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Sessió 23 de la CEC

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

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

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

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats, Maialen Fernández Cabezas i Martí Pachamé Barrera, pel 

G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Padrosa, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Gemma Espigares Tribó i Alfons 

Montserrat Esteller, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés 

Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodrí-

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

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

Feixas, acompanyada de la directora general d’Indústria, Maria Matilde Villarroya Martínez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la conse-

llera d’Empresa i Coneixement sobre el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i 

l’automoció (tram. 355-00165/12). Consellera d’Empresa i Coneixement. Sessió informativa.

El president

Bé; bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs content de veure-us a tots per 
aquí, i tots bé, entenc. 

Sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre el 
Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció

355-00165/12

Començarem la Comissió d’Empresa i Coneixement d’avui, que serà una sessió 
informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement, a qui dono la benvinguda, 
senyora Maria Àngels Chacón, que ve acompanyada de la senyora Maria Matilde 
Villarroya Martínez, directora general d’Indústria, i ens presentaran el Programa de 
suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció. Quan vulgui, consellera. 

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

Moltes gràcies, president. Donar les gràcies a tothom que ha volgut assistir avui 
a aquesta presentació. Hem entregat..., jo crec que ho tenen ja tots, no?, diputats, 
diputades, tenen ja una còpia del que és aquest pla de suport a la indústria de l’auto-
moció. I, doncs bé, farem una exposició, i a partir d’aquí, doncs, quedo a disposició 
de les preguntes que puguin formular. Lamento l’hora i aquesta calor que és prò-
pia de migdiada, però (la consellera riu) intentarem, doncs, passar-ho de pressa. 
M’acompanya la directora general d’Indústria, la senyora Matilde Villarroya, i ha 
estat el seu departament, doncs, qui ha elaborat tot aquest estudi, al qual ara, doncs, 
faré referència. 

(L’exposició de la consellera és acompanyada d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé, finalment avui presentem aquest Programa de suport a la indústria de la 
mobilitat i l’automoció a Catalunya com a plantejament estratègic del Departament 
d’Empresa i Coneixement, i ho fem també per donar compliment a una moció, la 
66/XII, de 25 de març del 2019, del Parlament de Catalunya, que instava el Govern 
a presentar un pla integral de suport al sector de l’automoció. I ho fem també, i so-
bretot, perquè aquest sector nosaltres entenem, doncs, que és importantíssim per a 
la nostra indústria, la nostra economia i també per a la nostra societat. Faig aquesta 
exposició avui; lamento que sigui, doncs, a finals de juny, però la pandèmia no ens 
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va permetre fer-ho al mes de març, que era tal com estava previst i eren les dates 
previstes per fer-ho –aquesta era la voluntat del departament–, però bé, doncs aquí 
estem per presentar-la. 

El sector de l’automoció –jo crec que és conegut i compartit– s’enfronta a extra-
ordinaris desafiaments i viu una situació realment difícil. En alguns moments he dit 
que l’automoció s’enfronta a aquesta tempesta perfecta, perquè hi ha canvis tecno-
lògics, hi ha també canvis en les pautes de consum, i a més afegim a això, doncs, 
la necessitat de descarbonització. I malgrat tot, aquesta indústria, que té passat, té 
present, volem sobretot que aquesta indústria també tingui futur, afrontant de la ma-
nera més encertada possible, doncs, aquesta transició cap a un concepte més ampli 
de mobilitat. 

Catalunya és un país industrial, vol continuar sent-ho, i per fer-ho necessita un 
sector de l’automòbil i de la mobilitat que sigui competitiu. Ajudar-lo a aconse-
guir-ho i acompanyar-lo en aquest procés de transició és el que pretén el programa 
que avui els presentem. 

En aquesta compareixença repassarem primer la importància del sector a Cata-
lunya i recordarem el procés d’elaboració del Programa de suport a la indústria de 
la mobilitat i l’automoció. També ens referirem a l’impacte de la pandèmia provocat 
pel Covid, l’impacte que està tenint sobre aquest sector, i, naturalment, farem un 
comentari també sobre l’anunci del tancament de les instal·lacions de Nissan a Ca-
talunya. I, finalment, presentarem les principals actuacions que conformen aquest 
Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció.

Crec que en aquesta sala tots els presents som conscients que la indústria de 
l’auto moció té una importància singular a Catalunya, una importància estructural 
per la seva potència i dimensió, i una importància estructurant –ho poden veure aquí 
també, a la presentació, no?–, perquè ha generat al voltant seu tot un ecosistema di-
nàmic i molt competitiu del sector. A Catalunya es fabriquen cada any, fins ara, més 
de mig milió de vehicles, el 20 per cent dels que es fabriquen al conjunt d’Espanya, 
i el sector de l’automoció realitza inversions de primer ordre, no? Té un alt nivell de 
productivitat, és molt exportador i també tractor d’indústria auxiliar. Com després 
veurem, està integrat per més de cinc-centes empreses amb producte identificat que 
s’estima que tenen un impacte sobre l’economia catalana superior al 10 per cent del 
PIB. Però, a més, la indústria de l’automoció també conforma un ecosistema ric, en 
el qual hi trobem centres tecnològics, centres de recerca, universitats, centres de 
formació i, en definitiva, coneixement contextual i una cultura de l’automòbil molt 
arrelada –aquí tenen, a la presentació, les dades concretes. 

Com saben també, el passat mes de febrer vam fer pública a la roda de premsa 
aquesta diagnosi del sector, i la Direcció General d’Indústria ha realitzat un exhaustiu 
treball de tipificació que ens ha permès localitzar fins a 505 empreses amb un produc-
te o servei identificat; 325 d’aquestes més de 505 empreses conformen el que podem 
anomenar «cadena principal de valor del sector», és a dir, són el conjunt de proveï-
dors de components que són incorporats al vehicle per a la seva fabricació. La resta, 
178 empreses, són proveïdores de primeres matèries, maquinària, equipament i tam-
bé enginyeries que ofereixen serveis al sector. I finalment, a la cúspide de l’estructura 
comptem, comptàvem, amb dos OEMs que fan muntatge de vehicles final, tot i ser 
conscients de la situació de Nissan. 

D’acord amb la base de dades del portal MarkLines, una de les més importants 
del sector, els components dels vehicles es classifiquen en onze sistemes, i aquests, 
a la vegada, en cent dos subsistemes. Segons el treball realitzat per la Direcció Ge-
neral d’Indústria, la cadena de valor de la indústria catalana de l’automoció és molt 
complerta i és molt rica, ja que en ella hi tenen presència els onze sistemes i vuitan-
ta-vuit dels cent dos subsistemes als quals ara feia referència. Dins d’aquesta cadena 
de valor, els més importants a Catalunya són la carrosseria exterior i xassís, interior 
i bloc motor. 
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El sector de l’automoció –ho hem dit– veiem que afronta reptes com mai abans 
ho havia fet, en número i també en intensitat. Coincideixen en el temps l’arribada 
d’un conjunt enorme de noves tecnologies, tant de producte com de producció, can-
vis profunds en el mercat i en el comportament de la demanda i també la necessitat 
de produir vehicles més respectuosos amb el medi ambient i amb la societat. A més, 
tot això se solapa temporalment amb canvis estructurals que ja s’estaven produint 
anteriorment i que s’acceleren a causa d’aquestes macrotendències. 

Pel que fa a la sostenibilitat, les exigències normatives al voltant de les emissions 
de diòxid de carboni pressionen tant els fabricants a desenvolupar noves tecnologies 
com influeixen en els hàbits de consum. Les plantes industrials veuran un increment 
dels models electrificats en les seves línies fins a arribar a una producció massiva 
que impactarà sobre les cadenes de valor actuals. Aquest fenomen provoca l’apari-
ció d’uns importants gaps, buits industrials en la cadena de valor de les bateries en 
favor de les regions més avançades d’Àsia. A més, les altes necessitats d’inversió i 
les incerteses sobre les vendes d’aquests vehicles auguren dificultats de rendibilitat 
per als productors i els seus proveïdors. 

Simultàniament, les noves tecnologies es multipliquen. La inversió en la indús-
tria 4.0 es converteix en un requisit imprescindible per mantenir la competitivitat de 
les empreses del sector, i les tecnologies vinculades a la connectivitat, els automatis-
mes i l’infotainment comencen a formar part del vehicle de futur, cosa que ha obert 
un procés de força competència per captar talent al sector. És en aquest context de 
canvi que el sector fa temps que està en un procés de reestructuració. Les estratè-
gies col·laboratives en forma de noves aliances entre els grans grups multinacionals 
i l’entrada de nous players coincideixen en el temps amb estratègies més defensives, 
en les quals l’aprimament d’estructures i el replegament cap als països d’origen és a 
l’ordre del dia. Com saben molt bé, aquests moviments poden conduir a una major 
subsidiarització de la indústria catalana. 

I finalment, els canvis en els mercats i en la demanda també són molt rellevants. 
L’excés de capacitat instal·lada a causa de l’estancament i reducció de les vendes 
d’automòbils a escala global i també els significatius canvis que s’estan produint en 
els patrons de consum de la societat en general, i de la població més jove en parti-
cular, estan provocant una reorientació dels fabricants, tant els de cotxes com tam-
bé els fabricants d’altres vehicles, com ara les motos, que estan experimentant tots 
aquests canvis en els serveis de mobilitat. 

Sens dubte, un dels canvis més importants que s’està produint en el sector de l’au-
tomoció a escala mundial és l’entrada amb molta força de l’electromobilitat. Molts 
dels components actuals del vehicle reduiran el seu pes en la cadena de subministra-
ment i/o necessitaran un redisseny important. Com els avançava abans, la Direcció 
General d’Indústria ha estudiat, com no s’havia fet mai abans, l’impacte que tindrà 
a Catalunya la producció massiva del vehicle elèctric, i ha identificat quines són les 
empreses que patiran més a causa d’aquest fenomen. De fet, la realització d’aquest 
estudi és la primera de les actuacions del Programa de suport a la indústria de la 
mobilitat i l’automoció, que estem presentant, i ens ha servit per identificar les me-
sures que el conformen.

El treball avalua l’afectació de l’electromobilitat sobre cadascun dels cent dos 
subsistemes que conformen un vehicle, i distingeix quatre grups de risc –aquests 
que veuen en aquest semàfor que tenen a la presentació. El treball avalua l’afectació, 
primer, de les empreses que continuaran treballant sense més esforç, que faran no-
més una evolució natural –fabricants de petites peces, alguns components elèctrics 
i electrònics, sistemes d’il·luminació, vidres, miralls. En segon lloc, el de les empre-
ses que treballen en subsistemes que requeriran, sí o sí, innovació, i que incorpo-
raran tecnologia o nous materials –són empreses que produeixen les carrosseries, 
els xassís, la suspensió, els frens. En quart lloc, les empreses que hauran d’innovar 
moltíssim per replantejar o fins i tot reconceptualitzar el seu producte –sistemes de 
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climatització, cablejat elèctric, etcètera. I en darrer lloc, el de les empreses que tre-
ballen en subsistemes que no tindran cabuda en el vehicle elèctric i desapareixeran 
de la cadena de valor. 

Els resultats de l’estudi permeten afirmar que la producció del vehicle elèctric 
tindrà un significatiu impacte en la cadena principal de valor del sector de l’automo-
ció a Catalunya, perquè classifica les 325 empreses que la conformen de la següent 
manera: vint-i-quatre empreses tenen un portafolis amb molt alt risc de desaparició. 
Aquestes empreses representen el 13,4 per cent de l’ocupació i el 6,7 per cent de la 
facturació del sector –són les que veuen aquí indicades en color vermell, el semàfor 
vermell. 

Cent vint-i-una empreses requereixen una innovació intensa per tal d’assegurar la 
seva permanència en el sector. Concentren el 43 per cent de l’ocupació i el 51,3 per 
cent de la facturació. 

El grup següent són noranta empreses que tenen –el veiem en groc– al seu porta-
folis un mix variat de categories de producte, i, per tant, presenten un moderat risc 
de desaparició; representen el 30,7 per cent de l’ocupació i el 29,2 per cent de la fac-
turació. 

I finalment, en verd, noranta empreses que tenen tota la seva producció en subsis-
temes que estan lliures de l’impacte del vehicle elèctric. Representen el 12 per cent 
d’ocupació i l’11,9 per cent de facturació. 

Els canvis que hem comentat estan en la base de moltes de les amenaces que 
planegen sobre el sector, però també podem obrir la porta a grans oportunitats per 
dinamitzar-lo i fer-lo més competitiu. Com a govern, tenim l’obligació de fer front a 
aquestes amenaces i fer allò que sigui possible per aprofitar les oportunitats. I tam-
bé com a govern volem defensar i millorar la competitivitat de la nostra indústria de 
l’automoció i ajudar-la i acompanyar-la en el seu camí cap a la mobilitat del futur. 
Això s’ha de fer mitjançant un procés que vagi acompanyat de la creació de llocs de 
treball estables i de qualitat en el marc d’un creixement industrial sostenible i so-
cialment responsable. 

Sense ànim d’exhaustivitat, entre els reptes per al Govern podem citar els se-
güents: ajudar la indústria a guanyar pes en la cadena de valor del vehicle connectat 
i autònom; promoure el desplegament d’infraestructures per al vehicle connectat i 
autònom; estimular la creació i desenvolupament de nous models de negoci i nous 
productes per a la mobilitat futura en forma d’acceleradores específiques i de hubs 
tecnològics; reforçar els instruments de suport a l’establiment i comercialització a 
pols internacionals de la nova mobilitat; facilitar la transició de la cadena de sub-
ministrament cap al vehicle elèctric; donar suport a la transformació de la indústria 
auxiliar, el nou paradigma de la indústria 4.0; generar i disseminar el coneixement 
estratègic anticipatiu quant a la tecnologia i el negoci; reforçar l’ecosistema de su-
port a la innovació, al desenvolupament i al test de productes i serveis; dotar de re-
cursos financers les pimes per tal que puguin fer front a les noves inversions que 
reclamarà el negoci; atreure producció de models basats en la tecnologia elèctrica i 
l’hidrogen –important també–; estimular l’ús de vehicles de menors emissions així 
com les infraestructures de recàrrega corresponents; generar indústria específica en 
la cadena de valor de la bateria; adequar la formació, sobretot la professional i la 
contínua, perquè les competències professionals s’adaptin als nous perfils laborals 
que demandarà la indústria, i assolir més pes quant a centres de desenvolupament  
i decisió dels fabricants i de les plataformes de mobilitat.

Com he dit abans, el Parlament de Catalunya va instar el Govern, a través de la 
Moció 66/XII, del 25 de març de 2019, a presentar-li un pla estratègic integral de 
suport al sector de l’automoció. En compliment d’aquest mandat, i perfectament 
conscient de la singular importància del sector de l’automòbil a Catalunya, el De-
partament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’Indústria, 
ha elaborat el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció, que 
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avui presentem. I ho ha fet a través del diàleg, diàleg amb empreses i els agents més 
importants del sector, amb la Secretaría General de Industria del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, amb les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives. Aquest darrer punt és particularment rellevant, perquè el Govern de 
Catalunya atorga una gran importància a la política de concertació social, i per això 
va signar l’any 2017 el Pacte nacional per la indústria que, com vostès saben, és un 
acord programàtic que té la voluntat d’impulsar la transformació del model indus-
trial del país mitjançant un procés que vagi acompanyat de la creació de llocs de 
treball estables i de qualitat. Un pacte que, actualment, si fem una valoració sobre el 
100 per cent, es troba, doncs, en aquesta avaluació d’execució del primer trienni, en 
un 92,5 per cent de compliment. 

