l’estadi de petites i convertir-se en mitjanes, i en alguns casos de mitjanes 
per convertir-se en grans. Doncs, totalment d’acord, i per això ho fem.

Respecte a l’ofensiva contra la distribució del sostre de dèficit, ja m’hi he referit 
abans. Totalment d’acord, en aquest cas, amb el Partit Socialista, amb Catalunya Sí 
que es Pot i amb tothom que comparteixi amb nosaltres aquesta interpretació: que el 
sostre de dèficit està distribuït de forma arbitrària, està distribuït de forma injusta. De 
forma arbitraria perquè ho decideix només, en aquest cas, el senyor ministro de Hacien-
da o de Administraciones Públicas pel seu compte, i que és clarament injust perquè no 
té cap relació amb els nivells de despesa pública que assumeixen les administracions. 
No només no hi té cap relació, sinó que va en sentit totalment invers, i va en contra de 
les recomanacions que fan les institucions europees, com en tants altres àmbits per part 
del Govern del PP. Per tant, totalment d’acord.

Molt bé. Em queden dos minuts... De fet, moltes de les qüestions ja les he contestat, 
perquè eren qüestions molt semblants.

Respecte al tema del deute, que també ha centrat l’atenció d’algunes preguntes, te-
nim un compromís, un compromís aprovat en l’annex de la declaració del 9 de novem-
bre. Aquest compromís és estudiar el deute, estudiar els tipus d’interès. Tenim un com-
promís ferm de treballar per intentar ajustar els tipus d’interès del deute públic als tipus 
d’interès que són en aquests moments dominants en el mercat. Ens sembla que no hi 
ha cap justa correspondència ni cap explicació possible al fet que el tipus d’interès del 
Banc Central Europeu estigui al 0,05 i, en canvi, el Govern espanyol vulgui fixar l’in-
terès del FLA al 0,834, per posar-ne un exemple. Però el mateix argument és vàlid en 
d’altres parts del deute i en d’altres nivells de contractació del deute, singularment amb 
el FLA, però també amb d’altres creditors.

Per tant, disponibilitat d’estudiar-ho, de mirar-ho, d’analitzar-ho, de fer propostes, 
d’intentar arribar a acords, de millorar els acords, de fer pressió política per millo-
rar-los en aquells àmbits que siguin de caràcter institucional, polític...ens hi trobaran, i 
nosaltres estem convençuts que els hi trobarem, i que, per tant, tindrem molta força per 
exercir-ho, i... I així ens en sortim, diguem-ne.

Qualsevol altra consideració, intentaré contestar-la en la propera resposta, i si hi han 
més preguntes, segurament, jo crec que quedarem emplaçats a les següents comparei-
xences i a les següents preguntes de control.

El president

Gràcies, vicepresident. Ara obriríem un torn de repreguntar. Dues consideracions. 
Primera..., i farem una modificació d’ordre –s’ha parlat amb els grups– que ha presen-
tat el senyor Joan Coscubiela, que demana fer una intervenció primer; per tant, estant 
d’acord els grups, ho faríem així.

Els ho recordo: són tres minuts. Per tant..., jo sempre he considerat, en aquesta presi-
dència, que els «pi-pips» d’aquest aparell són més molestos que una altra cosa; els dema-
no els tres minuts, d’acord?

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Entre altres coses... –perdó, eh?–, entre altres coses perquè, si me’n fan moltes, és 
evident que no les podré contestar ara. Per tant, escolti, totes les que considerin oportú 
fer-les, que hi tenen tot el dret del món i tota la legitimitat, només faltaria, tindrem mul-
titud d’ocasions per fer-nos-les, per contestar-les...

El president

Gràcies, vicepresident. Intentarem canalitzar-ho a través d’aquesta comissió, i així 
estarà encantat de comparèixer les vegades que faci falta. Senyor Coscubiela, té la pa-
raula.

Joan Coscubiela Conesa

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies als grups de Ciutadans i del PSC. Per 
raons familiars he de marxar corrents i, disculpi, no podré estar a la seva resposta.

