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Sessió 10 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda 
i set minuts. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ramon 
Casals i Mata; del secretari, Jordi Terrades i Santacreu, i del secretari en funcions, Pol Gibert 
Horcas. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Magda Casamitjana i Aguilà, Antoni Cas-
tellà i Clavé, Anna Figueras i Ibàñez, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Neus Lloveras i Mas-
sana, Fabian Mohedano i Morales, Jordi Munell i Garcia, Jordi Orobitg i Solé, Montserrat Pa-
lau Vergés, Carles Prats i Cot, Eduardo Reyes i Pino i Maria Senserrich i Guitart, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Francisco Javier Domínguez Serrano, Antonio Espinosa Cerrato, Joan García 
González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, Ferran Pe-
dret i Santos i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals i Marc Vidal 
i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i María José García 
Cuevas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el membre de la Junta Directiva i coordinador del Baix Llo-
bregat de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, Raimon Martínez Gon-
zàlez, i la membre de la Junta Directiva i representant del Sector de Seguretat Privada de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris Anna Aisa Biarnès.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i 

Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les activitats de 
l’entitat i exposar les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen (tram. 357-
00096/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qües-
tions lingüístiques (tram. 250-00309/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 104, 71).

3. Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa (tram. 250-00474/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 146, 63; esmenes: BOPC 194, 15).

4. Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Vilade-
cans al pas pel nucli urbà de Begues (tram. 250-00482/11). Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 152, 59; esmenes: BOPC 194, 16).

5. Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions (tram. 250-
00486/11). Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 152, 63; 
esmenes: BOPC 194, 16).

6. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socioeco-
nòmica del Baix Penedès (tram. 250-00498/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 165, 
41; esmenes: BOPC 214, 16).

7. Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta d’estiu en el sector del 
transport aeri (tram. 250-00522/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 184, 39; esme-
nes: BOPC 214, 19).

La presidenta

Bona tarda a totes i a tots. Si us sembla, anem començant. (Remor de veus.)
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Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris per a presentar les activitats de l’entitat i exposar 
les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen

357-00096/11

Bé, comencem. Ens retrobem aquí, a la primera comissió després del període de les 
merescudes vacances, i començarem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la com-
pareixença de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris. I tenim entre 
nosaltres el senyor..., compareixeran el senyor Raimon Martínez Gonzàlez, que és mem-
bre de la junta directiva i coordinador del Baix Llobregat, i la senyora Anna Aisa Biarnès, 
que també és membre de la junta directiva i representant del sector de seguretat privada, 
per un temps, que se’l repartiran..., què posem...? Vint, trenta...? (Veus de fons.) Sí. (Veus 
de fons.) Ah, perfecte. Molt bé.

També aprofitar per dir que hi ha un canvi en l’ordre del dia, i és que, tal com sol·lici-
tava la diputada Alícia Romero, del Partit Socialista, i que tots els portaveus hi han estat 
d’acord, debatrem la proposta de resolució sobre el TTIP, bé, sobre el tractat transatlàntic, 
que corresponia al cinquè punt de l’ordre del dia..., la farem després de la compareixença; 
és a dir, quan acabi, serà el següent punt.

I també excusar, al que és la compareixença, l’assistència del portaveu de la CUP - 
Crida Constituent, del diputat Albert Botran.

Per tant, sense més, comença el senyor Raimon. Benvinguts, i tenen la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Sí. No, comentar-te...

La presidenta

Ah! Perdó, com que no... Disculpeu. I també disculpeu que..., també com ens sol·licita 
el portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, el punt número 7, que és la Proposta de 
resolució sobre la preparació de la temporada alta d’estiu en el sector del transport aeri, 
queda posposada per a la següent comissió. Gràcies i disculpi, diputat.

Bé, ara em penso que no... (Veus de fons.) Sí, hi ha substitucions d’algun grup? (Pausa.) 
Hi ha alguna substitució d’algun grup?

Jordi Munell i Garcia

Perdó. La diputada senyora Maria..., ai, Neus Lloveras per la senyora Montserrat 
Candini.

La presidenta

Molt bé; gràcies.

Joan García González

Aquí també. Francisco Domínguez substituirà el diputat Jorge Soler.

La presidenta

Molt bé; gràcies. Doncs, sense més, ja comencem la compareixença. Moltes gràcies.