En el marc d’una política industrial que volem concertada, les organitzacions que 
van signar amb nosaltres el Pacte nacional per la indústria –Foment del Treball, Pi-
mec, Comissions i UGT, les entitats socioeconòmiques amb representativitat legal-
ment reconeguda– van participar en el procés d’elaboració del Programa de suport 
a la indústria de la mobilitat i l’automoció. De fet, l’Acord de govern del 19 de no-
vembre de 2019 que aprovava l’elaboració del programa que avui presentem recorda 
que tant a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, de 
data 8 de juliol de 2019, com a la reunió del plenari del mateix organisme, de data 
15 de juliol de 2019, es van presentar les línies estratègiques al voltant de les quals 
s’ha estructurat el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció, i 
són aquestes: la innovació i nous models de negoci; inversió i internacionalització; 
talent, ocupació i responsabilitat social; infraestructures, marc regulador i estímul 
de la demanda.

En el procés d’elaboració del Programa de suport a la indústria de la mobilitat 
i l’automoció hi han participat unes seixanta entitats, tant públiques com privades, 
en un total de cinquanta reunions individuals i grupals d’enfocament estratègic. El 
procés de treball es va desenvolupar en els darrers mesos de l’any 2019, en el qual hi 
van participar les administracions, OEMs –les dues OEMs–, els tiers, els centres de 
suport a la recerca i la innovació, els operadors de mobilitat, clusters i associacions 
sectorials i, com s’ha dit, les organitzacions empresarials i sindicals més represen-
tatives. Com veurem immediatament, el programa consta de quaranta-vuit actua-
cions distribuïdes en els quatre àmbits que abans hem comentat: la innovació i nous 
models de negoci; inversió i internacionalització; talent, ocupació i responsabilitat 
social; infraestructures, marc regulador i estímul de la demanda, més una, que hem 
incorporat darrerament per ajudar les empreses que es poden veure afectades per 
l’anunci de Nissan de tancar les seves instal·lacions a Catalunya.

La política industrial del Govern de Catalunya és transversal, atès que els sectors 
de competitivitat de la indústria afecten múltiples competències. El Pacte nacional 
per la indústria és un clar exemple d’aquest fenomen, ja que incorpora nombroses ac-
tuacions que no són competència directa del Departament d’Empresa i Coneixement, 
i s’expressa també en el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automo-
ció, en l’elaboració del qual han participat representants de les unitats de l’Adminis-
tració que figuren aquí en la diapositiva –no sé si ho poden llegir; bé, ho tenen a la 
presentació; realment és difícil de llegir. 

Quan va irrompre la pandèmia provocada pel Covid-19 el sector de l’automò-
bil ja estava immers en una trajectòria a la baixa i en un moment de profundíssima 
transformació, com ho mostra el fet que a Catalunya l’índex de producció industrial, 
l’IPI, de 2019 ja va ser un 3,6 per cent inferior al del 2018, i al gener i febrer d’en-
guany va disminuir un 0,5 per cent acumulat. Però al març, a causa de les dificultats 
que el subministrament va patir i l’aturada de l’economia, l’IPI va caure un 43,8 per 
cent, i el mes d’abril la caiguda va ser del 90 per cent, xifres que jo crec que es co-
menten per si soles. En termes laborals, l’afiliació a la seguretat social del sector de 
l’automòbil va disminuir durant el primer trimestre un 3,4 per cent, però cal recor-
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dar que aquest sector és un dels més afectats pels ERTOs, amb el 84 per cent dels 
seus treballadors afiliats a la seguretat social immersos en aquesta situació. 

Pel que fa a les vendes a l’exterior, l’automòbil és també un dels sectors més 
perjudicats, ja que el mes de març les exportacions van disminuir un 39,4 per cent 
anual. Cal recordar, però, que, igual que en el cas de la producció, les exportacions 
ja estaven afectades per la desacceleració existent abans de la crisi del Covid, un 
menys 4,4 per cent l’any 2019, i un menys 18,5 per cent el primer trimestre del 2020, 
reduccions que s’experimenten a nivell global. 

L’abrupta aturada de l’activitat logística i productiva i comercial que ha viscut el 
sector de l’automoció, i que s’ha traduït en el fortíssim impacte industrial que aca-
bem de descriure, va provocar una primera reacció de control de contingència cen-
trada en la protecció de la salut i la minoració de la pèrdua d’ocupació, per la qual 
cosa es va optar pel tancament de les instal·lacions industrials i la utilització de la 
figura dels ERTOs. L’activació de mesures per facilitar la liquiditat de les empreses 
i el progressiu retorn a l’activitat industrial ha permès entrar en una fase que podem 
anomenar de «resiliència», que s’ha vist també afavorida per l’obertura dels con-
cessionaris, amb la qual cosa, previsiblement, la producció seguirà l’evolució de les 
vendes amb un decalatge provocat per l’enorme estoc de vehicles acumulats durant 
aquesta època de confinament.

Posteriorment, entrarem en una fase d’escalada, amb la qual cosa, a més de la 
recuperació de les vendes, que la major part dels països volen accelerar mitjançant 
l’adopció de mesures d’estímul de la demanda, el principal repte del sector serà l’es-
tabilització de la cadena de subministrament globalitzada i sincronitzada. Aquesta 
reactivació, no obstant això, tindrà oscil·lacions provocades pel desfasament tempo-
ral que es donarà en la recuperació dels componentistes i també la possibilitat d’un 
rebrot de la pandèmia que pugui generar retrocessos generals en la desescalada. 
L’entrada a la normalitat no es produirà fins ben entrat l’any 2021, i en aquesta fase 
s’estima que les vendes recuperarien el 75 per cent del nivell existent abans de la 
pandèmia i les oscil·lacions i discontinuïtats en la cadena de subministrament dei-
xaran pas a una dinàmica d’estabilitat gradualment creixent. El Programa de suport 
a la indústria de la mobilitat i l’automoció recull mesures tendents a ajudar les em-
preses a recuperar-se de la crisi provocada per la pandèmia, que haurien de priorit-
zar-se en la seva execució i haurien de tenir la necessària dotació pressupostària, i 
hi incorpora també un conjunt d’actuacions que miren el futur amb la voluntat que 
l’ecosistema de la mobilitat i l’automoció sigui cada dia més competitiu.

L’anunci del tancament de les instal·lacions de Nissan a Catalunya ha tingut un 
impacte enorme en la nostra indústria i en la nostra societat. S’estima que el tan-
cament de la planta de la Zona Franca i de les instal·lacions de Sant Andreu de la 
Barca i Montcada i Reixac afectaria aproximadament tres mil treballadors directes 
i vint-i-cinc mil de forma indirecta. El Govern de Catalunya està treballant intensa-
ment i en col·laboració amb la resta d’administracions per tal que aquesta decisió no 
s’acabi materialitzant, però ha incorporat al Pla de suport al sector de la mobilitat 
i l’automoció una actuació que té la finalitat d’ajudar el sector auxiliar que es pot 
veure molt afectat pel tancament. L’actuació, que volem dotar amb 10 milions i mig 
d’euros, té la voluntat d’ajudar a mantenir l’ocupació de les empreses proveïdores del 
sector auto que es poden veure afectades per una caiguda de la producció. I volem 
fer-ho cobrint un percentatge del cost fix de la seva activitat, que inclouria perso-
nal, lloguers, subministraments, pòlisses d’assegurances, venciments d’hipoteques 
de naus on es desenvolupa l’activitat i d’altres, mentre s’ajuda a iniciar un procés de 
reflexió estratègica que li permeti cercar noves oportunitats de negoci i implementar 
el pla de negoci derivat d’aquest procés de reflexió. 

Com s’ha apuntat abans, el Programa de suport a la indústria de la mobilitat 
2020-2025 està conformat per quaranta-nou actuacions agrupades en quatre àmbits. 
El primer és el d’innovació i nous models de negoci, que conté les catorze mesures 
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que es poden veure en pantalla, entre les quals, per simplificar l’exposició, m’agra-
daria destacar-ne les següents: l’actuació número 3, que és el programa de suport a 
la reorientació del negoci d’empreses del sector de la mobilitat i l’automoció, i que 
tindrà dues fases, una primera d’ajut a les tasques d’estudi de mercat, la reflexió es-
tratègica, la prospecció de mercats i la consultoria de desenvolupament de negoci i 
l’ajut a la implementació del pla de negoci derivat d’aquesta primera fase; i en segon 
lloc, l’execució a càrrec de la Direcció General d’Indústria i d’Acció amb un pres-
supost previst de 2 milions i mig per al 2020 i un total de 32 milions d’euros per a 
tot el període.

L’actuació 4: programa de transició de la reconversió del sector de proveïdors del 
sector auto. Com he comentat abans, aquesta actuació té la voluntat d’ajudar a man-
tenir l’ocupació de les empreses proveïdores del sector que es poden veure afectades 
per una caiguda de la producció, i vol fer-ho cobrint un percentatge del cost fix de 
la seva activitat, que inclouria personal, lloguer, subministraments, etcètera, men-
tre se l’ajuda a iniciar un procés de reflexió estratègica que li permeti cercar noves 
oportunitats de negoci i implementar el negoci derivat d’aquest procés de reflexió.

L’actuació número 6 –és que es veu amb molta dificultat, eh?, però bé, es poden 
llegir–: el servei d’acompanyament en la transformació digital de la indústria de la 
mobilitat i l’automoció a través del programa Proacció 4.0. Amb aquesta actuació es 
promouran projectes de reflexió estratègica i d’implementació de noves tecnologies 
digitals a les empreses de la cadena de valor. Serà executada per la Direcció Gene-
ral d’Indústria i Acció amb un pressupost d’un milió d’euros l’any 2020, i 6 milions 
d’euros per a tot el període. 

L’actuació 8: impulsar el Mobility Tech Hub, un espai d’innovació transversal 
per a la incubació i l’acceleració de negocis en la nova mobilitat. Aquest hub de-
senvoluparà i oferirà instruments de suport de tot tipus, amb especial intensitat de 
formació i de generació i atracció de talent. Formaran part d’aquest ecosistema cor-
poracions, start-ups, entitats de formació i assessorament, escoles de negoci, inver-
sors, universitats i centres tecnològics. Aquesta actuació estarà pilotada també per 
la Direcció General d’Indústria i Acció, i tindrà un pressupost de 250.000 euros 
l’any 2020. 

L’actuació número 11: promoure els projectes d’innovació en l’àmbit de la mo-
bilitat per part dels centres tecnològics i els agents de la Xarxa Tecnio. Es donarà 
suport a projectes d’aplicació de les deep tech en base a la col·laboració d’agents tec-
nològics de l’ecosistema d’innovació, com els centres tecnològics i els agents Tecnio, 
per donar resposta als reptes tecnològics més disruptius de la indústria de la mobi-
litat. Serà responsabilitat també de la Direcció General d’Indústria i Acció, amb un 
pressupost de 3 milions d’euros l’any 2020 i de 18 milions d’euros per al període 
2020-2025. 

En l’àmbit de la inversió i de la internacionalització, el programa inclou nou am-
bicioses actuacions, entre les quals destacaria, m’agradaria destacar les següents: 
l’actuació número 1 és el programa de captació d’inversió estrangera d’alt impacte en 
el sector de la mobilitat i l’automoció, i és aquí on, amb el suport de l’equip de Ca-
talonia Trade & Investment i de les oficines, de les quaranta oficines exteriors d’Ac-
ció, que es proposa un programa de noves inversions d’alt impacte per a la captació 
d’inversió específica, d’indústria estratègica en mobilitat. Executat també per la Di-
recció General i Acció, tindrà una dotació de 5 milions d’euros el 2020 i 30 milions 
d’euros per a tot el període. 

L’actuació número 3: el programa de finançament per a la inversió involucra-
da en la mobilitat del futur, la transformació de l’empresa i la internacionalització. 
Aquest programa de finançament de la inversió per a les empreses, principalment 
enfocat a facilitar les exportacions, la implementació a altres països i obertures de  
nous mercats, projectes tractors, millora de la competitivitat, desenvolupament  
de nous productes, per tal de facilitar la reconversió i la transició empresarial a un 
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nou model de negoci. Aquest programa consta de dos instruments, un instrument 
de finançament de la inversió en base a la bonificació del tipus d’interès de préstecs, 
fins a 100 milions d’euros de finançament amb un consum de pressupost de la Di-
recció General d’Indústria de 13 milions d’euros a dotar de forma plurianual, i un 
instrument de reactivació en base a garanties per a la inversió en actius, principal-
ment enfocat al desenvolupament de nous productes i obertures de nous mercats, 
així com la implantació a altres països per facilitar la reconversió i transició em-
presarial a un nou model de negoci. Amb caràcter excepcional es permetrà un límit 
màxim de 200 milions d’euros, amb el compromís formal de la Direcció General 
d’Indústria que en cas de descoberts en els fons els cobrirà com a màxim en l’exer-
cici pressupostari següent. 

L’actuació número 7: potenciar el paper d’Avançsa per tal de donar suport a pro-
jectes del sector de la mobilitat i l’automoció. Es pretén així capitalitzar aquelles ini-
ciatives estratègiques per al sector amb un alt potencial de creixement i escalabilitat 
que poden generar un efecte arrossegador diferencial; també es prioritzaran els pro-
jectes relacionats amb la reconversió industrial, i tindrà un pressupost de 3 milions 
d’euros l’any 2020 i 6 milions d’euros durant tot el període. 

I l’actuació número 9: el programa de suport a actuacions singulars vinculades a la 
captació d’indústria de la bateria i a l’atracció de nous models per a plantes de muntat-
ge. Atesa la importància estratègica del sector de les bateries en la nova mobilitat, es 
proposa crear una línia de treball transversal específica per a la prospecció i captació 
d’inversions en la indústria específica de bateria. Es reservarà una dotació especial 
extraordinària per a l’operació d’atracció d’una inversió en la fabricació de bateries 
per un total de 53,5 milions d’euros al llarg de tot el període 20-25. De fet, per això 
aquesta és una actuació en la qual s’està treballant ja des de fa més d’un any i mig. 

En l’àmbit de la formació, el talent i la responsabilitat social, el programa inclou 
catorze actuacions, de les quals en destaco la número 2, elaborar una estratègia de 
formació per al sector, que es composa de cinc subactuacions: impulsar la formació 
dual al sector, definir els itineraris formatius per a la mobilitat i l’automoció del futur, 
flexibilitzar els cicles formatius de la formació professional inicial per tal de donar 
resposta a les necessitats dels sectors productius, avaluar els actuals graus de forma-
ció en l’automoció i impulsar la formació contínua de nivell superior.

L’actuació que també voldria destacar és la número 3: desplegar el potencial del 
Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell. I és que aquest Centre 
de Formació Professional d’Automoció ha d’esdevenir una eina de competitivitat al 
servei del sector i de les persones, com a espai de referència que ha de ser la captació 
i formació dels professionals del sector. El meu compromís a través d’aquest progra-
ma és el d’impulsar aquest centre conjuntament amb el SOC, actual titular, doncs, 
del mateix centre, en un moment en què es fa més necessari que mai.

I l’actuació número 7 és el programa per a la detecció i atracció de talent. El seu 
principal objectiu és aconseguir que els joves detectin els seus talents amb relació al 
sector de l’automoció i mobilitat i vincular els treballs realitzats durant la formació 
professional i universitària amb els reptes reals de les empreses. Aquesta mesura es-
tarà a càrrec de la Direcció General d’Indústria, mitjançant el Consorci de Formació 
Professional de l’Automoció, i es farà en col·laboració amb el Clúster de la Indústria 
de l’Automoció de Catalunya, amb un pressupost inicial aquest 2020 de vuitanta mil 
euros. També es donarà suport a les plataformes de foment del talent, com ara el 
Formula Student i el congrés per a enginyers de l’automoció, Fisita 2022, que se ce-
lebrarà a Barcelona.