Dues coses. Torno a ratificar la nostra voluntat de compartir una estratègia amb el 
màxim de gent possible a Catalunya, i també amb el Govern català si es replanteja, de 
rebuig fort, contundent, a totes les polítiques de l’Estat espanyol que suposin degrada-
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ció de condicions de treball i imposin condicions de deute de dèficit insostenibles, per 
acabar amb l’actual FLA, per acabar amb les polítiques centralitzadores. Comptin amb 
nosaltres per a tot aquest plantejament; lògicament, per aquí no vindrà el problema. 
Crec que, en tot cas, el seu problema vindrà a saber si tots els seus diputats, els que for-
men part de Junts pel Sí, estan disposats a fer una rectificació tan profunda de tot el que 
han fet durant els últims tres anys. Tinc ganes d’escoltar-los, perquè crec que aquesta és 
una de les claus d’aquesta legislatura.

Amb relació a algunes de les preguntes que li hem fet, la veritat és que m’havien 
parlat de les seves habilitats de fugir d’estudi, però és que avui vostè s’ha superat, ha 
fugit del càrrec, més que d’estudi, perquè la veritat és que les preguntes importants –ho 
sento–, crec que no les ha contestat. A aquestes alçades, no contestar sobre l’impost de 
successions amb alguna cosa més del que ha dit no és de rebut, no és qualsevol cosa; 
entre altres coses, perquè és una de les principals polítiques impositives pròpies que té.

Tampoc ens ha contestat si pensa continuar amb les polítiques de privatització o no 
de l’anterior Govern. I, en aquest sentit, què pensa fer amb el tema d’Aigües Ter Llobre-
gat, la possible reversió d’aquestes polítiques.

Per cert, coses que vostès no van votar, nosaltres tampoc, i que van votar altres par-
tits: Barcelona World –Convergència Democràtica, CiU i PSC–; hi ha una cosa que 
afecta també el tema impositiu, que és el tema de l’afectació de les taxes. Pensen vostès 
derogar, tal com li ha plantejat el nostre grup, aquella llei Frankenstein? Que tenia sen-
tit... No en tenia cap, però en aquests moments, amb l’amuntegament de tots els inver-
sors, pràcticament encara en té menys.

Sobre l’agència tributària catalana, una pregunta que li he fet. Això va ser presen-
tat per primera vegada pel conseller Mas-Colell el febrer del 2011. Què ha canviat des 
d’aleshores fins ara? Quin ha estat l’èxit de la seva política de demanar a la gent que pa-
gui els impostos estatals a l’agència tributària catalana? Com que la hi he fet per escrit, 
suposo que en algun moment ens la contestarà, però fixi’s vostè si ha fugit d’estudi de 
coses!

I del deute públic, ja, aquí sí que ha estat ja..., la manera en què vostè ha fugit de les 
preguntes que li hem fet... Que quedi clar: a nosaltres no ens amoïna aquest planteja-
ment, al contrari: ens interessa. Volem saber si el Govern està disposat a aplicar de ve-
ritat aquest plantejament que li feia la companya Eulàlia Reguant de la CUP, en el sen-
tit de, primer, els interessos de la gent; després, el pagament dels interessos i del deute. 
Però, clar, això no és el FLA, senyor conseller, senyor vicepresident, és una altra cosa.

La pregunta és: vostès estan disposats a plantejar en els pressupostos del 2016 l’impa-
gament parcial del deute, interessos i principal? Perquè, en base a aquesta resposta que 
facin vostès, nosaltres també podrem plantejar-nos el recolzament o no d’aquesta situa-
ció. Però, clar, no és qualsevol cosa, eh?, sobretot quan se li està plantejant com una con-
dició sine qua non per a l’aprovació d’aquests pressupostos.

Bé, acabo amb una cosa. La veritat és que en el tema de la corrupció és una cosa 
important. La corrupció no és només una qüestió moral, té un gran impacte econòmic, 
la corrupció és un gran desincentivador de l’economia productiva d’això. I llavors em 
sorprèn que el senyor Millo parli de la corrupció com si no tingués res a veure amb el 
seu partit, i vostè parli de la corrupció com si fos una cosa espanyola. I potser també és 
catalana, no?

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat 
Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Bé. Después de escuchar al señor Junqueras, la verdad es que lo único que puedo ha-
cer es ratificarme en las consideraciones iniciales, que no las tenía escritas; algunas sí, 
es verdad, pero otras no.