Raimon Martínez Gonzàlez (membre de la Junta Directiva i coordinador del 
Baix Llobregat de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris)

Bona tarda. Primer de tot, agrair l’oportunitat que des de la taula se’ns dóna de po-
der expressar el nostre projecte «Fem país». Presidenta, membres de la taula, parlamen-
taris i parlamentàries i membres de l’ACEDE, comptem amb el nostre president, que 
també està recolzant el projecte.

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

Primer de tot, m’agradaria parlar de les nostres dades com a ACEDE Catalunya. 
ACEDE Catalunya és un lobby –tal com diu la paraula, un grup d’interès– que no té cap 
tipus de color polític. Nosaltres som una entitat que no rebem subvencions, per la qual 
cosa som apolítics; això també ens permet tenir una certa llibertat a l’hora de parlar.

Aproximadament representem uns 80.000 treballadors, i estem representats en dife-
rents sectors que per nosaltres són sectors de valor afegit. Sobretot són sectors de creació 
de mà d’obra intensiva, on pimes..., poden comptar amb representativitat de pimes de 
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1.000, 500, 600 treballadors, o micropimes, que són la nostra realitat com a teixit català, 
amb 1, 2 i 3 treballadors.

Com a entitat i com a associació, el que volem fer és un pont entre les administra-
cions públiques i el que seria el teixit industrial i empresarial amb una finalitat –molt 
positiva– de construir un país millor, i, sobretot, crear ponts de comunicació perquè les 
pimes tinguin una millor representativitat i una major possibilitat de fer coses davant de 
l’Administració pública.

També cal destacar que, com a comissions de treball, estem treballant en comissions 
de treball d’emprenedoria, del sector sanitari, del sector de TIC, del sector de sanitat i so-
ciosanitari. I, per últim, som..., o creiem que entre els diferents representants de la nostra 
entitat podem comptar amb un grup d’experts en contractació pública.

D’on neix, el nostre projecte? El nostre projecte va néixer l’any 2011. Vam començar 
a treballar amb dos objectius clars: primer, per un costat, el que seria la desafecció po-
lítica –estem molt preocupats o estàvem molt ocupats a intentar canviar aquesta situa-
ció–, i, per un altre costat, claríssim, el suport a les pimes i a les nostres organitzacions.

El 2012 comencem el nostre projecte. Queda aturat parcialment per les eleccions 
el 2013. Fem una primera trobada, fem una compareixença molt similar a la que estem 
fent avui el 2014, fem propostes, però queda de nou aturat per un tema també polític. 
I tornem a venir aquí gràcies a la nova reunió que vam tenir amb la presidenta per ex-
pressar-li la nostra intenció de continuar fent país i continuar sobretot marcant propos-
tes i explicant la nostra situació, perquè estem ocupats a defensar aquells que cada dia 
–entitats com les nostres i empreses com les nostres– estan desapareixent, que s’ho es-
tan passant molt malament i que realment necessiten tenir suport.

Economia real. Nosaltres el que sí que volem és intentar buscar una simplificació 
sobre el que seria la creació d’empreses –després hi entraré en detall. Com a dada ob-
jectiva, hem fet un gràfic que per nosaltres és molt clar. Quin és el valor afegit de les 
pimes i la creació de valor al país? Si ho veiem, dintre de la rodona del PIB català, el 58 
per cent aproximadament del PIB català està representat per pimes.

Tenim una altra dada molt important: el 88 per cent de l’economia catalana està for-
mada per pimes, i el 70 per cent aproximadament dels treballadors estan ocupats per 
pimes. També cal afegir –si ho veieu, dintre del format...– que el 37 per cent aproxima-
dament de la riquesa del nostre país està en mans de grans empreses, que no ocupen, en 
proporcionalitat, el mateix nombre d’empleats.

Dono la paraula a la senyora Anna Aisa.

Anna Aisa Biarnès (membre de la Junta Directiva i representant del Sector 
de Seguretat Privada de l’Associació Catalana d’Executius, Directius 
i Empresaris)

Hola, bona tarda. Com ha dit el Raimon, el nostre projecte té dues potes: una és la 
desafecció política i l’altra és el suport a la pime.