I finalment, pel que fa a l’àmbit d’infraestructures, marc regulador i estimular la 
demanda, hem definit dotze actuacions, de les quals considero important destacar-ne 
la número 12, que és la creació de l’oficina per a la transformació de la indústria  
de la mobilitat i l’automoció, amb l’objectiu d’acompanyar la indústria i les empre-
ses en el procés de transició del sector cap a la mobilitat de futur. Aquesta tindrà un 
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caràcter proactiu en la generació de coneixement específic i estratègic i de serveis 
d’assessorament i capacitació a l’empresa en el seu camí cap a models sostenibles en 
la indústria de la nova mobilitat. Volem que aquesta oficina compti amb estructura i 
pressupost propis i que tingui caràcter transversal a la Generalitat amb les següents 
atribucions: finestreta única i espai de trobada per al diàleg estratègic permanent del 
sector; coordinació –necessària coordinació, perquè surten moltíssimes iniciatives 
de moltíssimes entitats respecte al sector– amb la resta d’entitats públiques, i espe-
cialment amb altres unitats de govern i amb plans de mobilitat relacionats, i també 
tenir anticipació estratègica a més d’oferta de coneixement estratègic i de serveis 
d’orientació i sensibilització; monitorització de l’actuació pública i del programa 
CIM; representació en fòrums, plataformes i altres iniciatives, i la gestió de projec-
tes concrets, com la Taula de l’Hidrogen i la iniciativa Catalonia Living Lab; Taula 
de l’Hidrogen que es va celebrar fa unes setmanes. 

L’actuació número 1: potenciar la iniciativa Catalonia Living Lab. Volem impul-
sar el Catalonia Living Lab dotant-lo de pressupost, estructura i professionalitza-
ció en la seva gestió, com a eina transversal per al foment i la promoció d’espais de 
desenvolupament, laboratori i test per al vehicle connectat i la mobilitat autònoma. 
En aquest nou impuls a la plataforma Catalonia Living Lab ampliem la participació i 
el compromís del sector públic amb cinc entitats: l’Icaen, el Servei Català de Trànsit, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, la Direcció General d’Innovació i Economia 
Digital i la Direcció General d’Indústria i Acció, que dotaran la iniciativa amb una 
aportació conjunta de vuitanta mil euros per a aquest 2020 i un total de 580.000 eu-
ros en tot el període. 

Destacar també l’actuació 3: posada en marxa d’una taula de debat i seguiment so-
bre l’hidrogen i el seu paper en la indústria de la mobilitat, perquè els treballs d’aquesta 
taula formin part del diàleg permanent amb els agents del sector de la indústria i siguin 
coordinats des de l’oficina de transformació de la indústria de la mobilitat i l’automo-
ció amb l’Icaen –Institut Català de l’Energia– i amb la Direcció General de Transports  
i Mobilitat. 

Destacar també l’actuació número 4, de donar suport a Idiada com a laboratori 
d’assaig de referència en la mobilitat connectada i autònoma. El pressupost d’aques-
ta actuació serà de 3 milions d’euros l’any 2020 i de 16 milions d’euros al llarg de 
tot aquest període. 

Ressaltar també l’actuació 7.2: el Programa de crèdit, estalvi i combustible és 
una línia de crèdit per a l’adquisició de flotes de vehicles d’empresa i autònoms en la 
demanda. Aquest ajut reduirà el diferencial de cost en vehicles de tecnologies més 
netes. El crèdit es dissenya per tal que la seva amortització es realitzi a un ritme 
equivalent a l’estalvi de combustible fòssil acumulat. Aquesta mesura tindrà el su-
port de les dues línies de finançament per al canvi de vehicles i flotes de l’ICF, els 
Avalis verd, dotat amb 20 milions d’euros, i l’ICF EcoVerda, per a projectes més 
grans, dotada amb 100 milions d’euros. Aquesta actuació serà pilotada des de la Di-
recció General d’Acció i l’Institut Català de Finances. 

L’actuació 7.4 –també és la darrera que vull destacar– és la concessió de subven-
cions per al programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible, coordinada per 
l’Institut Català d’Energia i amb un pressupost de 10 milions d’euros per a aquest 
2020. 

En la següent presentació... Des del Departament d’Empresa i Coneixement es-
timem que el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció hauria 
d’estar dotat amb gairebé 51 milions d’euros l’any 2020 i amb 263 milions d’euros 
al període 2020-2025, distribuïts per àmbits d’actuació, tal com es mostra en aquesta 
diapositiva. Per tant –ho repetim–, la indústria de la mobilitat i l’automoció hauria 
d’estar dotada amb gairebé 51 milions d’euros l’any 2020 i amb 263 milions d’euros 
en el període 2020-2025. Vull ressaltar que aquest és un pressupost base, una esti-
mació inicial. Aquest és un programa viu, i per això estem oberts a incorporar les 
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actuacions que s’estimin necessàries per ajudar la nostra indústria de l’automoció a 
transitar cap a la mobilitat del futur. 

Un cop fet el repàs a les principals línies d’actuació que planteja el programa, 
per acabar aquesta exposició inicial crec que és important destacar-ne algunes qües-
tions. D’entrada, insisteixo en la necessitat d’un suport conjunt i inequívoc per part 
de tothom a la transformació de la indústria de l’automoció. Aquest acompanyament 
cap a una indústria més competitiva, sostenible i ajustada a l’evolució del sector és 
totalment necessari si coincidim a assenyalar la indústria, aquesta indústria, com un 
dels grans motors de creixement del país. 

Celebro que aquestes setmanes, amb l’anunci de Nissan, tanta gent parli i opini 
sobre indústria –és positiu que hi hagi aquesta preocupació i suport als treballadors 
i empreses afectades–, però ens cal alguna cosa més. Per això aquest compromís hi 
ha de ser sempre, i es demostra especialment implicant-nos tots a ajudar una indús-
tria tan important a fer aquesta transició necessària. Estic segura que ens hi podrem 
trobar en aquest compromís, i ara resto a la disposició de les seves intervencions. 

Hi ha un element que també voldria assenyalar, i al qual no he fet referència en 
aquest pla, i és el conjunt de mesures anunciades per part del Ministerio de Indus-
tria sobre aquest pla d’automoció. I assenyalar, doncs, que, més enllà... –i n’he fet 
ja algunes valoracions, no?–, que d’entrada són mesures molt vinculades, més que 
a ajuts directes, a incrementar la demanda; mesures també adreçades a garantir la 
liquiditat a través de crèdits. 

Dir, també, que ens hi reunirem properament, en una reunió de treball organitza-
da pel Ministerio, on reclamarem, evidentment, la territorialització d’aquests fons, i 
on som un dels territoris que crec que ens presentem amb els deures fets. Hem ana-
litzat la nostra indústria, sabem quines necessitats té, i ara ens cal, doncs, la corres-
ponent i proporcional dotació pressupostària per dur-la a terme. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera, per la seva explicació. I ara obrirem un torn per als 
diferents grups parlamentaris, perquè puguin fer preguntes sobre aquesta exposició, 
deu minutets per a cada grup parlamentari. Començaríem pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; moltes gràcies. President. Consellera, senyora Villarroya, resta de l’equip que 
ens pugui acompanyar... Primer de tot, donar-li les gràcies per la seva presentació,  
i als membres del seu equip pel treball realitzat. 

Un cop dit això, li diria que ens trobem, molt em temo, davant d’un altre pla que 
sobre el paper té molt bona pinta, però al que li falten importants dosis de versem-
blança per poder dir que és el que realment necessita el sector. Poder portar un pla 
de suport creïble a la indústria, en general, i al sector de l’automoció, és en aquests 
moments absolutament cabdal. El darrer informe del Fons Monetari Internacional 
xifra en un 12,8 la caiguda del PIB espanyol, que s’apropa al pitjor escenari que ja 
va avançar el Banc d’Espanya en el seu primer informe. Probablement, no puguem 
xifrar exactament com ens afectarà, però, finalment, tothom sembla coincidir que 
l’efecte que tindrà la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus tindrà uns efec-
tes molt negatius al nostre país. I això és molt significatiu, perquè els sectors sobre 
els quals s’està preveient una caiguda més important són la indústria, el comerç i el 
turisme, que tenen una especial rellevància a l’economia catalana. Si pensem que 
aportem un 25 per cent del PIB de tot Espanya, podem fàcilment pensar que una 
part important de l’impacte de la crisi el rebrem a casa nostra. 

Si hi afegim l’empitjorament del comerç internacional, l’increment del protec-
cionisme i noves escalades de la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, 
podem tenir un còctel explosiu de complicada gestió. El mateix Fons Monetari In-
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ternacional demana que la política econòmica ha de continuar esmorteint les pèr-
dues dels ingressos de les llars i donant recolzament a les empreses que pateixen les 
conseqüències de les restriccions a l’activitat. Estem veient a tot arreu que les me-
sures que s’estan aplicant són de caràcter expansiu, que faciliten liquiditat a les em-
preses i flexibilitzen el mercat de treball, per tal que les empreses i els treballadors 
tinguin les eines escaients per poder sortir d’aquesta situació amb els menys danys 
possibles. A França hi destinaran 25.000 milions, i a Grècia 18.000 al sector turístic. 
Alemanya, primer productor europeu del sector de l’automoció, hi destinarà 11.800 
milions, i França, el tercer –nosaltres som el segon– hi destinarà 8.000 milions. 

Ens trobem que el sector de l’automoció és un dels sectors més afectats per 
aquesta crisi –ja hem vist els números que ha presentat vostè, i en aquest sentit, 
doncs bé, jo crec que parlen per si sols. El volum dels ajuts estatals s’ha conegut 
aquesta setmana, que serà de 3.750 milions d’euros. I sempre es parla de mobilitzar, 
però no és fàcil saber quin serà el volum dels ajuts que finalment rebrà el sector. 
Amb el seu programa ens passa una miqueta el mateix: sembla que sigui molt, però 
al final no és tant. Parlem d’un pla d’inversions de 398 milions d’euros, però al fi-
nal els ajuts directes es queden en uns 42 i escaig milions. I a la resta del sector, els 
tier 1, les subvencions a fons perdut arriben als 16,2 milions. La resta són préstecs, 
i això en cinc anys, 2020-2025. Préstecs que són en molt bones condicions, és cert, 
però que a la fi és endeutament, i endeutament que s’haurà de pagar, amb molt bo-
nes condicions, sí, però que significa un increment important del risc empresarial. 

Però no és sols la quantitat d’ajuts i com es materialitzen, també és molt impor-
tant saber quan es rebran aquests ajuts. Per sort, la crisi del 2008 va permetre activar 
una sèrie de mecanismes financers que aquest cop s’han utilitzat d’una forma molt 
més automàtica. Els bancs centrals tenien des del primer moment instruments per 
facilitar la liquiditat que el 2008 no estaven. Tampoc hem tingut actuacions desas-
troses, com la del Banc Central Europeu, apujant tipus d’interès a meitat de la crisi. 
S’ha de dir que en aquest sentit s’ha après la lliçó.

No obstant tenim les eines, el problema ha estat la falta de decisió política un 
cop més. Una crisi que va començar el febrer-març –inclús podríem pensar que el 
desembre de l’any passat ja es tenien primers coneixements i les primeres avalua-
cions dels impactes que podien tenir sobre l’economia global– va esclatar amb tota 
la seva virulència a partir de la parada de les economies de tot el món. Ens hem 
trobat amb un munt de complicacions afegides. Els hi vàrem dir, i no deixarem de 
repetir-ho, que els pressupostos que s’estaven aprovant eren clarament insuficients, 
que estaven caducats des del primer dia, molt abans de que s’aprovessin; que calia 
refer-los completament i ajustar-los a la realitat que ens esclatava a la cara. No crec 
que hagi de recordar-li el pressupost del seu departament per evidenciar que en els 
pressupostos presentats i aprovats estava clarament infrarepresentat, que les quanti-
tats que estaven destinades al sector de l’automoció no eren proporcionals al pes del 
sector dins l’economia catalana; quan –i això ho sabien i era independent de l’eclo-
sió de la pandèmia– Nissan ja havia donat mostres i senyals prou evidents que volia 
fer alguna reestructuració, i que segurament seria important. Vostè mateixa ens ha 
explicat que la desacceleració del sector ja venia del 2019, i el 2020, el primer tri-
mestre, ja s’havia accentuat. 

Davant d’això, el seu Govern va quedar immobilitzat, tret d’intentar una aproxi-
mació en la direcció de l’empresa, que ja estava molt tocada després del fracàs de 
les negociacions; que fa molt temps ja, en temps del Govern de Zapatero, doncs, em 
sembla que un centre logístic que volien portar a Igualada, o a la zona d’Igualada, i 
que volien fer-hi arribar el tren que fins ara arriba a Martorell, i que al final no es va 
poder tirar endavant. Allò ja va portar a una sèrie de..., doncs bé, doncs mal ambient 
entre la direcció de la companyia i l’Administració. Aquell fracàs, probablement, va 
marcar un punt i a part en les relacions de l’empresa amb l’Administració, i va fer 
que les actuals negociacions siguin més complicades. 
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Ara ens presenten un pla per al sector, però, a més de quantitativament insufi-
cient, manca un calendarització, falta saber les dates. És necessari saber quan es 
produiran aquestes accions, que sobre el paper sempre queden bé, i no volem que 
passi com amb el Pla nacional d’indústria, que encara que tothom estava d’acord 
amb ell –més consens em sembla que no es pot trobar en un moment determinat–, al 
final no s’ha pogut completar, no s’ha executat. I no sabem exactament quan s’aca-
barà, ni si continuarem el proper pla o si es farà o no es farà, i què es farà exacta-
ment. No ha estat per culpa de la pandèmia que no s’hagi pogut completar, ha estat 
perquè no s’han prioritzat adequadament els objectius realment importants. S’han 
de fixar les dates, per tant, i les quantitats, i ha d’haver-hi un compromís de complir 
tant una cosa com l’altra.

Aquí hem parlat de molts punts –la veritat és que s’han fet un munt de punts. I jo 
crec que és un pla que per al futur està molt bé; és un pla que defineix, doncs bé, una 
sèrie d’actuacions, que, hi insisteixo, falta determinar exactament la quantia i la ca-
lendarització, quan es produiran –jo crec que aquí faria falta fer una calendarització 
de totes aquestes actuacions–, i que, en certa manera, doncs bé, lo que s’ha oblidat és  
una miqueta de l’avui. Ara mateix hi han moltíssimes empreses –no solament les 
que depenen de Nissan, sinó totes les que depenen del sector– que tenen un fort des-
coneixement de què és el que succeirà aquest mes o el mes que ve o d’aquí a tres 
mesos. Segurament, aquests plans són bons, doncs bé, per al que ha de venir durant 
els propers anys, però falta saber quines són les actuacions immediates que portarà 
a terme la conselleria per tal de solucionar el tema que tenen immediatament aques-
tes empreses i aquests treballadors. 

Aquest pla està molt bé, però tampoc he sentit parlar en cap moment de què és 
lo que succeiria amb els treballadors. Potser no depèn exclusivament del seu depar-
tament, però hi ha una part important dels efectes que té tota la reestructuració, que 
són els efectes sobre els treballadors, no? Hi ha una part que per fi sembla que hi 
hagi un compromís per tirar endavant el centre de formació de Martorell, de forma-
ció professional, encara que ens falta la calendarització. Hi ha un compromís però 
no sabem quan passarà. I la veritat és que totes aquestes coses estan molt bé, però no  
hi ha encara la consciència certa de que es produeixi en un terme raonable de temps. 
Jo sento dir a molta gent que està afectada ara mateix pels temes de la crisi del co-
ronavirus que els problemes d’aquí a dos, tres anys potser se solucionin, i potser tin-
guem una recuperació en be baixa, potser, doncs bé, l’any que ve creixem un 6 per  
cent, però el problema és que moltes d’aquestes decisions, moltes d’aquestes me-
sures que s’han posat aquí al damunt de la taula, que són bones en el seu context, 
potser no arribin a temps. Potser moltes de les empreses que haurien de rebre-les no 
hi seran per rebre-les, perquè s’hauran mort abans de que arribin aquestes mesures, 
que, hi insisteixo, són necessàries, s’haurien d’haver fet ja. 