Mire, los presupuestos: bueno, si es que usted no llega ni a concretarnos ni siquiera 
un plazo razonable; es decir, primer trimestre, segundo trimestre del 2016, pues ya los 
vamos a dar por totalmente..., bueno, prorrogados.

«Fondos europeos», me dice usted como medida, precisamente, para reactivar la 
economía. Pero es que esos fondos europeos, si usted fuese a tener éxito en su proyec-
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to secesionista, dejaríamos de recibirlos. Por tanto, la principal medida que usted tiene 
para corregir la situación económica actual y mejorarla, resulta que desaparecería, eh?, 
esa posibilidad, si consiguiera la independencia que propone. 

Es verdad que nos habla de competencia, y ya le he dicho que ahí puede contar con 
nosotros.

Es verdad que me he equivocado en los 700.000 millones, son 70.000 millones de 
deuda, pero eso no quita lo que he dicho antes: los catalanes somos los más endeuda-
dos de entre los españoles. Y precisamente, curiosamente, resulta que, en las últimas 
veces que estamos oyéndolos, es que renuncian a la financiación autonómica, es decir, 
a  modificar la financiación autonómica. Una financiación autonómica que es mejorable, 
lo cual no significa que sea injusta. Es decir, no podemos hablar de expolio, no podemos 
hablar de asfixia, no podemos hablar de colonialismo, no podemos hablar de usura, 
pero sí es posible mejorar la equidad del sistema en su conjunto, donde no solamente 
Cataluña, sino otras comunidades autónomas, saldrían beneficiadas.

Por tanto, mejora del sistema de financiación: es una condición sine qua non si que-
remos reducir la deuda y, por tanto, también la capacidad de asfixia, no de Cataluña en 
sí, sino de los propios catalanes en cuanto a que tenemos una deuda per capita superior 
a la del resto de los españoles.

Disposición adicional tercera del Estatuto: claro que ha sido aprobada por una ley 
orgánica, que es el Estatuto, pero no es menos cierto que la sentencia del Tribunal 
Constitucional nos dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, pues, vuelvo a insis-
tir; desgraciadamente, parece que no se quiere entender. Porque desde una ley orgánica 
estamos imponiendo, eh?, al Congreso la limitación y le estamos quitando la capacidad 
que tiene de fijar, mediante ley, los presupuestos del Estado. De la misma manera que a 
nosotros no nos puede nadie condicionar nuestras posibilidades de fijar nuestros propios 
presupuestos, es lo lógico que a nivel de España no se les pueda condicionar, al Congre-
so, en cuanto al nivel de presupuestos.

Decía usted: «los depósitos bancarios, que no nos han dejado». Hombre, si se hacen 
mal las cosas, no se dejan; pero si se hubiesen hecho bien, como en Extremadura, pues 
ahí los tendríamos, pudiendo recoger un dinero que ahora no podemos por culpa de ha-
cerlo mal.

«Mil novecientos millones de euros, que son como una devolución.» No, no sola-
mente es la parte de liquidación. Por cierto, se liquidan cada dos años, y se liquidan 
siempre. Y además le diré algo: precisamente si ahora es verdad que los recogemos con 
posterioridad, y un poco con retraso, la bonanza que de ellos se deriva, es decir, hay 
mejor recaudación y, por tanto, tenemos...

El president

Senyor diputat.

Antonio Espinosa Cerrato

También es verdad que cuando se inicia el proceso, digamos, de crisis fiscal, eh?, 
porque disminuye la economía, también recogemos, también nos adelanta una canti-
dad de dinero que no respondía a la propia realidad económica de entonces. Es decir, 
ese desajuste de dos años, también podemos trabajar en cómo limarlo, cómo corregirlo, 
cómo disminuirlo.

El president

Senyor diputat, se li ha acabat el temps. Passen trenta segons.

Antonio Espinosa Cerrato

Simplemente quería... Acabo, por favor. Solamente decirle lo siguiente: nos ha segui-
do haciendo una disquisición sobre la reforma fiscal, que ni tan siquiera ha dicho lo más 
mínimo. Es decir, vamos a intentar corregir..., aumentar por aquí, disminuir por allá, 
para crear un sistema integral y donde consigamos aumentar la recaudación. Pero es que 
no ha puesto ni un solo..., vamos, no ha concretado en absoluto ni una sola propuesta fis-
cal.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Socialista, té la paraula el senyor Ordeig.
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Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Molt ràpid. Reforçar alguns dels missatges que hem donat i, per 
tant, em sento, amb la rèplica del vicepresident, doncs, en l’obligació de repetir-los, i 
sembla que alguns els compartim.