Respecte a la desafecció política, nosaltres creiem que Catalunya pateix desafecció 
política, entesa com un descontentament, un desencís, una desconfiança de la ciutada-
nia vers les institucions, la política, els polítics i les actuacions que es porten a terme; 
tot això, agreujat amb la situació socioeconòmica que estem patint. Per tant, considerem 
que la desafecció política ha d’estar dintre de l’agenda dels diputats i diputades del Par-
lament de Catalunya, perquè realment és un problema real al qual hem de buscar solu-
cions.

Una bona iniciativa ha estat reforçar projectes conjunts. Creiem que és important que 
s’incentivin tots aquells projectes en els quals col·laborin tant les institucions com els 
polítics i els agents socials i econòmics. En alguns àmbits s’han portat a terme aquests 
projectes socialment transformadors, i creiem que s’han d’incentivar i tirar endavant.

Al respecte, volem destacar, per nosaltres, la importància que té la Llei de transpa-
rència, i no només la llei, sinó totes aquelles normes i codis que s’han publicat i s’han 
elaborat sota el paraigua d’aquesta Llei de transparència. Però, com em va dir una vega-
da un magistrat del suprem, «España es un país regido por una dictadura de las leyes 
suavizada por el constante incumplimiento de las mismas», i això és el que crec que 
s’ha d’evitar, precisament.

D’exemple, posarem el Registre de grups d’interès de la Generalitat, en el qual ve-
ieu que l’ACEDE està inscrita, i, a més, és de les primeres inscripcions que hi han, però 
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realment no ha tingut l’èxit que esperàvem. Potser hauríem de fer una reflexió sobre què 
és el que ha passat, per què no ha tingut l’èxit que hauria d’haver tingut, més encara 
quan s’està parlant de fer un registre del Parlament –i, per tant, és important saber ana-
litzar què ha passat–, però això no ha d’evitar que exigim el compliment d’aquesta nor-
mativa. I, per tant, a qualsevol institució, persona, organització o associació que demani 
una reunió amb un alt representant de l’Administració i no estigui inscrita en el registre, 
se li ha de denegar la reunió. Exigim, per tant, una mica, per recuperar tota aquesta con-
fiança, el compliment exhaustiu de les lleis que realment estem aprovant.

Som partidaris de la negociació, evidentment. Com he dit abans, l’empresari, potser 
inclús més que el ciutadà, pateix la desafecció política. Per què? Perquè dia a dia s’hi 
troba: es troba amb traves burocràtiques; es troba amb falta de suport econòmic, amb 
una normativa enormement complexa, que pràcticament ni entén. I, per tant, la seva 
desafecció ha de ser tractada també des d’un punt de vista potser inclús més important o 
més detallat que el de la ciutadania en general. I apostem pel diàleg, diàleg entre els em-
presaris i les associacions empresarials, i, evidentment, amb el món polític; és essencial 
per crear aquests ponts de comunicació entre aquests dos mons, que són l’empresarial i 
el polític.

Creiem també necessari equiparar responsabilitats. Els en posaré només un exem-
ple: en seguretat privada, amb la nova Llei de seguretat privada, que és molt recent, a 
un vigilant de seguretat –i els estic parlant d’un simple vigilant de seguretat–, només pel 
fet de ser detingut, se li pot retirar la TIP –la TIP és la seva targeta d’identificació pro-
fessional–; és a dir, perd la feina. Només pel fet de ser detingut. Nosaltres no demanem 
aquesta equiparació, perquè, realment, ja no la detenció..., una imputació tampoc equi-
val a una culpabilitat, però sí que demanem que hi hagi una equiparació de responsabi-
litats entre el sector polític i el sector empresarial.

Els empresaris tenen una responsabilitat cada vegada més gran en qualsevol tipus 
d’incompliment; a vegades incompliments per ignorància, però la tenen. I la societat no 
veu aquesta contraposició de la responsabilitat empresarial vers la responsabilitat dels 
polítics, quan al final són dos gestors: un de fons públic i un de fons privats, però els dos 
són gestors de fons.

Creiem també que hem d’anar cap a un model exemplar. Tenim altres democràcies, 
que a vegades considerem més avançades democràticament, on un ministre, per copiar 
una tesi, dimiteix; o un ministre, per donar un test positiu d’alcoholèmia, dimiteix. Pot-
ser que ens fem una reflexió i un plantejament de si realment hem de tirar cap a aquesta 
exemplaritat dels poders polítics.