Una de les preguntes que em sorgeixen és: per què no s’han fet ja moltes d’aques-
tes mesures? Ja s’han fet abans. Per què s’ha d’esperar a un moment com l’actual? 
No haguéssim pogut fer-ho abans, això? 

Llavors, doncs bé, doncs insisteixo que encara que el to és bo, la música sona bé, 
jo diria que aquí encara falta una miqueta el ritme, no?, a veure exactament quin és 
el pas que hem d’agafar, perquè molts de nosaltres estem ara mateix perduts, perduts 
i sense saber exactament quan es produiran aquestes coses. 

També dir-li respecte dels pressupostos que continuem parlant de 51 milions 
–s’ha referit al 2020– i de 263 milions el 2020-2025, i ha dit «hauria». I això també 
em provoca preocupació, perquè em sembla que hauria de tenir –hauria de tenir– 
més certesa respecte d’aquestes coses. M’està parlant del pressupost del 2020, que 
és un pressupost que, en principi, ja s’ha aprovat, però que, evidentment, ja sabem 
tots que és clarament insuficient. Però tampoc veiem cap mena de solució, cap mena 
d’«arreglo», cap mena de decisió política... 
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El president

Hauria d’anar acabant, senyor Pachamé. 

Martí Pachamé Barrera

...–ara acabo– en el sentit de que, doncs bé, doncs hi hagi una reestructuració 
pressupostària que contempli totes aquestes quantitats. I sembla que aquest «hauria» 
no sembla pas que compti amb el consens del Govern en el que vostè està. I això és 
lo que, en definitiva, ens preocupa.

Moltes gràcies.

El president

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

Alícia Romero Llano

Bona tarda. Gràcies, president. Gràcies a la consellera i a la directora general per 
venir. S’ha d’agrair, doncs, aquesta disponibilitat sempre de la consellera Chacón a 
explicar-nos, no?, i a debatre i a intensificar, doncs, les reflexions a l’entorn de qual-
sevol dels temes que afecten el seu departament, i, en concret, doncs és veritat que 
en aquest sector de l’automoció, doncs, ens ha tingut informats permanentment, i val 
la pena agrair-ho perquè no passa en tots els àmbits del Govern. 

Ens ha presentat, com és normal, en molt poc temps molta informació. És molt 
interessant tenir aquest pla, perquè, com deia vostè, doncs la indústria de l’automo-
ció és molt important a Catalunya. Però és cert que, si la deixem com està, doncs 
a poc a poc s’anirà apagant, no? I, per tant, cal posar sobre la taula quines mesures 
necessitem per enfortir-la; no només per mantenir-la sinó per enfortir-la. Perquè, 
com deia vostè molt bé, doncs tenim uns canvis en aquests moments, no que vindran 
sinó que ja hi són, el canvi d’ús que s’està fent de la mobilitat, el cotxe autònom, el 
vehicle elèctric, tants canvis, tantes transformacions, doncs, que ens hi hem d’adap-
tar al més aviat possible. 

M’agradaria centrar, segurament, la reflexió que vull fer, que tampoc és que 
segurament aporti res de nou, però sí que em voldria centrar en el que per mi és 
important de les coses que diré, que és el lideratge de l’Administració. I, sobretot, 
sortint d’una crisi com la que estem patint –i veurem si ens en sortim–, doncs crec 
que cal més que mai un lideratge fort de l’Administració. I ho dic per quatre o cinc 
coses que diré. 

Primer, per una de les coses que hem detectat i hem vist tots durant aquest temps, 
que és la importància del coneixement, no?, la importància de que el coneixement 
ens ajudi a cercar solucions, doncs per resoldre una crisi sanitària –per tant, com 
aquest coneixement ens ajuda a trobar una vacuna per la Covid–, però com aquest 
coneixement ens permet buscar solucions industrials per, per exemple, fabricar res-
piradors, no? I, per tant, aquest és un element clau, crec, també en aquest àmbit, no? 

És a dir, a Catalunya –i n’hem parlat moltes vegades en aquesta comissió– tenim 
recerca d’excel·lència, grans investigadors, grans centres de recerca, però després ens 
costa molt que aquesta recerca, aquest coneixement s’acabi traduint en solucions in-
dustrials per resoldre problemes que tenim, no?, a la societat. I, probablement, aquest 
és un dels, no vull dir errors, però sí una de les deficiències que tenim com a siste-
ma. I crec que això –que no és fer un programa de 2 o 3 milions d’euros, ja ho sap la 
consellera– és un canvi, segurament, de model que ens hauria..., que crec que..., cap 
al que hauríem de caminar, perquè justament aquest coneixement també s’impreg-
ni en el sector de l’automoció. Perquè estem parlant de coses que realment són molt 
importants: el tema del vehicle elèctric, les bateries, no?, tot el tema de la mobilitat, 
5G, aplicacions, és a dir, coneixement, com el coneixement impacta en la indústria de 
l’automoció per ser més competitiva. I quan aquí el que justament tens és coneixement 
de molt valor, doncs el que hem d’intentar és que impacti a la nostra indústria perquè 
aquest sector segueixi sent competitiu. Crec que això és molt important. 
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I crec, consellera –és una reflexió que li faig, eh?, no...–, és que no tinc clar que 
amb un programa ho arreglem, això, no?, sinó que probablement és una altra mane-
ra d’entendre... I crec que el Pacte nacional per a la societat del coneixement anava 
una mica en aquesta línia; és a dir, escolti, no és que ara aquí creem indústria del 
coneixement. Jo crec que va ser el senyor Castellà que el va posar en marxa, i està 
bé. Però ja no és allò de dir: «va, doblem els recursos per a la indústria i el coneixe-
ment», no; és com som capaços de que la universitat i els centres de recerca treballin 
de veritat amb la indústria, i siguem capaços de que això no sigui «ho transferim», 
sinó que treballin conjuntament per cercar aquestes solucions. Crec que aquest és 
un element que jo ja fa dies que hi dono voltes, i que hi ha molta gent que hi està do-
nant voltes darrerament, des d’aquesta crisi de la pandèmia, i crec que..., no sé si..., 
també vostès suposo que hi estan reflexionant. Perquè no m’atreviria a dir: «Fem un 
programa de 5 milions d’euros.» No crec que ho arreglem amb això, no?

L’altre que té a veure amb això són els perfils professionals. És veritat que neces-
sitem nous perfils laborals. I, per tant, aquí m’agradaria saber, consellera, si estan 
treballant amb formació professional. Perquè és cert que en l’àmbit universitari cal-
drà, segurament, adaptació de perfils, però en la formació professional és on anem 
més coixos, i això... Crec que en aquesta comissió, no sé si en l’anterior legislatura 
–se’n deuen recordar–, vam visitar SEAT, i això ens ho deien, no?, els mateixos de la 
SEAT: «Ens falten perfils professionals i hem d’anar a buscar-los altres països.» Quin 
drama lo del centre de formació professional de Martorell –ja ho hem comentat amb 
tots–, un drama, és a dir, portem tant de temps de retard, que, en fi, espero que ens en 
sortim, però és un drama absolut. I, per tant, m’agradaria saber si s’hi està treballant, 
no? Jo soc de les defensores –però no ho comparteix tot el meu grup parlamentari–, 
jo crec que la formació professional hauria de dependre d’aquest departament; crec 
que hauria d’estar molt més a prop del que necessita la indústria, no? I no vist des del 
punt de vista educatiu, sinó des del punt de vista de què necessita la indústria i què 
li oferim, no? Però bé... I, per tant, crec que és molt important aquest treball que es 
faci conjuntament. 

Després li volia preguntar, també en aquesta línia de lideratge fort que ha de te-
nir l’Administració, si estem..., més enllà d’això que deia jo del coneixement, és a 
dir, treballant conjuntament amb l’activitat econòmica o amb la indústria..., l’altre és 
l’atracció d’inversions. És a dir, per desgràcia tenim aquesta notícia horrible, no?, del 
tancament de Nissan, i no sé si podem ser capaços d’atraure inversions, per exemple, 
relacionades amb les bateries, no?, que fa un temps se’ns va escapar, o finalment no 
va venir cap aquí. No sé si estem treballant també en aquesta línia, i dir, bé, tenim 
coneixement aquí que es pot transferir ràpid, i, per tant, que siguem productors. Però 
si no, bé, som capaços d’atraure, ja que tenim una indústria molt potent, doncs atrau-
re inversions en aquesta línia, no? 

Ha parlat d’Idiada, que és veritat... Vostè diu: «Hem de donar-li suport.» A mi 
m’agradaria saber, volia preguntar-li com està la situació, no? Perquè s’havia de posar 
en marxa un nou concurs, s’han de fer inversions... Crec que no podem perdre Idia-
da, crec que és un centre de molt alt nivell en aquest sector, de referència mundial, 
i, per tant, no ens ho podem permetre. Són aquelles coses que... Segurament, no ens 
podíem permetre l’Agència Europea del Medicament, però aquesta segur que no,  
que ja hi és, i, per tant, que marxi seria horrorós. Llavors, li volia preguntar una mica 
més el detall d’aquest «donar suport» en quina línia està. 

I, per últim, els volia també dir una cosa. Estats Units, el que va fer durant molts 
anys és invertir molt en investigació sobretot lligada a la defensa i a altres aspectes, no? 
I d’aquí, doncs, internet, i d’aquí moltes realitats que tenim en aquests moments, no? Ja 
no seré tan ambiciosa per a Catalunya, però només que nosaltres també fóssim capaços 
de comprar, per exemple, vehicles elèctrics cada vegada que renovem flotes, doncs bé, 
ja estaríem impulsant un sector, no? I hem tingut alguna resposta d’un conseller –ara 
li volia dir una resposta que ara comentava amb el diputat Terrades–, del Bernat Solé, 
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com a conseller de Transparència, que ens deia, doncs, que el vicepresident Aragonès 
deia que, bé, com que els vehicles elèctrics eren cars, doncs encara no es podien com-
prar. Home, sí, molt bé, clar, són més cars, evidentment no? Però el que hem de fer és, 
des de l’Administració, liderar també aquest tipus de compres: la compra innovadora, 
la compra del que volem per on volem que la gent hi vagi, que els ciutadans... Clar, si 
nosaltres ja som els primers que no comprem vehicle elèctric, doncs evidentment, el 
ciutadà dirà: «Doncs miri, ja ho farà un altre.» Són maneres, també, d’empènyer, no?, 
una nova tecnologia, o d’empènyer, doncs, nous productes que creiem que són bons, en 
aquest cas per al planeta, però també per a la nostra pròpia indústria, no? 

Perquè crec que el lideratge de l’Administració és clau en aquests moments, i 
amb aquests elements que he dit, alguns, diguéssim, de més calat que altres. I, evi-
dentment, aquest lideratge ha d’anar acompanyat en molts casos de recursos. I a mi 
els 50 per cinc em semblen pocs. Clar, vostè ara em dirà: «des de l’oposició, miri, 
no...» Clar, sí, no? Sí, sempre ens queixarem, però crec que és poc. Crec que dins 
dels 46.000 milions d’euros de pressupost aprovat aquest 2020, 50 és ridícul. I crec 
que no pot ser, que almenys aquest primer i segon any hauríem de fer un esforç més 
important. Segur que, consellera, està d’acord amb mi. Però haurien d’intentar do-
blar aquests 50; almenys anar-nos-en a 100, i ja estic sent prudent. És que si no, clar, 
aquesta empenta que li hem de donar al sector... Perquè, escolti’m, sí que hi creiem 
i... Això és el mateix que amb el Pacte nacional per a la societat del coneixement, 
no?, que el presentem fa uns dies, no? –el vam aprovar–, i llavors resulta que fa uns 
dies el Departament d’Economia decideix que reassigna els recursos dels Feder, 
que en gran part anaven per a la recerca, i els dedica a despesa Covid. Home, a 
veure, acabem d’aprovar el Pacte nacional per a la societat del coneixement. Home, 
no toquem la pera amb projectes de recerca. I, sobretot, si és l’any del Pla nacional 
pel coneixement –sí, ho dic així perquè és per no dir altres coses, que m’enfadaria 
molt–, i resulta que és l’any, aquest any 2020, que aprovem el Pla nacional per al co-
neixement, i no augmentem ni un euro la inversió en recerca en el pressupost. I dius, 
home, un gest. Doncs bé, si no l’hem fet fins ara, com a mínim ara a la modificació 
pressupostària sí que crec que hauríem de fer un esforç, un esforç en el coneixement 
i un esforç en la indústria. I, per tant, 50 em sembla absolutament escàs. Escàs per 
això que estem dient; perquè, mira, si a mi em vingués a dir la consellera: «Mira, 
estem...» Però clar, és que ens ve a presentar un programa de suport a la indústria de 
l’automoció, i crec que necessitaríem un impuls més fort d’inici. 

Per tant, nosaltres insistirem en això. La setmana que ve tenim el Ple Covid, i hi 
hauran propostes de resolució. Nosaltres ja els diem que en tenim algunes que fan re-
ferència a aquests temes, i serem una mica més exigents. Creiem que és el que toca. 
Perquè si no, doncs tot això, bé, es farà d’una manera molt, molt, molt subtil, i al fi-
nal no tindrà impacte. I si realment, doncs, volem seguir sent una potència en l’àmbit 
de l’automoció o en l’àmbit de la indústria crec que necessitem canviar el model en 
alguns aspectes i posar-hi recursos, i els recursos dirigir-los cap allà on creiem que 
tindran més resposta, no?, i més impacte. I, per tant, doncs en aquesta línia volia fer 
la meva intervenció: lideratge, recursos i, en alguns casos, una certa redirecció, un 
cert canvi de model per intentar tenir més impacte i més solucions als problemes que 
en aquests moments té Catalunya, però que també, doncs, té el món. 

Moltes gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Consellera, directora general, moltes gràcies per l’in-
forme. Jo crec que ens permet –comentava el company de Ciutadans si no s’hauria 
d’haver fet abans; crec que tots creiem que sí–, però crec que almenys ens permet, 
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per primera vegada, posar una mica de cap i ulls a la situació. Perquè molts cops 
diem: «El sector de l’automòbil és, òbviament, un sector que necessita una transició 
productiva», però després no teníem un mapeig del sector, de les empreses, dels sis-
temes productius, i crec que en això l’informe que presenteu avui és molt útil. 

M’agrada molt també veure –i ho diré ara per una altra qüestió–, diguem-ne, que 
són informes on hi ha participat el sector productiu, on hi han participat els actors 
socials, com participen en els diferents instruments de concertació: en el Pacte na-
cional per a la indústria, pel coneixement, etcètera.

Nosaltres sempre volem posar la concertació, diguem-ne, sobre la taula com un 
valor afegit... 

El president

Disculpi, diputat. Es pot acostar una miqueta més al micro?, que no se sent gaire.

Lucas Silvano Ferro Solé

Estic superprop, eh? O sigui, jo, més a prop... (L’orador riu.)

El president

Gràcies.