Necessitat de canvis –de canvis–; jo crec que la societat i els grups polítics i el grup 
polític que represento necessitem canvis. Amb relació a Catalunya-Espanya, evident-
ment, així no podem seguir, eh? Per tant, aquí hi ha un recorregut important, comú, de 
gestió política, de manera de fer política i, evidentment, de buscar aquest nou encaix. 
Nosaltres sempre hem dit «diners», «finançament», «blindatge de competències». I res-
pecte a la cultura i la llengua, ostres, una gran part de la població catalana estaria molt 
millor amb aquest canvi. Veurem què passa.

Dic «ingressos», «problema d’ingressos», més que tot per treure aquell mite, eh?, vo-
lem desterrar aquell mite de dir que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, que 
no és un problema de despeses, que gastem massa en hospitals, en escoles públiques i en 
despesa social, i que les pobres famílies que pitjor ho estan passant són aquelles que, a 
més a més, tenien uns serveis públics, el patrimoni de tots, per sobre de les seves possi-
bilitats. Per tant, ho reforço i dic: «Si us plau, explorem aquí fons, nous ingressos.» I aquí 
és on la companya del grup, crec que molt encertadament, diu: «Home, front comú amb 
altres que també, molt legítimament, a les Balears i al País Valencià, ho estan reivindi-
cant també.» Doncs, ostres, potser que blindem determinades competències i tinguin el 
finançament que toca. Per tant, aquí sí que podríem buscar complicitats, i nosaltres hi 
serem.

La crisi ens ha portat a un empobriment generalitzat, però és que ara trobem una 
segona crisi, i és que amb la recuperació econòmica encara creixen més les desigual-
tats i encara hi ha molta més precarietat. Això és un nou repte, el qual hem d’afrontar, 
i demanem que hi lluitem. Per tant, tot el que siguin canvis, canvis, canvis... I nosaltres 
necessitem..., avui hem predicat, està molt bé –potser ha semblat una mica més genèric 
al principi i ho hem concretat una miqueta més, encara poc–, però segurament que ara 
toca, a partir d’ara, practicar, més que predicar, amb exemples concrets, amb pressupost 
2016, amb prioritats, amb diners, polítiques públiques concretes, amb legislació, també, 
que vagi precisament a trencar aquesta línia que portem.

Jo només..., es parlava de si la retòrica o no la retòrica..., justícia social. A vegades 
dóna la sensació que utilitzem aquest concepte com a retòrica i ho confrontem amb dir: 
«Fins que no siguem independents, no hi haurà justícia social.» Home, jo només dic una 
cosa: encara que només sigui per si no arribem a ser independents, que la factura que 
hàgim de pagar precisament mentre esperem això, si no arriba, que no sigui irrecupera-
ble. Per tant, si cal, creiem en la justícia social, comencem-hi a treballar amb els recur-
sos que tenim des d’aquest primer moment.

Despesa social. Per tant, si coincidim amb l’anàlisi –queden vint segons, eh?– de 
despesa social, per tant, ja tenim molt camí fet. Nosaltres no diem que el senyor Junque-
ras, el senyor president..., ho arreglarem tot en quatre dies; evidentment, això és impos-
sible. Però sí que volem..., un problema ben orientat, evidentment, és un problema mig 
solucionat. Per tant, aquí sí que és on podríem coincidir.

Nosaltres només li diem que també compti amb els ajuntaments, evidentment, perquè 
això és impossible de fer sense comptar amb els ajuntaments, i per això aquí la crítica, 
també, de la despesa o de la pobresa energètica i la partida que no havíem gastat i no ha-
víem comptat amb els ajuntaments.