I, per últim, hem de creure en un model de país. Hem de defensar la marca Barce-
lona, hem de defensar la marca Catalunya com un model de confiança, de qualitat de 
vida, d’avantguardisme, de clima mediterrani –per què no?, el tenim, aprofitem-lo– 
i, sobretot, d’un esperit molt treballador.

Raimon...

Raimon Martínez Gonzàlez

Entraré més en el que seria el suport a la pime. Hi ha una frase que des de l’ACEDE ens 
agrada copiar, que és d’una altra persona, que és el senyor Calleja, Daniel Calleja, que el 
que diu és: «Hi han 23 milions de pimes, i, actualment, si cada pime creés un únic lloc 
de feina, automàticament eliminaríem l’atur de tot Europa», per la qual cosa hem de fer i 
hem d’intentar treballar cap a polítiques que afavoreixin la dedicació, l’esforç..., el treball 
d’aquelles pimes que poden crear ocupació.

Moltes vegades estem legislant per a grans empreses amb les quals nosaltres també 
col·laborem, i també hi creiem, perquè creiem que la col·laboració publicoprivada i la 
col·laboració entre les grans empreses i les petites empreses és necessària, però pen-
sem que el nostre model de país també ha de fer un esforç important a mesurar i fer 
aquelles accions que siguin necessàries perquè el nostre teixit empresarial pugui crear 
ocupació.

Estem força preocupats i ocupats amb la negociació col·lectiva. L’última reforma la-
boral va fer una modificació claríssima de l’article 87 de l’Estatut dels treballadors, del 
text refós de l’Estatut dels treballadors, que va deixar fora de la negociació algunes pa-
tronals catalanes per no tenir la representativitat suficient, i ara us n’explicaré el detall.
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Anteriorment..., bé, actualment, la norma, el que marca per ser legítim i per poder 
tenir una capacitat negociadora..., has de tenir o bé el 10 per cent d’empresaris i mínim 
un 10 per cent de treballadors afectats o el 15 per cent de treballadors afectats. Abans 
de la reforma deia: «i el 15 per cent de representativitat», amb la qual cosa les entitats o 
associacions que tenien un 15 per cent de representativitat però no arribaven al volum 
de treballadors suficients podien estar a les taules negociadores. Actualment no és així. 
Això és un problema greu, important, per a les nostres entitats.

Per un altre costat, també veiem..., de la reforma laboral hi han coses positives i co-
ses negatives, però és cert que hem anat cap a convenis d’empresa, convenis que es po-
den gestionar des d’empreses, i a vegades ens hem trobat fins i tot amb algunes coses 
que realment per nosaltres són, com a mínim, complexes. Clàusula de descuelgue o de 
«despenjament», com es diu en català: el 10 per cent de les empreses que han causat 
clàusula de descuelgue són majors de 250 treballadors, i, en canvi, a l’economia real, un 
0,3 per cent de les empreses són majors de 250 treballadors. Per tant, veiem que la clàu-
sula de descuelgue s’està aplicant més a grans empreses. No només això: dels 20.000 
treballadors afectats amb clàusules de descuelgue, gairebé la meitat han estat empreses 
majors de 250 treballadors. Veiem, a més, que en alguns casos hem tingut competència 
deslleial per l’aplicació de convenis d’empresa versus convenis de sectors, que han per-
judicat aquelles entitats o petites entitats que no es podien presentar d’una altra manera.

Llei de morositat. Com bé ha dit la meva companya, un país que té una norma que 
s’incompleix..., ens hauríem de pensar una mica què és el que passa. No és possible 
que hi hagi una llei de morositat que el que intenta és vetllar per la normalitat de la 
liquiditat del mercat i que realment sigui incomplerta d’una manera reiterada.

Tenim dades que per nosaltres són positives, perquè hem millorat, clar. Si posem 
una dada com la que teníem el 2012..., la mitjana de pagament de l’Administració públi-
ca l’any 2012 eren 141 dies de mitjana de pagament; entre empreses estava en 93 dies, 
aproximadament. Actualment, el 2015, tenim altres dades, que sí que diuen que apro-
ximadament la Generalitat està pagant a 40 dies. Les dades que tenim del sector i els 
estudis que hem fet des de l’ACEDE són que continuem estant en 75 dies de mitjana. 
I entre empreses –entre empreses– estem en 85 dies. Això què vol dir? Que és un peix 
que es mossega la cua, perquè la inaplicació d’aquesta norma genera manca de liquiditat 
en les diferents empreses: un no cobra, l’altre no paga, i això ens afecta de manera molt 
substancial. És cert que les administracions locals han fet un gran esforç, que l’Admi-
nistració general de Catalunya està intentant-ho, però tot i així creiem que s’ha d’aplicar 
clarament la normativa vigent.