Lucas Silvano Ferro Solé

Posem en valor la concertació quan ho fan, per exemple, la ministra de Treball, i 
volia també posar-la-hi quan la fa vostè. Perquè crec que d’aquesta situació difícilment 
en sortirem si no hi ha, com a mínim, una diagnosi compartida. Crec que a Catalunya 
el problema de la concertació està en una altra direcció. Tenim molts espais de con-
certació social, tenim molts espais de planificació conjunta, però després els plans no 
tiren endavant, i no tiren endavant amb la potència amb la que han sigut dissenyats, i 
això genera malestar, especialment entre els actors que s’hi han implicat més, i gene-
ra frustració i genera desencís en aquests espais polítics que costen molt de construir. 
Jo, per tant, voldria posar això de manifest, perquè crec que estem en una situació on 
és difícil sostenir, diguem-ne, l’èxit del Pacte nacional per a la indústria en situacions 
com les que estem vivint aquests darrers dies, amb balanços de resultats que suposo 
que veurem en un futur, amb aquella sensació de que les coses estratègiques de futur, 
a pesar de que són necessàries, mai són urgents i mai es desenvolupen amb la urgència 
necessària, etcètera. Jo crec que en això hi hauríem de fer una pensada.

I em referiré ara, per no haver-ho de mencionar després, a la quantia del pressu-
post. A nosaltres, vull dir, 50 milions no ens semblen ni molts ni pocs si responen 
a una quantificació honesta de necessitats, d’objectius, de tasques que hem de fer. 
Crec que en això també li falta com a mínim un cronograma per saber quines són 
més prioritàries que les altres. Però dic que no em semblen ni pocs ni molts preci-
sament perquè necessitem instruments com aquests per quantificar les coses i per 
posar-les en escala i per posar-les sobre les prioritats. 

Ja sabeu que quan es va aprovar el pressupost aquesta discussió va estar sobre la 
taula –ho vam dir en aquesta comissió, ho va dir vostè també en la seva comparei-
xença–, i creiem que va ser una qüestió poc valorada pel Govern en general –no ho 
dic per vostè, eh?, sinó pel Govern, que al final és el qui ha de dissenyar prioritats–, i 
històricament menystinguda. O sigui, aquest departament té menys importància que 
la que hauria de tenir un departament d’empresa i coneixement de qualsevol govern, 
perquè estem en una situació de transició productiva, perquè això exigeix lideratge 
de l’Administració pública i això exigeix inversions públiques en l’àmbit productiu. 
I aquest pes estratègic no l’ha tingut aquesta conselleria durant tota aquesta legis-
latura, i jo crec que és evident. I no l’ha tingut tampoc en els pressupostos i no l’ha 
tingut en la negociació posterior sobre el topall de dèficit, on, finalment, va caure al-
guna partida més, però també insuficient. I jo crec que estem en un moment d’exigir 
que, de la mateixa forma que hi ha necessitats que es quantifiquen i es cobreixen, 
perquè són necessàries, sense negociar-les, aquesta hauria de ser una d’elles. És a 
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dir, si desenvolupar un pla d’ajuda i d’inversions al sector de l’automoció val 50 mi-
lions d’euros, hauria de ser una quantitat que no sigui subjecta a negociació. Perquè 
si no, honestament, crec que generem una frustració evident en els actors socials, 
i crec que sempre juguem a estalviar-nos recursos econòmics allà on no hauríem 
de fer-ho a costa de mantindre partides on potser sí que hauríem de replantejar-nos 
aquestes necessitats. 

Després, una segona qüestió que a mi m’agradaria posar en valor: que jo crec que 
la concertació és també un bon àmbit per exigir corresponsabilitat a tots els actors 
socials, i crec que això no ho hem vist en el sector de l’automoció durant aquests 
dies, i a mi m’agradaria posar-ho de manifest. Crec que aquests plans i projectes es-
tan bé en el sentit de que no tenen com a objectiu rescatar el sector productiu perquè 
tornem a repetir els mateixos errors del 2008 –com quan es va rescatar el sector de 
les autopistes, quan es van rescatar, diguem-ne, diferents sectors que havien fet fa-
llida, i que es rescataven amb l’únic objectiu de que seguissin funcionant igual que 
funcionaven abans i sota les mateixes condicions que els van portar a fracassar, i 
així una i una altra vegada–, sinó que invertim per transformar el sector productiu, 
perquè entenem que el sector productiu és un sector d’interès general, i que l’eco-
nomia és d’interès general, i que hi hagi un teixit de l’automoció punter a Catalunya 
i que les empreses d’automoció a Catalunya tinguin accés a la reconversió al cotxe 
elèctric, als diferents patrons i models de consum que hi haurà al voltant de l’auto-
moció, és un valor d’interès general. Però que això ha de tindre un retorn i que això 
exigeix responsabilitat. I jo crec que en els diferents replantejaments que s’hauran de 
fer del Pacte nacional per a la indústria –i dels pactes sectorials que en dependran o  
que n’afloraran, la resta, al voltant de la indústria–, crec que hi ha una lliçó –i ho 
dic tant per la Generalitat, com per l’Estat, com per totes les administracions–, que 
és que, evidentment, les inversions públiques haurien d’estar vinculades al mante-
niment de l’ocupació, perquè sinó ens trobem esdeveniments com els que hem vist 
recentment.

Per últim –i m’agradaria fer una valoració positiva de l’informe–, jo crec que 
l’informe ens permet, com a mínim, situar la importància del repte de l’automoció 
que tenim com a país. Perquè crec que a vegades correm el perill de que episodis tan 
dràstics i dramàtics com el que hem viscut amb Nissan d’alguna forma ens obnubi-
lin i ens impedeixin veure el repte que hi ha de fons. I el repte que hi ha de fons és 
que la indústria de l’automoció a Catalunya és una indústria absolutament estratègi-
ca: té un pes productiu –té més del 10 per cent, del 10 per cent i escaig–; en termes 
d’ocupabilitat, òbviament, és important, però també forma part..., i reconvertir el 
sector de l’automòbil forma part d’una estratègia necessària com a país. No podem 
ser un país que es vegi abocat en deu o quinze anys a no tenir indústria de l’automo-
ció, perquè això seria un fracàs com a país. I crec que aquest informe, com a mínim, 
posa bé i fa un exercici de mapeig del sector i de ser capaç de caracteritzar-lo i de 
caracteritzar els diferents reptes que hi ha dins dels sectors productius a Catalunya 
que era absolutament necessari. I, per tant, l’hi agraïm.

I acabo amb això: l’hi agraïm. I crec que ens hauríem d’exigir que quan es pre-
senten informes com aquests –i tots valorem la importància que tenen informes com 
aquests– es vegi reflectit en la negociació de pressupostos i en les dotacions pressu-
postàries. I sé que hi he insistit molt durant la meva intervenció, però crec que això 
és fonamental, és a dir, si tots els grups parlamentaris estem d’acord en que cal man-
tenir teixit productiu en aquest país i que el sector de l’automoció és estratègic, i nin-
gú hi veu en aquest informe, diguem-ne, coses..., «jo crec que hi hauria...»,«jo crec 
que això és excessiu», «jo crec que això no...», sinó que compartim la diagnosi que 
feu, hauríem de compartir també el pes i la dotació que mereix executar aquest pla. 

Res més. I moltes gràcies a les dues per la seva compareixença avui. 
Moltes gràcies, president. 
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El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, pel Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Ens permetran la consellera, la senyora directora i el conjunt 
de diputats i diputades que fem una prèvia, que no guarda relació amb la comparei-
xença, amb relació a poder explicar el Programa de suport a la indústria de la mo-
bilitat i de l’automoció. 

Ens expliquem: aquest matí ha mort un miner –i diem «ha mort» per no dir una 
altra cosa– a la mina que gestiona ICL a Vilafruns. Fa encara no tres setmanes que 
va morir un altre miner a aquesta mateixa mina, i ambdós treballadors eren subcon-
tractats per l’empresa Montajes Rus. 

Aquest subgrup parlamentari ja ha registrat una sol·licitud de quatre peticions de 
compareixença a la Comissió de Treball, però també ha demanat la compareixença 
de la consellera en aquesta comissió, atenent que, evidentment, no té competències 
sobre normativa laboral, però sí que té competències sobre seguretat industrial i so-
bre seguretat en la mineria, i, per tant, pensem que tot allò que puguem fer des del 
Parlament serà poc si del que estem parlant és que en un interval de tres setmanes 
hem tingut dues persones mortes, dos treballadors, en aquesta mina, contractats, a 
més, per la mateixa empresa –contractats per no dir «subcontractats»– en una acti-
vitat minera i el que això suposa. 

Ens semblava que era de rebut tenir aquesta referència també per traslladar el 
condol a la família, a les famílies dels dos minaires, i, evidentment, al conjunt dels 
seus amics, amigues i als seus companys i a les seves companyes.

Dit això... 

La consellera d’Empresa i Coneixement

Només un... Acabo de parlar fa pocs moments amb la direcció, i, evidentment, 
bé, doncs afectats com estem amb el tema... Només anunciar que hi ha un tanca-
ment indefinit del que és la mina. Jo crec que és el que correspon ara, després de tot 
el que ha passat. 

Dir també que el que s’ha produït avui, justament, perquè era en una de les zo-
nes de més seguretat de la mina, és inexplicable, o costa d’entendre, per això s’està 
investigant. I, a part, la mateixa empresa s’ha compromès, també, però nosaltres, 
evidentment, ho investigarem amb, fins i tot, auditors internacionals, perquè no és 
normal que passi en tan poc temps. Però anunciar que hi ha el tancament indefinit 
d’aquesta mina fins que no aclarim tot això, i s’ordena l’aturada de l’activitat.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs, consellera, li agraïm la informació, de la qual no disposàvem, i pensem 
que és una qüestió de mínims. Nosaltres... 

La consellera d’Empresa i Coneixement

Fa uns minuts, fa uns minuts que...

Vidal Aragonés Chicharro

...també havíem de fer referència que hi havia una vaga convocada, de fet una 
primera vaga que es va desconvocar i una segona convocatòria de vaga per al dia 
30 de juny, que ja està convocada, i que es mantenia. Però insistim en aquesta idea, 
que és lo fonamental, que tot el que puguem fer amb relació a la vida de treballadors 
i treballadores serà poc. I ens semblava també que es feia necessària aquesta sol·li-
citud de compareixença per analitzar-ho també des del punt de vista de seguretat 
industrial i de seguretat minaire. 

Per entrar en el que ha estat l’exposició de la consellera. A nosaltres, més que ens 
han cridat l’atenció, pensem que cobren gran importància dues de les projeccions 
sobre les explicacions que ens donava la consellera –per fer-ho més visual ens referi-
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rem a la projecció. A la diapositiva número 5 s’expressa com hi ha una prohibició de 
matriculació i venda de vehicles a l’Estat espanyol a partir del 2040, i, per tant, això 
és una fita que hauríem de pensar sempre el que significa. I també posar-la en relació 
amb una altra cosa que no es diu, perquè no ens correspon a nosaltres, que és que hi 
ha estats del món on la data del 2040 és anterior, en el sentit de que les prohibicions 
són anteriors, fins i tot alguns en qüestions de dos o tres anys. Parlem, evidentment, 
del motor de combustió. 

Però també ens semblava que era absolutament dramàtic el que significa –i ho 
podríem recuperar– la prohibició número 15, on amb absolut reconeixement –i ens 
sembla que és un exercici de molta transparència– se’ns diu, per una banda, si fem 
el sumatori, que gairebé el 59 per cent, quant a facturació d’empreses del subsec-
tor, del sector, tenen un molt alt risc o un alt risc de desaparició si no s’hi incorpora 
innovació. Consellera, nosaltres li voldríem preguntar què significa en aquest cas 
quan aquest informe diu: «incorporen innovació», a què ens estem referint. Sobretot 
perquè hi ha un fet diferencial –i ara el podem veure–, que és amb relació al segon 
dels supòsits, no al primer, que és el molt alt risc de desaparició de la cadena, sinó 
alt risc de desaparició si no incorporen innovació. I mirem, a més, el percentatge 
que suposa de facturació: un 51,26 per cent. Per tant, majoria en el que s’està fent a 
dia d’avui. Ens semblava interessant preguntar aquest element: què significa, o què 
podria significar, segons el departament, aquest informe, aquesta referència de si no 
incorpora innovació. 

Això ho volem posar també en relació amb una idea que per nosaltres és central, 
que és: ha d’haver-hi una possibilitat de combinar, per una banda, manteniment de llocs 
de treball, per una altra banda, transició ecològica, i per una altra banda també, sobira-
nia productiva. Nosaltres no volem renunciar a la sobirania productiva d’aquest país, i 
no volem tampoc renunciar a la sobirania productiva en el concret de la mobilitat o del 
vehicle. I nosaltres ja hem traslladat moltes vegades que pensem –i algú ens haurà de 
convèncer de lo contrari– que això únicament es pot fer des del sector públic; que en el 
context econòmic que tenim actualment això no ho faran les empreses privades, el de 
fer coincidir mantenir llocs de treball, transició ecològica i sobirania productiva –entre 
altres coses, perquè a ells i a elles no els interessen les sobiranies productives ni dels po-
bles ni de les nacions, sinó que els interessen els seus beneficis empresarials. I, per tant, 
que nosaltres ens plantejàvem la necessitat, també, de que la Generalitat de Catalunya 
–i l’hi preguntem a la consellera– estudiés la possibilitat de que això es fes des d’anar a 
nacionalitzar aquells recursos que es tanquin. Que significa que, si al final acaba mar-
xant Nissan –que a nosaltres ens agradaria que la batalla avui fos que no marxés Nis-
san–, si la Generalitat com a mínim estudia o estudiaria aquest supòsit. No li volem fer 
trampes, consellera: això li vam preguntar també al president de la Generalitat de Cata-
lunya, i no ens va donar resposta. Per tant, també vostè ho té més senzill, perquè no ha 
dit ni una cosa ni l’altra. Simplement, no ens va contestar, però ens semblava que com a 
mínim l’estudi hauria de ser una resposta que se’ns donés. 

També agrair les propostes que ens fan des del departament. Però quan la conse-
llera ens fa tot un seguit de mesures –i fèiem en aquell relat la 3, «Reorientació»; la 4,  
«Programa de transició»; la 6, «Transformació digital», que ens explicava–, nosal-
tres li hem de preguntar a la consellera –i li desenvoluparem la pregunta–: a quina 
reorientació, a quin programa de transició i a quina transformació digital? I ho vo-
lem dir: si no hi ha una activitat central, a què ho plantegem? És a dir, si no tenim 
una activitat nuclear, com a dia d’avui pot ser la matriu que significa la fàbrica de 
Nissan o la fàbrica de SEAT, a què estem plantejant això? Llavors, pensàvem que 
era també necessari que poguéssim aclarir aquesta qüestió: si és possible, en base a 
quines activitats? 

I després, també ens agradaria que la consellera pogués explicar al conjunt de 
catalans i catalanes el conjunt de reunions i intents de reunions, explicacions, infor-
macions i projectes que des del departament se li han traslladat a Nissan. Perquè ens 
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sembla que hi ha una part important de diputats i diputades que hem tingut la sort 
que fins i tot en confinament hem rebut la informació per part de la consellera, però 
fora bo també que públicament es pogués traslladar al conjunt de catalans i catala-
nes què és el que ha proposat el departament; què és al que ha estat disposat per la 
conselleria, la consellera; quants, fins i tot, milions se n’hi posaven a disposició, en 
una realitat d’un departament, doncs, que –ja ho han dit altres diputats– està molt 
limitat des d’un punt de vista pressupostari, i, per tant, que tothom pogués saber 
quina ha estat la resposta que ha donat, o no ha donat –i nosaltres volem insistir en 
això–, la direcció de Nissan, i quin ha estat el format de les reunions que ha tingut la 
consellera, també, perquè tots els catalans i les catalanes puguin saber de quin tipus 
d’empresa estem parlant quant a relacions institucionals. 