Per acabar, pressupost 2016. Nosaltres li direm: «Escolti, vicepresident, sigui valent, i 
nosaltres també serem valents. Piqui a la porta del Partit Socialista.» Nosaltres, en tot el 
que hem parlat aquí, hi podríem coincidir, però llavors sí que, en la lletra petita, aquí és 
on nosaltres..., sense renunciar al que per nosaltres és molt necessari, però alhora també 
sabent que hem de cedir i sent conscients de la realitat complexa que tenim, evidentment, 
volem i hem d’arribar a acords pel bé del Govern, pel bé del Parlament i pel bé del poble 
de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Popular, té la paraula el diputat Enric Mi-
llo.
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Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, president. Honorable vicepresident, m’ha tornat a decebre. Ja em sap greu... 
Han quedat moltes preguntes..., en fi, pràcticament no me n’ha contestat cap, no? Ha fet 
algunes referències, quasi, quasi, amb què m’interpel·lava vostè a mi, quan el que compa-
reix aquí no sóc jo, no? Però, clar..., sobre temes de corrupció, successions, la paga extra, 
el Govern, el pla de dèficit..., no m’ha contestat pràcticament res del que li he preguntat.

En fi, el senyor Torrent deia que s’alegrava que ens hagués decebut; de fet, el senyor 
Torrent era pura retòrica, eh?; no es faci il·lusions, no s’emocioni, era retòrica, perquè no 
esperàvem gran cosa, de fet, d’un conseller d’Esquerra Republicana –encara recordem 
els efectes del tripartit, eh?, els nefastos efectes del tripartit, encara els recordem–, i en-
cara menys, d’un conseller que ha amenaçat i ha advertit a aturar l’economia catalana du-
rant una setmana per tal d’assolir els seus objectius, no? Clar, és preocupant, tot això, no?

I després, a més a més, vostè intentava, senyor Torrent, en la seva intervenció, fer-
nos entrar en contradiccions, quan deia que si nosaltres fèiem seguidisme del victi-
misme quan dèiem que el model de finançament és injust i desequilibrat. No, no, no 
ho fem, no; constatem una realitat, una realitat que denunciem des de fa molts anys. 
Aquest és el model que han fet vostès. Jo encara recordo imatges i rodes de premsa 
i fotografies dels dirigents d’Esquerra Republicana d’aquella època, que posaven de 
manifest les grans virtuts i avantatges d’aquest model de finançament que avui patim 
i que vostès, al cap d’un any, pràcticament, ja en renegaven; al cap d’un any, eh?, ja en 
renegaven, d’aquest model que vostès havien fet i que jo personalment des de la tribu-
na, quan es va posar a votació aquest model aquí, en el Parlament de Catalunya, vaig 
explicar que no hi estàvem d’acord i els motius pels quals... Jo sí que vaig predir el que 
passaria i ha acabat passant. Però és el seu model de finançament, eh?, no s’equivoquin 
amb això. Per tant, les coses són com són, no? Una altra cosa és que a vostès no els 
agradi.

Però, fixi’s, fins i tot el Partit Popular, l’any 2012 –jo en vaig ser ponent en un con-
grés–, va aprovar una proposta de reforma del model de finançament, que vostès segura-
ment no han llegit –jo la hi enviaré, conseller, perquè igual l’interessa llegir-la–; segueix 
viva, aquesta proposta. És a dir que és un tema del qual nosaltres no hem renegat mai, al 
contrari, l’hem defensat. Una altra cosa són els relats que vostès insistentment aboquen a 
l’opinió pública i que gràcies als recursos de la Generalitat acaben, doncs, convertint-se 
en una cosa de l’imaginari públic, no?, o col·lectiu. Però ja li dic que una mentida repetida 
mil vegades no acaba sent veritat, mai.

Sobre l’impost de successions i donacions, miri, és molt fàcil: nosaltres apostem per 
suprimir-lo; i vostè? Només m’ha de dir «sí» o «no», i és fàcil. És que no ha contestat, 
no? Quatre-cents milions d’euros és important? Home, per a vostè poder no; però per a 
les famílies, sí, i especialment per a aquelles que renuncien a l’herència, per exemple, 
perquè no poden pagar l’impost, no?

Vostè ha dit que es compromet a desenvolupar una hisenda pròpia com a pilar fo-
namental de la nova república. Això, segons la nostra opinió, comportarà més buro-
cràcia, més despesa inútil i més frustració. Jo em comprometo a fer tot el possible per 
impedir aquest despropòsit –és un compromís també, no?–, i així l’ajudaré a vostè a 
no prendre mal –fixi-s’hi, encara, això, m’ho haurà d’agrair algun dia– i evitarem que 
els catalans prenguin mal per culpa de la seva reincident irresponsabilitat. Aquesta és 
una realitat.