Constitució d’una entitat. Hi han cinc criteris, que per nosaltres són clau, que a més 
la Unió Europea els diu com a tals, que són: per un costat, la recomanació de la Unió 
Europea és que una empresa es pugui crear en menys de tres dies, que no superi tres 
dies; que el cost per crear una empresa sigui cent euros; que tots els tràmits es puguin 
fer en un únic organisme; que sigui possible completar online qualsevol tipus de tràmit; 
i no només això, que des de qualsevol país europeu es pugui tramitar la creació d’una 
entitat o empresa. Això a l’Estat espanyol..., no vull dir més.

Sí que és cert que també hem notat una evolució positiva. Segons les dades del Banc 
Mundial i l’informe del 2013... L’informe del 2013 deia que l’Estat espanyol estava din-
tre del rànquing en el número 142 de 189 països. Actualment, el 2015, que és l’última 
dada, el cas espanyol està en el rànquing en el número 33: hem millorat substancial-
ment, però tot i així s’ha de fer molt més. En el cas europeu, l’Estat espanyol està en el 
número 12. I països com Dinamarca, Anglaterra i Finlàndia estan molt per sobre de la 
nostra situació, pel que fa a l’agilitat de la creació d’una entitat. És molt car, crear una 
empresa; és difícil, crear una empresa, i els tràmits són difícils.

No només això; tenim una altra dada que per nosaltres també és força..., com a mí-
nim entenedora: què és el que paga un autònom a l’Estat espanyol i què és el que paga 
un autònom en altres països? En països com Portugal o França, en funció dels ingres-
sos, les seves quotes són zero; en països com el Regne Unit estan entre 13 i 58 lliures, 
perquè no estan en euros; i en el nostre cas el mínim són 3.120 euros anuals, tenint en 
compte que és cert que hi ha hagut una nova aprovació per a aquells nous autònoms, que 
paguen cinquanta euros durant els primers cinc anys, però realment el gran teixit dels 
autònoms continua tenint unes quotes molt elevades.
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Finançament. Per últim, estem ocupats en el finançament. No només això, tenim da-
des que també per nosaltres són bastant entenedores. En un informe que nosaltres hem 
treballat ens trobem amb les dades dels nostres associats, que diuen que el 61 per cent dels 
nostres associats creuen que els està costant més finançar-se actualment que abans de la 
crisi. No només això, ens trobem que les petites empreses..., bé, ahir, no sé si vau llegir 
l’article de El Periódico, on el conseller delegat de Bancaixa deia que la liquiditat o els 
préstecs encara no havien baixat a les entitats o a les empreses. Això és una dada que no 
dic jo, sinó que l’està dient un conseller delegat de Bancaixa.

Ens trobem, a més, amb uns tipus d’interès molt elevats per a les pimes, amb uns avals 
molt elevats per a les pimes. Perquè ens en fem una idea, el rescat bancari ha aplicat un 0,5 
per cent més euríbor, no?, i nosaltres, les línies actuals de l’ICF, estem en un euríbor més 
3,95; euríbor ICO: 2,40, 4,25, en el millor dels casos avalat per part de l’empresari –avalat 
per part de l’empresari–, i amb una dificultat important per poder aconseguir liquiditat.

També és cert que veiem oportunitats de millora i que hem vist que hi han noves al-
ternatives de finançament alternatiu com poden ser el crowdfunding –el que passa, que 
els préstecs, a un 7 per cent...– o les plataformes, i els treballadors o empreses que volen 
invertir directament en alguna empresa de teixit real fan subhastes directes i aconseguim 
una certa liquiditat que al mercat ordinari bancari ens està costant molt per poder portar a 
terme els nostres projectes endavant.