I, per últim, no voldríem acabar amb una reflexió que ja hem avançat: el depar-
tament pot dedicar tots els seus esforços a política industrial, com li correspon, però 
si no tenim un govern que des d’un punt de vista pressupostari doti aquest departa-
ment d’una altra realitat, el que tenim –i, segurament, potser a la consellera li agra-
daria dir-ho d’una altra manera i per formar part del Govern no ho pot dir– doncs 
és un departament on no hi ha sensibilitat o, més ben dit, és un govern on no hi ha 
sensibilitat perquè aquest departament hagi de jugar des del punt de vista de política 
industrial el que li correspondria en un país com el nostre, que la seva història dels 
darrers dos segles ve absolutament condicionada pel que ha significat la indústria.

El president

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies també, consellera, directora general, per la presenta-
ció del pla i pels treballs que ha suposat l’elaboració d’aquest pla, complet, extens, no?

I a mi, si m’ho permeten, i no amb voluntat de tirar per terra res, sinó simplement 
de posar en evidència aspectes que nosaltres creiem que no estan suficientment con-
templats en aquest pla... Hem de situar... Si no ho he llegit malament en algun dels 
documents que se’ns ha facilitat, aquest pla va acabar més o menys d’elaborar-se 
–tot i que entenc que és viu i, per tant, sotmès a modificacions– a primers d’aquest 
any, gener, febrer, si no ho he entès malament, eh? Bé, i està bé, no? El que passa 
que, doncs, lamentablement, hem passat moltes coses des de primers d’any a aquest 
moment, no? Hi han hagut unes externalitats que tenen un gran impacte sobre el 
sector. I aleshores, segurament, aquí és on trobo que potser hauríem de pensar bé 
com abordem la situació, la nova situació en la que ens trobem ara actualment. 

És cert, la raó de fons, la transformació del sector de l’automoció, la transforma-
ció de la mobilitat, fruit de la descarbonització, doncs és una cosa, i des del punt de 
vista estructural, doncs dona la impressió que està bastant ben tractada, però hi han 
hagut externalitats que afecten d’una forma molt important el conjunt de l’economia, 
però també sobre el sector. És a dir, la demanda, fruit de la crisi sanitària, o sigui, 
l’oferta ha tingut, evidentment, un impacte, i té un impacte important, i el subminis-
trament de materials per a la producció ha tingut un efecte important. Però també 
hi haurà un efecte sobre la demanda d’una forma molt important. Com impactarà 
la crisi econòmica subsegüent a la crisi sanitària sobre el sector de l’automoció, so-
bre el sector de la mobilitat? Serà un bon moment per plantejar noves inversions i 
transformacions i reorientacions de la indústria en la situació que es poden trobar 
ara moltes empreses i moltes indústries del sector? Per un costat, entenc, eh?, que hi 
puguin haver aquestes sinergies amb el programa de suport del Govern d’Espanya 
amb relació a l’estímul de la demanda, etcètera, no? Pot estar bé. Però, com pot afec-
tar això al conjunt de la indústria crec que és un element important. 

Segon element important. Jo no li preguntaré sobre les negociacions concretes 
sobre Nissan, perquè tenim dilluns i dimarts una comissió específica per parlar del 
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cas concret de Nissan, que crec que és el moment de tractar-ho. Però crec que sí que 
és important valorar com aquesta decisió de Nissan afecta sobre el conjunt de la in-
dústria, i no només quantitativament, sinó des del punt de vista qualitatiu. És a dir, 
és possible –és possible– que per a alguns proveïdors de Nissan..., que a més a més, 
tinguem-ho en compte, Nissan fabrica un vehicle elèctric, o sigui, fabrica tres vehi-
cles, quatre, tres –el quart ja ha desaparegut–, però dels tres vehicles que fabrica, un 
és elèctric, no?, i, per tant, hi ha tot un conjunt de proveïdors que ja estan adaptats a 
aquest nou model de mobilitat i d’automoció, no? Com afectarà la decisió de Nissan 
a aquest subgrup d’empreses que també estan incloses en aquest pla, i que es trobaran, 
molt possiblement, en un breu espai de temps en una situació en la que no es tracta 
tant de que s’adaptin a un nou tipus de vehicle, perquè ja hi estan, sinó que es trobaran 
amb dificultats de tenir un client, eh?, a qui vendre o subministrar els seus productes, 
no? Per tant, són externalitats que em preocupen.

Tercera: pressupost. Jo em vaig queixar durant els pressupostos de que el pro-
grama de suport a la mobilitat i al sector de l’automoció estava dotat –directament 
dotat, el pressupost– amb 2.900.000 euros –2.900.000 euros–, el programa. Puc en-
tendre que segur que hi ha –i deuen tenir– alguns recursos més per poder destinar 
al programa. Vostès ens parlen de 50.900.000 euros. Clar, però un va al Programa 
de suport a la indústria –programa 622 dels pressupostos, Programa de Suport a la 
indústria– i la dotació pressupostària és de 48 milions, és a dir, per sota d’allò que 
vostès preveuen que el seu departament podrà aportar com a suport al sector, exclu-
sivament al sector, de l’automoció i de la mobilitat; és superior a allò que està pres-
supostat, no? I això, home, tampoc no ens acaba d’encaixar. 

Dos idees per tancar la intervenció. La sensació que tenim d’aquest programa és 
que és bastant introspectiu, és a dir, que s’ha fet mirant exclusivament dintre del sec-
tor i buscant les solucions per dintre del mateix sector. Però crec que li falta aquesta 
mirada una mica cap a l’exterior del mateix sector, en el sentit... I s’ha citat, i és im-
portant que es treballi en la recerca de noves inversions que permetin alimentar el 
nou sector de l’automoció. Es parla de la nova normalitat, doncs bé, parlem del nou 
sector de l’automoció que hem d’acabar impulsant per fer efectiva aquesta transfor-
mació. Doncs, evidentment, la recerca d’inversions per alimentar aquest nou sector 
és important, però també són importants les sinergies i les oportunitats que es pu-
guin desprendre en altres sectors industrials, que segurament no estan vinculats, a 
dia d’avui, estretament amb el sector de l’automoció, però que, fruit d’aquesta trans-
formació, poden tenir oportunitats de desenvolupament, i, per tant, també oportuni-
tats d’aportar valor afegit en el sector de l’automoció. És a dir, tenir aquesta mirada 
una mica cap a l’exterior és important a dintre, evidentment, però també mirar les 
oportunitats que hi ha cap enfora. 

I precisament es parla d’una acció que és la reorientació del sector, eh?, la re-
orientació del sector de la mobilitat i l’automoció, i hi trobo a faltar, per exemple, 
aquesta, no?, la reorientació d’altres sectors industrials que poden fer aportacions al 
sector de la mobilitat i de l’automoció. 

I això és tot. Eren aquests els dos elements que volia..., amb relació a la mirada 
només dintre del sector, o una mirada també externa, a noves oportunitats. Aquesta 
transformació no només ha de servir per transformar la indústria existent, sinó per 
generar noves oportunitats de negoci per dotar aquest sector, i això passa ineludible-
ment per la innovació, pot passar molt fàcilment per les tecnologies. He vist que és 
molt important –he vist..., està contemplat, eh?– el desenvolupament de les xarxes 
5G per als nous models de vehicles autònoms, etcètera, i, home, segurament tenim 
molt coneixement en aquest sentit a Catalunya, fruit entre d’altres coses –o l’hau-
ríem de tenir, eh?– fruit de ser la capital mundial del mòbil, i segurament això tam-
bé pot aportar noves oportunitats, indústries i empreses centrades en altres sectors, 
però que poden tenir una aportació molt important, i, per tant, generar un valor afe-
git molt important al conjunt del sector de l’automoció.
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El president

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

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Primer de tot, evidentment, agrair la compareixença de la 
consellera i de la directora general. S’ha dit per part d’algun altre grup parlamentari: 
crec que la disponibilitat és, sempre ha estat, una voluntat d’aquesta conselleria i del 
seu equip. Recordar que avui ens presenten el pla, i justament després, diguem-ne, 
d’una sessió, entre cometes, «informal», informativa, però l’1 de juny, crec recor-
dar, amb tots els portaveus per informar-nos de primera mà de quines havien estat 
les gestions respecte al drama o la crisi de Nissan. Per tant, diguem-ne, aquesta és 
una bona notícia, i, per tant, agrair avui la presentació del pla, que és un pla ampli, 
diguem-ne, amb moltes mesures, i que des dels grups parlamentaris haurem d’ana-
litzar, però que ens porta, com han dit els diputats que m’han precedit en la paraula, 
un dels debats molt i molt rellevants en un dels sectors més importants de la nostra 
economia, eh? 

Clar, la crisi de Nissan ens posa en evidència en termes globals de la ciutada-
nia –el debat sobre l’automòbil ja el teníem des de fa molt temps, però les coses 
són així de dramàtiques, a vegades, vull dir, en un àmbit més mediterrani, que ara, 
diguem-ne, amb el cataclisme, que ho és, de Nissan–, doncs es posen en evidència 
almenys tres coses. I deia una: la transformació del sector de l’automòbil. El canvi 
d’orientació no és, no ve de tan lluny, és a dir, ens n’hauríem d’anar a no més d’una 
dècada. Si ens n’anem fins deu anys enrere, encara l’obsessió era, el gran repte del 
sector de l’automòbil era el canvi de combustible. I, de fet, dic fins fa deu anys, i si 
ens n’anem trenta enrere, això ja estava en les agendes. Hi haurà un moment que la 
base de carboni s’acabarà, i, per tant, això s’ha accelerat amb la sensibilització en 
termes de medi ambient i l’agenda d’ONU. Però aquest era el gran repte. De cop, 
això es transforma, i aquest segueix sent un repte però no és el gran, gran repte, això 
està assumit. Això és possible, i això té les seves complicacions, però és possible. 
El gran repte que no està tan clar és el canvi de paradigma en termes de la deman-
da. Fins ara compràvem un cotxe, o una moto; ara comprem mobilitat, comprarem 
mobilitat. Respondre la pregunta d’exactament què vol dir comprar mobilitat, i en 
funció de quin client, i en funció de, diguem-ne, de quina segmentació, quin tipus 
de mobilitat compraràs, o no compraràs, o compartiràs, és el gran repte, probable-
ment molt més complex i sofisticat que el canvi de combustible. I aquest és el gran 
repte que tenim. 

La segona, que la sabíem: la fragilitat de, amb una economia global, decisions 
vinculades, geoestratègia fins i tot, en les quals les limitacions mateixes del poder 
dels mateixos estats a l’hora de prendre decisions que no ens convenen i que ens ve-
nen donades des de fora, i això és global. Aquí, la reflexió d’un país petit com Cata-
lunya respecte a quina capacitat pot tenir és complexa, eh? I sense encetar un debat, 
eh?: nacionalitzar o no nacionalitzar? Bé, és una possibilitat, eh? Pocs països al món 
funcionen des d’aquesta perspectiva. En l’època de la dictadura franquista teníem 
l’INI, i l’Instituto Nacional de Industria va acabar com va acabar. Per què, proba-
blement? Perquè té una part molt interessant i positiva nacionalitzar, en termes que 
tu tens el control des del punt de vista de l’Administració, i, per tant, el teu interès 
és, diguem-ne, la teva població. Però, per una altra banda, això, diguem-ne, s’ha de 
convertir, fer-ho compatible amb ser competitiu. 

Probablement, l’equilibri –vaig a la tercera– té a veure amb una cosa que ens 
anunciava la diputada Romero, que té a veure amb el procés del control del conei-
xement. Probablement, l’única cosa que pot condicionar decisions externes és el 
competitiu que ets, no?, en funció dels costos laborals, perquè això més o menys ho 
pot fer tothom; les infraestructures són rellevants, però sobretot, sobretot el conei-
xement: qui té capacitat de control del coneixement, i de generar-lo, té més capacitat 
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de fixar decisions en funció d’inversions, vull dir que no controlis com a tal. I això 
és molt fàcil de dir-ho aquí i després és complex desenvolupar-ho.

Això ens porta, per tant, un procés que cada vegada més la generació de coneixe-
ment ens donarà avantatge competitiu, i sempre hem dit, i crec que hi ha consens en 
el marc del nostre país, que Catalunya és capaç de generar un coneixement de fronte-
ra molt per sobre de lo que representen els diferents àmbits del país, socioeconòmics, 
eh? Però, això és condició suficient? No, això és la condició necessària, només, no la 
suficient. La diputada Romero deia: «Com que no som capaços de transferir...» Te-
nim un hàndicap molt gran en aquest sentit, que és la dimensió de la nostra estructu-
ra empresarial, i durant molts anys hem estat orgullosos en aquest país –i ho dic així, 
eh?, i faig autocrítica– de que era fantàstic ser un país de microempreses, de pimes 
i d’empreses familiars i petites. No, jo no n’estic gens orgullós d’això. És a dir, sí, té 
una part molt positiva: som un país que tenim molta capacitat d’emprenedoria, i això 
és molt rellevant. Però aquesta gran capacitat d’emprenedoria no som capaços de 
dimensionar-la en el creixement d’organitzacions grans. I fins i tot a vegades posem 
com una espècie de característica positiva el fet de que empreses amb dimensió molt 
petita venguin igual o més a l’exterior que empreses de dimensions més grans, eh?,  
i estem d’acord que les exportacions no és exactament internacionalització. 

Bé, jo crec que aquest és un hàndicap que tenim, perquè el coneixement de fron-
tera és assumible i digerible per organitzacions amb dimensió gran. I aquí vaig: de 
les quals en tenim poques, però un és el sector de l’automòbil. Aquí sí que tenim di-
mensió. Aquí sí que no tenim excusa, ho tenim tot en línia. Aquí tenim prou dimensió 
en el sector de l’automòbil. Clar, vostè deia: «El 10 per cent del PIB.» El 10 per cent 
del PIB s’apropa fins i tot a tot el sector turístic; té la mateixa dimensió en el nostre 
PIB que només el sector de l’automòbil. Per tant, agraïm la compareixença perquè 
aquesta havia de ser una prioritat absoluta, com ha expressat la consellera en aquesta 
compareixença, per part del Govern. La proposta que ens fa, diguem-ne, en diferents 
eixos és un reguitzell ampli de propostes. I des del nostre grup parlamentari –i sé que 
aquesta és la voluntat del Govern– el que demanaríem sobretot... I coincidim, i coin-
cideixo aquí amb la intervenció que feia la senyora Romero des del punt de vista de 
lideratge, perquè això serà molt, molt transcendent. Deia: u, el sector de la mobilitat 
serà complex des del punt de vista d’entendre què és exactament aquest sector, què és 
el que vendrà exactament. 

Al drama i la crisi de Nissan no hi entro, perquè tindrem temps dilluns i di-
marts respecte al monogràfic de Nissan, eh?, i, per tant, avui em circumscric al pla 
de l’automoció, però ha posat de manifest –és molt típic també a casa nostra; en al-
tres països també, eh?– que, davant d’un drama d’aquest tipus ara surten un munt 
d’iniciatives –no estic parlant de la proposta del Govern; estic parlant al marge del 
Govern, eh?–, i surt el RACC, i surt la CIAC i surt LEITAT, i surt la Cambra de 
Barcelona, i això és bo, jo crec que és bo, però és bo que algú ho posi en línia, ho 
lideri, coincidint en diagnòstics, hi hagi, diguem-ne, concertació, com abans es co-
mentava, perquè si no, pot quedar una mica en focs d’encenalls la capacitat d’una o 
altra proposta. 