El president

Diputat, se li ha acabat el temps.

Josep Enric Millo i Rocher

Doncs, només acabo, si em permet deu segons, amb una qüestió. Sobre Aigües Ter 
Llobregat, crec que vostè hauria de prendre cartes en l’assumpte. Nosaltres vàrem votar 
que es pogués fer una gestió indirecta, no que es fes una gestió fraudulenta o una adju-
dicació irregular. Això, en tot cas, ho han recolzat els diputats del seu grup parlamenta-
ri, no del nostre.

I la reforma laboral, home, no ha fet fora treballadors, els treballadors han anat al 
carrer per culpa de la crisi. Gràcies a la reforma, hi han 123.000 treballadors nous tre-
ballant, que abans no hi eren.
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I una cosa que ja he preguntat i que no m’ha contestat, sobre la paga extra, a la qual 
havien renunciat els alts càrrecs de la Generalitat, el president i els consellers, igual que 
tots els diputats d’aquest Parlament i que sembla que en el 2016 vostès la recuperen, 
aquesta paga extra, i els diputats seguim en la mateixa posició. M’agradaria saber si 
vostè, amb això, hi està d’acord, li sembla bé o pensa rectificar.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara, pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula la diputada Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Un apunt, només. Els grans defensors de la reforma laboral..., si us 
plau, quina ocupació està generant? La precarització no només, ja, dels joves, sinó tam-
bé de tota la població, que està generant aquesta reforma laboral és impossible defen-
sar-la, per més que hi hagi cent mil llocs més de feina. Quina feina? En quines condi-
cions? Quina qualitat? És bastant insultant defensar reformes laborals que el que fan és 
encara expulsar més gent de casa nostra.

Tornant al tema, en el tema de l’impagament, jo crec que, per explicar-lo i per plan-
tejar... És a dir, nosaltres parlem d’activar aquest grup de treball amb el qual ens vam 
comprometre a la declaració del 9 de novembre, un grup de treball sobre la gestió del 
deute, que el que plantejava era que el Govern renegociés o comencés un procés de re-
negociació de tots els finançaments que constituïssin un pagament excessiu respecte als 
tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals, per tal de permetre una rebaixa de costos 
per a la Generalitat que es pugui aprofitar per finançar un pla de xoc.

Nosaltres entenem que això cal activar-ho des de ja, perquè ha de tenir impactes, in-
defugiblement, en el pressupost del 2016. Però perquè, a més a més, plantejar-nos això 
més enllà de renegociacions, també, plantejar-se la possibilitat d’impagament és plan-
tejar-se la possibilitat de desobeir, plantejar-se la possibilitat de desobeir aquelles lleis 
injustes o aquells mecanismes injustos que el que fan és vulnerar drets de la pobla-
ció de casa nostra, i, per tant, plantejar-se l’impagament és també el principal mecanis-
me de construcció de sobirania que tenim ara mateix a casa nostra. Aquesta és la mane-
ra que entenem nosaltres que ens permetrà construir una república sobirana des de la 
participació i la implicació de totes aquelles persones amb voluntat d’establir mecanis-
mes que respectin i defensin els drets fonamentals de la població.

Ja està, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per últim, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la pa-
raula el diputat Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, president, i, en tot cas, permeti’m que faci una cosa que segur que no és 
massa ortodoxa, que és que, en el torn en què em pertocaria tornar a preguntar al vice-
president, intenti respondre algun dels comentaris que s’han fet, perquè els han fet o bé 
directament cap a algunes...

El president

Diputat, intenti no... 

Roger Torrent i Ramió

...de les meves paraules o bé cap a...

El president

Tots els diputats ho fan, de fet, però intentem no fer-ho en termes monogràfics, per-
què, si no, obrirem un torn d’al·lusions i...