No només això, cada projecte que nosaltres portem..., no sé amb quins sectors heu tre-
ballat o heu col·laborat, però els marges a vegades són relativament petits. Si el marge d’un 
7 per cent del tipus d’interès és directe pel que nosaltres estem pagant per poder fer una 
operació, és gairebé insostenible, com a tal –és gairebé insostenible, com a tal.

Per últim, parlarem de contractació pública. Requisits de solvència. Estem ocupats 
des de fa temps en la solvència: per un costat, manca de solvència tècnica en alguns dels 
concursos públics. Vol dir que qualsevol empresa, encara que no tingui solvència tècni-
ca, es pugui presentar a un concurs de prestació de serveis de qualsevol activitat, com 
poden ser serveis socials, com pot ser seguretat. Això s’està intentant treballar, i jo crec 
que s’està aconseguint, des de determinades administracions públiques, millorar-ho.

Volem també treballar sobre els lots. Què és el que ens passa? La dificultat que tenen 
algunes pimes per presentar-se a concursos públics..., es demanen solvències molt supe-
riors a les del concurs públic real. Què vol dir? Per presentar-te a un concurs públic de 
300.000 euros, la solvència tècnica i experiència a vegades són de tres vegades, que vol 
dir 900.000 euros de facturació perquè sigui possible presentar-t’hi. I no només això, en 
alguns casos –que hem denunciat des de l’ACEDE i des de les diferents plataformes– 
ens trobem amb una necessitat de treballar sobre lots per poder donar cabuda a aquelles 
pimes que realment, en un lot de 5 milions d’euros, seria impossible que es presentes-
sin, però si hi hagués una diferenciació entre cinc lots d’1 milió d’euros, seria més fàcil, 
la seva introducció.

Per un altre costat, criteris tècnics i criteris de preus. Concursos cent per cent sub-
hasta, continuen havent-n’hi. No entenem que un concurs sigui purament una subhasta 
econòmica, perquè això l’únic que fa és anar en contra de la prestació del servei. Ente-
nem, a més, que el criteri tècnic ha de tenir un pes mínim sobre el concurs públic. No 
només això, nosaltres proposem que el criteri tècnic com a mínim tingui un cinc, o si-
gui, sigui un aprovat –com per a qualsevol dels que estem..., i ens hem examinat en els 
nostres exàmens–, per poder passar la primera fase, i que després pugui puntuar la seva 
avaluació econòmica, perquè, si no, no garantim que el servei públic sigui correcte.

Per un altre costat, estem ocupats en el canvi, no?, de l’Oficina de Contractació Públi-
ca versus la Direcció General de Contractació Pública, oficina de contractació pública que 
depenia directament de Presidència, amb molta agilitat. Jo crec que hem de tornar a esta-
blir més ponts amb ells, tornar-hi a treballar. Es van fer iniciatives molt importants, com 
la Instrucció número 2014, de bones praxis; es va treballar molt, però veiem que ara és el 
moment de reprendre aquesta situació, perquè hi veiem una certa paràlisi, per part nostra.

I, per últim, ofertes o baixes temeràries. En el nostre país, una entitat o una empresa 
es presenta a un concurs, fa una baixa temerària, i la normativa vigent estatal permet que, 
mitjançant una simple justificació econòmica –«simple» que no és tan simple, però a ve-
gades..., no deixa de ser un paper, el paper en Excel ho aguanta tot–, pugui ser adjudica-
tària, sabent que és impossible prestar aquest servei de manera correcta, per la qual cosa 
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hem de fer un avenç, hem de treballar cap a modificar la normativa estatal o treballar amb 
una normativa catalana de contractació pública.

Anem a l’últim punt, proximitat i consum. Entenem que en altres llocs –i això ho hem 
parlat ara a la taula– s’està intentant treballar amb el fet de puntuar o donar un valor afegit 
a aquell que reinverteix els seus beneficis al territori. Què vol dir? Hem de treballar sobre 
aquells projectes que realment estiguin creant ocupació en el territori, que estiguin pagant 
els seus impostos al territori, aquells que aporten valor afegit, i creiem que l’aposta en al-
tres comunitats d’Espanya funciona d’aquesta manera. I veiem que s’ha de treballar d’una 
manera més àgil per intentar buscar el que nosaltres en diem «reversió social»: aquell que 
ara crea ocupació en el país, aquell que està pagant els impostos al país, aquell que treba-
lla amb bones praxis. Jo crec que d’alguna manera hem de treballar cap a fomentar aquest 
consum, que sigui un consum responsable. En això hi ha bones praxis, des del departa-
ment de consum. Veiem que també s’està treballant molt des de les escoles: treballar en 
la proximitat, consum responsable... I això és un tema educatiu: o transformem l’educació 
des de la base o difícilment ens trobarem amb una situació de millora futura.