I en aquest sentit, jo, per anar acabant, només li volia fer referència, que crec 
que és molt i molt, molt rellevant, a un parell de les iniciatives que anunciava i 
com es fan compatibles, eh?, més a mitjà termini respecte a allò que deia de falcar 
la innovació. Crec que és molt rellevant –i ho he comentat– el fet de que a Barce-
lona tinguem la seu del KIC Urban Mobility. Però el KIC de la mobilitat urbana, 
diguem-ne, el tenim en part gràcies a la Iniciativa Carnet, i la Iniciativa Carnet la 
tenim també gràcies a la vinculació de l’aliança estratègica, que crec que és el mo-
del entre SEAT, Volkswagen i la Politècnica, que, per cert, ha passat una mica des-
apercebut, però just la setmana passada es renovava l’aliança estratègica per tres 
anys més. Això vol dir que Volkswagen, que està desenvolupant el repte en termes 
globals en vuit àrees de coneixement, ens inclou –i, per tant, a SEAT– en una de 



DSPC-C 512
25 de juny de 2020

Sessió 23 de la CEC  26

les àrees de coneixement. Aquesta és una decisió, diguem-ne, d’una empresa molt 
rellevant però que té el pes en aquests moments globals del nostre sector. Per tant, 
la pregunta és: fins a quin punt totes les iniciatives del pla, diguem-ne, les liderem i 
creem sinergies en un mateix sentit amb iniciatives d’aquest tipus? Perquè el KIC té 
una dimensió europea, i el tindrem al nostre abast. I no és la primera vegada que ens 
ha passat –i ho dic amb anterioritat, i ha arribat a passar–, com en el KIC d’energia, 
Fusion for Energy, durant temps el teníem aquí, i el nostre sector venia a les esque-
nes, tenint aquí una capacitat de decisió enorme, eh? 

En canvi, això es va fer molt bé en el sector «bio», i l’única... Deixo anar una pro-
posta, reflexionar-la, eh?, i per això la lligo... 

El president

Hauria d’anar acabant, senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

...amb l’oficina –i aquí acabo–: si l’oficina és qui ha de fer aquest paper, o si po-
dem pensar en el desenvolupament d’una iniciativa de centre de recerca. Recordem 
l’àmbit «bio»: teníem tots els actors; en el moment que va sorgir Biocat, el Parc Cien-
tífic, els centres els vam posar en línia, les universitats, tot el sector privat es va posar 
en línia, i en aquests moments tenim un sector que sí que és potent. I en la transfe-
rència de coneixement, la pregunta que es feia la senyora Romero –que jo també me 
la faig–, en el sector «bio» no ens la fem, perquè funciona. Per tant, tenim el know 
how en aquest sentit, salvant les distàncies. I, per tant, quina seria la voluntat de to-
tes aquestes iniciatives, posar-les a lideratge amb algú que ho posi al capdavant en 
aquest sentit.

Gràcies, senyor president. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, pel Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya, té la paraula la senyora Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, directora, per la vostra ex-
posició, per la facilitat que teniu sempre d’informar-nos i de venir a comparèixer, no? 

Jo voldria fer una mica de referència a que l’aprovació del Pacte nacional per a la 
indústria, l’any 2017, que va representar... Jo crec que potser alguns creuran –s’ha criti-
cat, no?– que el paper ho aguanta tot, però és que realment us ha tocat una feina d’im-
plementar totes les accions, tot lo que hi havia en aquest pacte –que, per cert, va ser 
aprovat per tot l’arc parlamentari–, i per posicionar, no?, la indústria, aquesta platafor-
ma 4.0. Que tres anys enrere és possible que parléssim ja de big data, de la intel·ligència 
artificial, i avui en dia, tal com va, els passos agegantats de les tecnologies, tres anys 
enrere és quasi bé inèdit, no? I avui en dia això ha creat base. 

D’aquí també les línies amb el model de la societat industrial, en què Catalunya 
supera aquest 20 per cent del PIB, que es diu, no?, d’aquestes societats industrials 
avançades, i absolutament alineats amb aquest Pacte nacional per a la societat del 
coneixement. Coincideixo àmpliament amb els comentaris que s’han fet, també, 
pels grups que m’han precedit, amb aquesta necessària vinculació amb el coneixe-
ment per tirar endavant, realment, aquest marc que avui també ens presenteu. 

Avui la consellera també ha començat dient que d’alguna forma presenta aquest 
pla que sorgeix com a compliment, no?, d’aquesta Moció 66/XII, aprovada pel Par-
lament. Sí, consellera, però a ningú se li escapa que aquesta feina no és d’un any 
enrere. Vull dir, és que porteu una feina continuada, estant al damunt d’un sec-
tor, damunt del sector industrial, per tal de poder arribar a presentar un pla com 
aquest. Que, evidentment, doneu compliment a aquest mandat del Parlament, però 
que aquesta feina es veu que és una feina treballada, és una feina que, a més a més, i 
malauradament, no?, ha coincidit amb un moment en què el sector..., com ja s’anun-
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ciava, i com vostè ja, amb el tema Nissan..., que tampoc no hi entraré, perquè tin-
drem oportunitat la setmana que ve de parlar-ne, no? Però aquestes alarmes que ja 
s’encenien, no?, quan vostè va fer el viatge al Japó, quan va explicar com havia anat, 
totes aquestes alarmes, no? Un sector estratègic, molt tocat, molt tocat en aquests 
moments. No entrarem a les dades, però, evidentment, fa feredat, no?, pensar en la 
quantitat de treballadors i treballadores, i amb una cultura que tenim, una cultura 
de l’automòbil arrelada a casa nostra, no? Arribar a presentar avui aquest estudi, 
aquesta..., va molt més enllà d’una diagnosi, no? Jo crec que traspua aquest conei-
xement i aquesta voluntat de saber exactament cap a on s’ha d’anar com a país, no? 
Una anàlisi exhaustiva que jo crec que permet i que ens permetrà prioritzar aquestes 
accions per saber com anem, malgrat –malgrat– la incertesa d’aquesta nova realitat 
post-Covid, que tampoc ningú sabem cap a on anirà, no? 

Lo que sí que és cert és que es posa de manifest el que ja sabíem, que aquest sec-
tor és un sector que està sotmès, doncs, a la descarbonització, normatives molt exi-
gents quant a les emissions de CO2, al tema de la sostenibilitat. Absolutament tots 
volem estar alineats amb els ODS, i això comporta que aquests canvis hagin de ser 
realment importants, no? O sigui que anem a un canvi de model que ens comporta, 
com també s’ha dit, la mobilitat, que va molt més enllà de quin és el disseny del ve-
hicle del futur, fins i tot de quin és el disseny, de quin combustible haurà de gastar o 
de quin és el mecanisme o quin serà...., com s’ha de tirar endavant aquest nou mo-
del, no? Estem parlant d’un canvi molt més ampli, que passa per aquest canvi en la 
mobilitat i per aquest disseny de la mobilitat. 

Són preocupants algunes dades que han posat damunt la taula, quant a que hi ha 
més d’un 55 per cent de les empreses amb risc alt o molt alt. Això pot provocar un 
efecte dominó important. Per tant, celebro d’alguna forma totes aquestes quaran-
ta-nou accions que vostès han posat damunt de la taula, no?, que ens puguin orien-
tar amb aquests reptes de futur, que jo crec que passen, com hem dit, pel tema de la 
sostenibilitat que afecta de ple el model de país, eh? Perquè el teletreball també ha 
posat al descobert el tema de la mobilitat respecte a zones urbanes, respecte a zones 
rurals, i, per tant, això també crec que s’haurà de tindre molt en compte, no? 

Molt important el tema de les infraestructures. S’ha de parlar d’aquest nou dis-
seny del vehicle quant als punts de càrrega, les diferents connexions, els punts d’hi-
drogen. Això és un tema que també crec que és un estudi important a tirar endavant, 
sobretot l’àrea de la indústria química i petroquímica; jo crec que també hi té molt 
a dir. Per tant, aquí hi ha un engranatge molt, molt important. 

Parlar de la formació. Jo crec que parlar de la formació en aquest moment... En el 
seu departament és un tema que ja en veniu parlant des de fa molt de temps, de quin 
ha de ser el canvi, la nova adaptació als llocs de treball, què passarà amb aquesta 
formació, parlar de la FP dual. Puc fins i tot arribar a compartir que la FP dual hau-
ria d’estar molt més connectada amb l’àmbit d’empresa, no? 

I també, sobretot, aquesta situació de pandèmia ens ha fet viure amb aquesta 
–n’hem parlat alguna vegada– globaldependència que tenim, quant als diferents pro-
ductes. La feina que s’ha hagut de fer des del departament en buscar productes en 
altres espais, com això influirà ara en aquest nou model que podem implantar aquí 
al país, no? 

Com l’hi dic, no entraré en el tema Nissan. Jo crec que la setmana que ve tin-
drem oportunitat de poder-ne parlar més àmpliament. 

Però sí que, consellera, vull dir, per resumir, no? Ens ha presentat jo crec que un 
pla complet, ambiciós, dialogat. Jo sí que comparteixo..., perquè hem pogut viure al-
gunes de les reunions que s’han fet, s’han parlat, s’ha parlat amb el sector, s’ha par-
lat amb els diputats, també s’ha parlat d’aquest tema. Jo crec que les quatre línies, 
innovació i nous models de negoci..., és que no pot ser d’una altra manera. Això no 
es pot fer si no hi ha un estudi previ de mercat i una estratègia –jo crec que la posen 
damunt la taula. 
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Importantíssim: la línia d’inversió i internacionalització, que crec que no és gens 
diferent de la que ja han plantejat en altres àmbits de l’empresa i la feina que s’està 
fent des d’Acció. 

La formació, el talent, l’FP dual, això ja ho hem dit. 
I el tema de les infraestructures, i aquí també coincideixo amb algunes interven-

cions en el tema de la Idiada. És un tema que hem posat també damunt de la taula; 
un tema que preocupa moltíssim en una comarca com és el Baix Penedès, on un 
tema com Idiada ha de mantindre molts llocs de treball. I, per tant, aquí voldrem 
escoltar també atentament, i volem ajudar en totes aquelles propostes que puguem 
també traslladar en aquella zona. Tenim, a més a més, un compromís de tots els di-
putats per donar suport a la zona del Penedès. Per tant, jo crec que també aquí és 
important també per a nosaltres. 

I, per acabar, jo sí que vull fer un èmfasi –i a més s’ha dit i s’ha recollit– de que el 
plantejament d’aquest pla és molt ambiciós. Jo crec que tots els que estem aquí coin-
cidim com a grups parlamentaris de que el pressupost ha de fer honors a la feina feta, 
i que, per tant, posar des de Junts per Catalunya a disposició de què és el que hem de 
fer com a grups parlamentaris perquè sigui viable aquesta... Això no és un pla que es 
queda al paper, és un pla que està treballat, que té moltes opcions i que darrere hi ha 
d’haver un suport pressupostari claríssim. El que plantegeu suposo que és de mínims. 
Coincideixo amb la diputada Romero i amb el diputat republicà. Tots, jo crec que hem 
coincidit aquí en que aquí hem de fer un esforç, també des de l’arc parlamentari, per-
què aquest suport pressupostari sigui una realitat. Probablement, 51 milions són pocs 
per a enguany, i probablement es podria incrementar aquest 20-25, aquests propers 
cinc anys que vostès planifiquen amb 263 milions. 

Jo crec que nosaltres, com a grups parlamentaris, tenim molt clar que pensem en 
l’economia productiva, perquè si després volem que hi hagi redistribució d’aques-
ta riquesa primer s’ha de produir, ho hem dit moltes vegades, i, per tant, estem en 
aquesta línia, no? 

Jo, consellera, crec que hauria de sortir un acord unànime del Parlament per donar  
aquest impuls pressupostari al que esteu plantejant. I li preguntaria: quin escenari 
veu vostè, contempla, si això no és viable, si aquest esforç pressupostari no és via-
ble? Perquè després sí que aquestes accions difícilment es podran tenir en compte. 
Per tant, jo crec que hauria de comptar amb tots nosaltres per fer possible aquest 
esforç, que jo crec que comporta el seu lideratge, el lideratge del seu departament. 
Fins i tot aquí se li han posat competències, noves competències. Per tant, crec que 
això s’ha de recollir. I, fins i tot, quina serà la seva feina, també, amb aquest anun-
ci de l’Estat dels 3.750 milions, en aquest plan de ayudas, a veure si corresponen 
també a la feina que s’està fent des de Catalunya i que es posa avui també damunt 
la taula.

De totes formes, agrair la feina que heu fet, i posar-nos a la vostra disposició per-
què des de l’arc parlamentari puguem donar suport a la feina que fa el departament.

Moltes gràcies, consellera. 

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Ara, consellera, tindrà uns vint minutets, si va 
bé, per donar resposta a les preguntes que li han fet els grups parlamentaris.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Pensava que eren trenta. Bé, és igual. Fem... Moltes gràcies, grà-
cies a tothom per les intervencions que, bé, doncs considero que sempre ens enri-
queixen i ens fan reflexionar també, no? A partir d’aquí, també volia transmetre 
alguna part de la informació que potser no he traslladat. 

Començo per la intervenció del senyor Pachamé, que ens feia referència, evi-
dentment, als imports que realment hi destinen alguns estats. A mi, doncs, el que 
li puc dir que ja m’agradaria ser un estat, ja m’agradaria tenir aquests pressupostos, 
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no?, evidentment, però hem de comptar amb el que hem de comptar. Que la dotació 
pressupostària és insuficient és obvi; jo penso que negar-ho seria absurd. I, a partir 
d’aquí, cap on anem? I aquesta és una reflexió que feien tots els grups, no? Aquesta 
dotació pressupostària, doncs, preveiem ara que sigui a través de la comissió per a 
la reactivació econòmica i protecció social per les quantitats que vindran de l’incre-
ment del sostre de dèficit permès. Sigui per ajuts europeus, sigui per diferents plans 
territorialitzats, esperem que puguin augmentar. Però quan vostè em preguntava 
«què han fet?» o «ara s’hi posen?», jo penso que és obvi... A veure, primer, aquest 
pla neix a partir d’una diagnosi. Aquesta diagnosi l’ha elaborat el departament amb 
fons propis, amb personal propi. Es pot imaginar què és tenir dins la Direcció Ge-
neral d’Indústria, doncs, pivotat en aquest cas per la unitat d’estratègia competitiva, 
no? –el senyor Joan Miquel Hernández i tot el seu equip–, trucar a cinc-centes em-
preses, detallant clarament quins són els components que fan, feta aquesta classifi-
cació, fet aquest agrupament, que després ens permeti fer una diagnosi, perquè és 
que no sabem ni de què parlem. I això feia..., o jo no he trobat que s’hagués fet amb 
aquest detall, no? Per tant, ja fa molt de temps, fa més d’un any i mig que ens vam 
posar a tractar el sector. El que passa que, doncs bé, pensàvem tenir la diagnosi a fi-
nals d’any, l’hem tingut a principis d’any amb tot el pla. Però fa, evidentment, molt, 
molt temps que hi estem treballant, no és que ens hi haguem posat fins ara, no? 

I amb el tema... Hi ha alguns temes que estem treballant: amb tot el tema Nissan, 
amb el pla de proveïdors, hi estem treballant, amb ells, ja fa dies que estem tenint 
reunions i treballant amb ells. 

Estem, també, treballant la captació d’inversions tractores –després m’hi referi-
ré–; amb tot el tema de digitalització 4.0. Si amb alguna cosa jo crec que soc pesada, 
pesadíssima, és amb l’anunci que la nova indústria 4.0 està ja aquí, i si no hi adap-
tem el nostre teixit empresarial, no tan sols industrial, patirem, i moltíssim. Jo crec 
que ho he dit per activa i per passiva. 

I també estem donant ajuts directes a les petites i mitjanes empreses, i també, 
amb preferència, al sector automoció, i això són recursos que fem propis del depar-
tament. I jo crec que fa molt temps que hi estem treballant, això no es fa de la nit al 
dia. I un pla jo crec que tan elaborat, doncs, crec que demana reflexió, debat, diàleg, 
i això és el que hem fet. Per això adoptem cadascuna de les mesures. Jo crec que si 
m’identifiquen, doncs, quina mesura..., «no, aquesta no l’hagués fet així, l’hagués fet 
diferent», bé, doncs acceptem la crítica. Però si alguna cosa hem estat és exhaustius. 