Roger Torrent i Ramió

Però hauria de poder respondre, president, entenc. (Remor de veus. Pausa.)
Bé, deia el senyor Millo que al cap de poc temps d’haver pactat un sistema de finan-

çament que a nosaltres ens semblava fantàstic, insuperable, etcètera, ja en renegàvem. 
Bé, és que probablement al cap de poc temps ja vam veure que l’incomplirien i que, per 
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tant, un sistema de finançament que havíem pactat, per enèsima vegada, el Govern de 
l’Estat espanyol es proposava incomplir-lo. I, de fet, no és nou; ni era nou llavors, ni és 
nou des de llavors: han vingut incompliments sistemàticament.

De fet, el dia que vostès vulguin fer reflexió i anàlisi –no sé si les han fet ja, en tot 
cas no es nota, però segur que algun dia les faran– de com el país avui és on és i hi ha 
una majoria de catalans i catalanes que estan a favor de la construcció d’un estat propi, 
que estan a favor de la construcció d’una república per a Catalunya, trobarà en elements 
com aquest algun dels factors que han abocat la gent a plantejar-se la independència del 
país.

Pel que fa a Ciutadans, deia, i ho ha comentat explícitament, feia referència que no 
podem parlar de paraules com «usura», com «espoli», etcètera, per referir-nos al siste-
ma. Doncs bé, jo li pregunto: escolti’m, una administració que rep diners a 0,05 per cent 
de tipus d’interès i els centrifuga a una altra administració, en aquest cas a la Generali-
tat de Catalunya, a 0,834, què és? –què és? Tinguin en compte que qui ho fa és una ad-
ministració pública, hi insisteixo.

El senyor Ordeig reformulava una mica la consideració que jo havia fet inicialment 
respecte a la retòrica i la política, i deia que «la política sense fets és exclusivament retòri-
ca». Evidentment, hi estem d’acord. I, per tant, precisament perquè nosaltres el que volem 
és superar la fase de la retòrica, la fase de la política autonomista que, des d’un punt de 
vista fiscal, des d’un punt de vista financer, des d’un punt de vista econòmic, ens té lligats 
de mans i peus, el que volem és fer una esmena a la totalitat.

Fixi’s si volem canviar, fixi’s si volem fets, fixi’s si volem actuar, que el que farem és 
intentar disposar de tots els nostres recursos, per tant, per poder decidir sobre l’esforç 
fiscal que fan els catalans i les catalanes i perquè repercuteixi en la vida dels catalans i 
les catalanes.

I acabo. Ho deia el senyor Coscubiela –i lamentablement no em pot escoltar, però en 
tot cas ja li ho traslladarem–, deia que quin és el plantejament de Junts pel Sí en el futur 
en aquest Parlament, veurem, a partir d’ara... Escolti’m, Junts pel Sí té un programa elec-
toral, del qual va obtenir un mandat democràtic que validava aquest programa electoral, 
que es va traslladar en una declaració del 9 de novembre, on hi ha un full de ruta que és 
el full de ruta que estem determinats a complir els diputats i les diputades de Junts pel 
Sí. Per tant, què és el que farem els diputats de Junts pel Sí en aquests mesos, en aquests 
divuit mesos? Doncs, el que hi ha estipulat en la declaració del 9-N; per tant, el full de 
ruta de què ens hem dotat.

Per cert, declaració del 9-N a l’annex de la qual, i això vull tornar-ho a posar en va-
lor –ho feia també la diputada Reguant–, hi ha un grup de treball, s’ha de crear un grup 
de treball per parlar dels límits del pressupost de la Generalitat, per parlar del deute de 
la Generalitat de Catalunya, un annex a la declaració del 9-N..., que, per cert, el Grup 
de Catalunya Sí que es Pot no va recolzar i ens hauria agradat molt que l’hagués pogut 
recolzar.

En tot cas, estic convençudíssim que, aprofitant que es crea aquest grup, podran fer-
hi les seves aportacions, que segur que seran molt interessants i que seran estudiades, 
no només pel Govern de la Generalitat, sinó també pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor diputat Millo, demana la paraula per...?

Josep Enric Millo i Rocher

Per al·lusions –brevíssimament– del senyor Torrent...

El president

Bé...

Josep Enric Millo i Rocher

...atès que abans jo el contestava a ell.