Anna Aisa Biarnès

Propostes concretes que plantegem? A veure, la principal i essencial, perquè si podem 
engegar aquesta consegüentment s’engegarà la resta, és la creació de la taula «Fem país». 
Volem crear amb vosaltres una taula on es treballin profundament –no amb la rapidesa 
que hem hagut de fer-ho avui per la limitació de temps– cada un dels temes exposats i on 
s’arribi a acords concrets per tirar endavant tot el projecte de «Fem país».

Què contempla, aquest projecte de «Fem país»? Doncs, entre altres coses, la creació 
d’una llei electoral pròpia, amb una traçabilitat del projecte electoral, on es parli de res-
ponsabilitat per intentar equiparar responsabilitats polítiques amb les de la societat civil 
i empresarial; on intentem pressionar Madrid, que és qui té la competència legislativa, 
perquè es modifiqui la negociació col·lectiva i es permeti que aquelles patronals de les 
petites i mitjanes empreses, que representem el 15 per cent d’empreses però no tenim el 
15 per cent de treballadors, puguem seure a les taules negociadores per negociar el con-
veni col·lectiu juntament amb les patronals de les grans. Volem que es doni un impuls al 
registre d’entitats d’interès i que se n’exigeixi l’obligatorietat. I tot això, posat en concor-
dança i en coordinació amb el que serà el registre d’entitats del Parlament.

Lluita contra la morositat, també. Volem el vostre recolzament per exigir a Madrid 
que, finalment, després de tants anys i tantes promeses, es creï, s’elabori un règim sancio-
nador que ens porti a complir la normativa de morositat; règim sancionador que, a més, ha 
de ser àgil i eficaç.

Quant a finançament, hem proposat –el Raimon ja ho ha comentat– diverses millores 
que creiem que ajudarien les pimes a afavorir la seva adaptació, com la regulació d’entitats 
financeres amb fons públics, un foment d’alternatives a l’aportació del capital, finança-
ment a través de l’Institut Català de Finances, etcètera.

I, quant a contractació pública, a part que nosaltres som defensors d’una llei de con-
tractació pública pròpia per poder definir realment el model de contractació pública 
que volem..., és donar també un impuls a la Direcció General de Contractació, ja que 
hem de millorar les relacions d’aquesta direcció amb els sectors, tal com les teníem 
amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública; més concretament 
–n’hem parlat i creiem que són punts importants–, els requisits de solvència, els criteris 
tècnics versus el preu, i la creació de taules sectorials on poder estudiar més a fons tot el 
tema de concursos públics.

Moltes gràcies per la vostra atenció. I restem a la vostra disposició per si teniu alguna 
pregunta.

La presidenta

Gràcies. Bé, doncs, ara donarem la paraula als portaveus dels grups parlamentaris per 
un temps... (veus de fons), sí, deu minuts, eh? Intenteu cenyir-vos-hi tots, perquè, com que 
hi ha diversos punts... Bé, començarem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i ho farà la 
senyora Laura Vílchez. Gràcies.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, i gràcies als convidats per venir i compa-
rèixer en aquesta comissió. Com vostès saben, Ciutadans és un grup compromès amb la 
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regeneració, i, per tant, volem que grups com el vostre, que fan lobby des de la professio-
nalitat i des de l’ètica, doncs, puguin dur a terme aquesta tasca generosa i efectiva a l’hora 
de tenir un bon feedback amb els càrrecs públics.

Celebrem algunes mesures a favor de la transparència –com el Registre de grups 
d’interès– que s’han dut a terme, tot i que sembla que, com heu comen-
tat, el resultat no està sent a l’alçada de l’objectiu que en un principi es va fixar. 
Creiem que aquesta connotació negativa que vostès comenten sovint que té el concep-
te de lobby només es pot revertir a base de transparència. I la corrupció, per exemple, 
com comentàveu, o la desafecció política, com saben, és la segona preocupació dels es-
panyols, tant aquí com a Extremadura o a Madrid. Però, clar, aquí –centrant el tema a 
Catalunya, que és on estem–, si ens quedem en anuncis i al final l’objectiu ni es treballa 
ni es compleix, la feina feta, tot aquest registre que ja existeix, al final no serveix per a 
re, i tornem a estar un cop més davant una administració totalment ineficient, de molts 
anuncis i molt poca acció, al final.