El centre de formació professional de Martorell. Cert, ens agradaria molt que 
estigués funcionant. I en això, doncs, suposo que serà també un dels punts que par-
larem dilluns arran de tota aquesta crisi amb el conseller El Homrani, del qual el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, doncs, penja aquest centre. Hi ha tota la nostra 
col·laboració, i de bon grat, doncs, jo no em voldria posar ara en el que són els as-
sumptes d’una altra conselleria, però ens explicarà el perquè de les licitacions i com 
està, no? I en aquest sentit, som els primers que volem que aquest centre funcioni. 

I pel tema de calendarització, en el pla que els hem detallat a vostès hi ha més des-
cripció de totes i cadascuna de les accions. Calendaritzats estan els grups de treball 
que tenim interns al departament, però podem parlar també d’una..., els podem pas-
sar el que és la calendarització. I a partir d’aquí, doncs, continuar-hi treballant, no? 

La senyora Romero també ens exposava la importància del coneixement. Total-
ment d’acord, ho saben. Aquesta transferència de les universitats i centres de recer-
ca ha marcat la necessitat d’aquests nous perfils professionals. I, evidentment, amb 
tot el tema d’atracció d’inversions. Ens preguntava concretament per Idiada. Idiada, 
nosaltres, en un primer moment, havíem dit, doncs, que intentaríem que, ja que hi 
ha d’haver una nova licitació, que no es pot prorrogar, una nova licitació l’any 2023, 
doncs intentaríem que qui fes ara les inversions fos l’empresa, i després, doncs, 
contractualment s’establís que per aquell període d’amortització que no ha pogut 
recuperar, doncs rebés una indemnització. Però des d’Intervenció això es va consi-
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derar que no procedia, i vam haver de buscar noves fórmules. En aquest sentit, hem 
ideat des del departament, doncs des del mateix departament, cada any destinar-hi 
3 milions d’euros fins a arribar als 15 milions d’euros que demana aquesta inver-
sió del nou circuit vinculat a cotxe autònom i vehicle elèctric, no? I, per tant, són 
aquests diners... De cap manera volíem que caigués Idiada; no deixarem que caigui 
Idiada. Ho torno a repetir, són molts llocs de treball amb valor afegit, molts dels 
quals, doncs, enginyers superiors, enginyers i enginyeres; ens dona competitivitat, i 
és clau, molt, molt clau, per tenir aquestes noves inversions en les quals estem tre-
ballant. A l’hora de buscar noves inversions, evidentment, les intentem vincular als 
sectors tractors. I ho comentava també fa uns dies, no?, jo crec que només cal veure 
els ecosistemes que hem visitat darrerament –Estats Units, Corea, Japó, Alemanya, 
Israel–, doncs són ecosistemes o industrials d’alta innovació. I allà, doncs, poden es-
tar segurs que, a banda d’ajudar a les nostres exportacions, a banda d’establir aquest 
vincle comercial que hi tenim, si alguna cosa fem és explicar els nostres projectes 
i intentar atraure inversions amb les més de quaranta oficines que tenim a Acció. 

Intentem això, i també, doncs, posar en relleu que aquests dies s’ha parlat molt 
de Nissan, i també per posar al lloc que toca i que pertoca l’activitat de..., la feina 
que estan fent des del Catalonia Trade & Investment i tot l’equip de la conselleria, 
tot el que fem. Doncs jo diferencio molt, moltíssim, aquests dies que una cosa és 
Nissan –és una empresa, i en parlarem el dilluns, eh?, doncs, que també ha estat er-
ràtica en decisions, que ha tingut conflictes fins i tot en la cúpula directiva–, i una 
altra molt diferent és el mercat japonès, un mercat que –també surt poc, però és que 
jo penso que val la pena dir-ho–, amb més de 900 milions invertits aquests darrers 
anys, ha duplicat la inversió i ha representat la creació de quatre mil llocs de treball 
en aquests darrers anys –quatre mil són els últims cinc anys–, i, per tant, és un mer-
cat prioritari, i amb el qual, no hi tenim, no, hi seguim i hi seguirem tenim vincles 
i inversions, d’acord? 

I que el pressupost és escàs, també amb peticions que se’ns feien després en al-
tres intervencions, detallarem desglossadament, eh?, en reunions de treball, no te-
nim cap problema en detallar d’on hem tret cadascuna d’aquestes quantitats, com 
ho estimem, això, doncs cap problema per compartir-ho, ans al contrari, no?, ens 
agradarà informar-ne. 

El senyor Ferro ens parlava de la importància de la concertació. Evidentment, 
no tirarem endavant el futur industrial del nostre país si no comptem també amb 
els treballadors i treballadores. Les estratègies macroeconòmiques i a nivell, doncs, 
empresarial, evidentment, corresponen a cada empresa, però són els treballadors 
també qui configuren les empreses, i en aquest sentit, doncs, entenem que aquesta 
transició productiva, no?, que vostè apuntava. Jo crec també que l’Administració ha 
de liderar. Ara estem en un temps de canvis on realment la proactivitat... Som prolí-
fics, com a societat –i això és positiu–, en crear nous grups, iniciatives, pensament, 
propostes, però el que és més important, i en aquest sentit... També fa pocs dies, 
no?, ho parlàvem fins i tot amb el Ministerio de Industria: d’acord, molt bé, que fem 
els agents, però és l’Administració qui ha de dictar les polítiques industrials, qui té 
la visió en conjunt, qui no només ha de seguir, doncs, directrius purament mercan-
tilistes, sinó que també ha de vetllar per l’interès general, i aquesta visió integral la 
té l’Administració, no? 

I a nivell de corresponsabilitat, també, totalment d’acord. Doncs, aquí jo crec que 
tots hi hem de sumar, tots hi hem de comptar. I amb el tema de recursos, doncs jo 
crec que ja ho hem parlat moltíssim, i hi estem d’acord i esperem que això es pugui 
revertir. 

El senyor Vidal Aragonés, doncs, també, tal com he apuntat, no?: ho lamentem, 
i el nostre condol a les famílies d’aquests dos miners que han mort. Aquests acci-
dents són tràgics. Com li deia abans, pot estar ben segur que des del departament no 
investigarem, sinó que a més, doncs, com dic, hem parlat ja amb la direcció perquè 
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s’aturi l’activitat de manera indefinida. Perquè pot ser casualitat, pot ser..., encara no 
en sabem les causes amb detall, però ara sí que ja..., dos, doncs ens demana, com 
a mesura prudent, aquesta..., i ho repeteixo, les comissions d’investigació i tot el 
personal que hi abocarem, doncs ens han d’explicar aquí què ha passat, també, no?

Ens preguntava: «Què vol dir incorporar innovació?» Quan parlem d’incorpo-
rar innovació... Per exemple, en les primeres... El segon grup són noranta, cent onze 
empreses, no? Doncs veient que és un sector en transformació, que la competitivitat 
passa per aquesta innovació, hem d’anar integrant des de nous models de negoci i 
noves aliances fins a tot l’ús d’energies alternatives. Per exemple, treballar el tema 
de materials, no? Pot ser que fem carrosseries, però que cada cop hagin de ser més 
lleugeres i resistents, i això demana innovar en la que és l’elaboració de materials. 
Totes les proves que s’han de fer en fabricació additiva; tot el tema de sensòrica, com 
ara integrem els components sensors... Tot això, tots aquests elements de nova indús-
tria 4.0 els hem d’integrar perquè el component en sí sigui també un element, doncs, 
innovador a l’hora d’acoblar-lo a la peça global, que és l’automòbil, no? 

També estem actuant moltíssim en aquestes empreses..., ajudar-los a buscar part-
ners amb els quals innovar, perquè les empreses, a vegades petites i mitjanes em-
preses, ells no tenen un propi laboratori de desenvolupament, d’innovació. Per tant, 
la innovació externa la fem, doncs, ajuntant empreses que en principi pot ser que no 
tinguin relació. Ho hem vist... L’exemple més conegut és aquests darrers dies amb el 
tema dels respiradors, i Avinent és una de les empreses referents en aquesta innova-
ció i canvi de sector, no? Però és ajuntant-los i posant aquesta connexió que ajuda-
rem a fer simbiosi, no? Però la innovació, sí o sí, és un dels elements. I ho repeteixo, 
estem parlant de vora 211 empreses; cada una d’elles té un sector específic, però cap 
problema per definir com treballarem. Amb grups de treball podem explicar-los 
amb més detall com intentem introduir innovació, facilitar la innovació en cadas-
cuna d’aquestes empreses. De vegades és, senzillament, durant uns anys mentre hi 
ha la transició, alhora, s’han de fer polítiques d’internacionalització, d’exportació a 
mercats que no són tant madurs, i ens ajuda a salvar l’empresa durant un temps, fins 
que no fa aquesta transició que, evidentment, s’ho poden imaginar, és gradual. I en 
aquest sentit hi ha una gran complexitat en tota aquesta feina. I des d’aquí, doncs, 
dono les gracies també a centres tecnològics, als centres de recerca que hi han estat 
sempre disposats, i a tot el departament d’Acció vinculat a la innovació, que amb 
noves fórmules, amb tota la política de clústers que s’està fent... Jo crec que si hi ha 
un ecosistema que avui ens pot fer atractiu el sector de l’automoció són també les 
polítiques de clústers que hem fet, tota la intersecció de clústers. En podríem estar 
parlant tota una tarda, perquè aquí hi ha clústers, automoció, com interactua amb la 
resta de clústers, com es generen noves oportunitats de negoci. Això, doncs, és tam-
bé part d’aquesta innovació. 

Sobre el tema de la nacionalització jo he de dir que no veig que la nacionalitza-
ció sigui la solució. Jo prefereixo dotar d’elements innovadors que atorguin compe-
titivitat, perquè nosaltres podem tenir una empresa nacionalitzada, molt bé, i que 
sigui competitiva? O sigui, la nacionalització ens garanteix que sigui més com-
petitiva? Doncs jo crec que no. La nacionalització ens garanteix que serà capaç 
d’adaptar-se...? Quan parlem de nacionalització pensem, eh?, en els mecanismes, 
evidentment, de protecció que ha d’haver-hi en qualsevol fórmula d’ingrés públic, 
d’inversió pública. Doncs la lentitud, tota la publicitat, això és incompatible amb les 
empreses del dia a dia, que han de volar a l’hora de reaccionar. Altra cosa és, i aquí 
sí que, bé, això ho podríem debatre, és un dels temes a debatre, de segons quines 
participacions en segons quines empreses. Aquest és un altre tema que es podria es-
tudiar. I, de fet, ja des d’Avançsa tenim participació de la Generalitat de Catalunya 
en aquelles empreses que arrenquen, que tenen alt valor afegit, i que després se les 
deixa d’acompanyar i tiren soles, no? Altra cosa és. Però jo crec que és un tema prou 
interessant com per debatre’l a fons i parlar-ne, no? I, per tant, la nacionalització no 



DSPC-C 512
25 de juny de 2020

Sessió 23 de la CEC  32

és la solució màgica a aquest entorn global tan competitiu, però sí que podem mirar, 
doncs, ho repeteixo... 

I ajuts públics a empreses per a innovació se’n donen moltíssims. I aquest és 
un altre tema, doncs, que en podem parlar, perquè pot ser que estiguem confonent 
l’opinió general o que estiguem confonent fins i tot, també, les mateixes empreses o 
persones que han tibat d’aquests fons que es creen per a això, eh?, per generar inno-
vació. Nosaltres, si mirem l’European Innovation Scoreboard, ens està dient, escol-
ta –ho comentava el diputat Castellà–, som excel·lents en generació de coneixement 
–els dits «papers», eh?–, i captem fons de concurrència competitiva. Però això no 
ho traslladem al mercat, no ens sabem beneficiar d’aquest coneixement. Per tant, ens 
cal molta més inversió privada en aquest trasllat, aquesta traçabilitat, no? 

Dir també que, bé, doncs, amb tot el tema d’AT, Euromobility i d’altres, nosaltres 
estem al cent per cent. Anem a captar qualsevol tipus d’esdeveniment, summit o fira 
que ens posicioni, i jo crec que ho hem demostrat. Ho estem fent, evidentment, amb 
el sector mobile. Aquest any, 21, eh?, i ho hem treballat aquest any, s’ha treballat 
durant tot aquest any. El dia de la inauguració, jo demano que reflexionem com, en 
silenci i treballant moltíssim, aconseguim portar una fira que jo crec que serà un èxit 
en el sector audiovisual, i que ens ajudarà a diversificar un sector, l’audiovisual, i 
d’economia de futur, com pot ser-ho. I avui compartíem la reflexió amb la directora, 
doncs, que han vingut ja quatre projectes internacionals d’un total de vuit –quatre 
són públics– només en tema de games, de serious games, de jocs virtuals, no? Per 
tant, en aquesta nova economia intentarem atreure. 

I, evidentment, si nosaltres anomenem Pla de suport a la indústria de l’automoció 
i la mobilitat és perquè conceptualment ja entenem que hem de canviar de dimen-
sió, no? 

I preguntava la diputada Pallarès què passa si no hi destinem aquest suport. 
I amb això, ho torno a repetir, jo crec que hi ha consciència per part de tot el Go-
vern –ho estem treballant també amb Economia. Doncs ara hi ha hagut despesa 
afegida en l’àmbit sanitari i social, però és obvi i evident que ara cal també recolzar 
els sectors productius. Doncs miri, si no destinem d’aquests més de 260 milions en 
aquest suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat en els propers cinc anys, 
ens arrisquem a perdre, doncs, la viabilitat d’aquestes 211 empreses i aquests 74 per 
cent de llocs de treball que això implicaria. Per tant, jo crec que les conseqüències 
són prou greus. Les sabem, les podem anticipar, les actuacions, podem anticipar les 
actuacions amb prou temps com per actuar. Per tant, el que estem exposant avui ha 
volgut sobretot ser un treball rigorós, seriós, molt lluny de qualsevol mena de dema-
gògia, però sí una alerta clara, perquè per damunt de tot jo crec que hi ha d’haver 
la consciència d’on estem anant. I ho apuntaven també diferents diputats: és que te-
nim una data que, sí o sí, ens marcarà l’aturada del que és la fabricació i venda de 
vehicles amb motors de combustió. Aquest fet és cert; dins la incertesa, aquest fet 
és cert. I, per tant, ho torno a repetir: si no destinem aquests 263 milions d’euros al 
sector automoció en els propers cinc anys, molt bé, doncs cauran 211 empreses, molt 
probablement cauran, i tots els llocs de treball que impliquen, que actualment són 
aquest 74 per cent, doncs, de llocs de treball. 

Podem actuar? Jo crec que hi ha consens. Tenim actius per actuar; tenim actius 
per atreure, seguir atraient inversions vinculades a la indústria de l’automoció i la 
mobilitat. I el que farà aquest departament és, evidentment, no parar de treballar per 
aconseguir aquests objectius.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, consellera. S’ha ajustat al temps dels vint minuts, tot i que tenia 
apuntat trenta minuts, que és el que em consta. Ara, si volen, obrim un segon torn, 
si algú vol... No? No fa falta? (Pausa.) Ho deixem aquí amb les explicacions de la 
consellera. 
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Doncs agrair a la consellera i a la directora general d’Indústria la seva presència 
avui aquí i les seves explicacions. 

Moltes gràcies, i ens veiem dilluns. 

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies. A disposició del Parlament, eh? Per molt que ara acabi aquesta com-
pareixença, el departament està sempre a la seva disposició per qualsevol consulta 
que es vulgui fer. I farem posteriorment, doncs, algun grup de treball –disculpes, 
president. 

El president

Moltes gràcies, consellera. 
Doncs aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i set minuts.
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