El president

Té trenta segons, però ho recordaré per a futures sessions: no m’entrin –missatge per 
a tots els diputats– en el debat d’al·lusions, eh?
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Josep Enric Millo i Rocher

Doncs, trenta segons. Només per recordar-li al senyor Torrent que no hi ha una ma-
joria de catalans que volen la república, però sí que hi ha una majoria de catalans que 
volen un model de finançament més just i equilibrat. Per tant, busquem, en allò que ens 
pot posar d’acord, coses que siguin bones per a tothom i que no trenquin la societat ca-
talana. I aquí segurament que podríem, fins i tot, posar-nos d’acord. Però no demani 
allò que vostè sap que la majoria de catalans no han demanat.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per contestar les intervencions, té un torn el vicepresident.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Atès que aquest torn no obre torn i, per tant, la meva resposta no tindrà la possible 
rèplica per part dels grups que han intervingut, deixeu-me fer una intervenció molt breu 
i amb el benentès que, hi insisteixo, tindrem ocasió de retrobar-nos amb moltes fórmu-
les parlamentàries per seguir analitzant tots els punts que avui ja han centrat la nostra 
atenció.

No em puc estar d’una breu reflexió al senyor Millo, que espero que no se la pren-
gui com una al·lusió, eh?, però ens diu: «Vostès volen anar amb bicicleta, i a vegades 
la gent cau, eh?, quan va amb bicicleta.» I dic: «No, no, però aquesta bicicleta és molt 
sòlida, sap?, aquesta bicicleta...» Hauria fet la comparació amb la moto, però a mi em 
sembla més prudent amb la bicicleta. Si vol..., traslladi-ho vostè com vulgui. «–La 
gent cau, eh?, quan va amb bicicleta... –No, no, aquesta, aquesta bicicleta va molt bé.» 
Llavors vostè ens va posant pals a les rodes, eh?, i llavors va dient: «Veus, veus com 
podeu caure?», i va posant tota mena d’obstacles, i procura tombar-nos, i vinga empè-
nyer-nos... Això és una profecia d’autocompliment que en aquest cas no s’autocompli-
rà, diguem-ne, eh?

Dit això, sobre l’aprovació dels pressupostos i dels terminis, escolti: el termini més 
breu possible. No depèn només de la voluntat d’aquest conseller, ni d’aquest Govern, 
que s’aprovin els pressupostos. Ara, llavors vostè feia un aclariment, m’ha semblat, se-
nyor Espinosa i deia: «El primer trimestre o el segon trimestre?» En el primer sembla 
un pèl complicat, diguem-ne, eh?, perquè ja estem a gairebé mitjans de febrer; per tant, 
esperar que en el proper mes tinguem pressupostos, segurament..., no sé, tot pot passar, 
i si els tinguéssim, perfecte; per tant, més probablement en el segon trimestre. Si aques-
ta reflexió temporal ajuda en alguna cosa a la tranquil·litat d’esperit dels que han pre-
guntat, doncs, jo encantat de contribuir-hi, a aquesta tranquil·litat d’esperit.

Després, alguna reflexió molt genèrica, per no entrar en detall, perquè, si no, no tin-
dran possibilitat de rèplica; molt genèrica. En cap cas es pot decretar un impagament 
unilateral mentre estàs en una situació de dèficit. Per tant, ni que volguessis no te’l pots 
plantejar, perquè mentre necessites crèdit no pots dir que no pagaràs el crèdit que ne-
cessites. En tot cas, precisament per això l’Estat espanyol fa el que fa respecte als in-
gressos tributaris que correspondrien justament a les institucions catalanes.

I en tota la resta, doncs, restar a la seva disposició en aquest tipus de sessions, en 
les sessions de control, o en el diàleg directe amb els grups parlamentaris, per analitzar 
pressupostos i qualsevol altre aspecte relacionat amb la nostra economia.

Moltes gràcies a tots per aquesta primera sessió, ha estat un plaer i segur que les pro-
peres també ho seran. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, vicepresident. Aquí deixaríem els treballs de la comissió. Agraeixo el to 
dels diputats i la relativa disciplina en els temps. De fet, la diputada que ha respectat 
més els temps és la diputada de la CUP, que per alguna cosa és la vicepresidenta de la 
comissió (remor de veus), i, per tant, en qualsevol dels casos, fora d’això, gràcies a la pre-
sència del vicepresident i tot el seu equip, i tindrà la comissió a disposició les vegades 
que puguem tindre el debat i comparèixer. Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i vuit minuts.
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