Ja heu opinat sobre el funcionament del registre, i us hem de dir que hi estem total-
ment d’acord, perquè hem vist que era..., de moment el que es desprèn d’aquest registre 
que hem vist és una llista de generalitats que alguns compleixen i, efectivament, altres no. 
Personalment crec que per aconseguir un lobby ètic, públic, professional i honest és del tot 
necessari que es comenci a regular, com ja es fa amb normalitat en altres països. 

Tenim les dades que tenim. Podríem dir que aquest Govern no compleix cap full de 
ruta més que l’independentista, perquè, com heu exposat, tota aquesta problemàtica que 
tenen les pimes, la morositat, no?... Dades, per exemple, de morositat: Catalunya ocupava 
fa uns mesos la tercera posició del rànquing de comunitats autònomes que més triguen a 
fer front a les factures amb els proveïdors, segons un informe de la Federació Nacional de 
Treballadors Autònoms. Fa un any teníem la primera posició; molt lluny, doncs, de com-
plir aquests trenta dies legals que la llei estableix.

Voldria que m’expliquéssiu quines conseqüències té..., ja sé que demaneu un règim 
sancionador, però actualment quina conseqüència té per a l’Administració aquesta falta 
de compliments de pagaments amb els seus proveïdors, tenint en compte que parlem de 
pimes i que un impagament d’aquest tipus pot portar al tancament d’una d’elles. Què en 
penseu? Com hauria de ser, aquest règim sancionador que demaneu?

O dades com la finestreta única: de veritat costa tant que les pimes o els emprenedors 
puguin tenir un interlocutor únic, en la seva relació amb l’Administració pública? Vostès 
saben que un dels principals –si no el principal– problemes de les start-ups actualment per 
engegar una activitat és la burocràcia; doncs, no hi ha manera. Pensem en com fer créi-
xer les petites empreses perquè siguin grans, i en com facilitar la natalitat, no?, de bones 
idees. M’ofereixo per vehicular propostes en aquest sentit; compteu amb el nostre grup.

Per tant, agraïm que posin l’accent en la petita empresa, en la microempresa, perquè, 
sent el gruix del teixit empresarial de Catalunya, no s’entén que moltes mesures a nivell 
d’empresa i coneixement, com les destinades a internacionalització o innovació, es que-
den sempre a la superfície i no arriben a aquest sector. En aquesta línia han anat moltes de 
les nostres propostes aquí al Parlament i al Congrés. Coneixíem només el lobby de grans 
empreses d’importants sectors, i, per tant, ens sembla mot interessant, la vostra tasca, no?

Però, pel que fa al Govern, sempre que portem alguna proposta en aquest sentit, no 
ho reconeix i ens ofega amb una llarga llista de programes de suport, de finançament 
per a start-ups, per a autònoms, que ens diuen que funcionen la mar de bé, i que, si véns 
del carrer o de la petita empresa, saps que, si rasques una mica, darrere de tot això al 
final no hi ha re, i que realment tota aquesta llista de programes a la petita o a la micro 
no hi arriba. Què creuen vostès que hauria de fer l’Administració per apropar les pimes 
a les grans empreses per fer lobby? Nosaltres pensem que almenys el que no hauria de 
fer és nosa, perquè sembla que anem una mica enrere, no? Estan sortint més taxes, més 
tràmits, i es complica la cosa.

Quant a la contractació pública, com heu comentat, pensem que és un tema que hi 
queda molt per treballar. Presenta encara, a la pràctica, moltes carències de transparèn-
cia en les licitacions, molts problemes que potser s’arreglarien només posant-hi llums 
i taquígrafs; parlant de contractes menors a ajuntaments, publicant, per exemple, pres-
supostos finalistes o les adjudicacions més rellevants. En aquest sentit, m’agradaria sa-
ber quins sectors principalment creieu que podeu representar i quines accions porteu a 
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terme per apropar-vos a les pimes, si les assessoreu en concursos públics, i, si és així, 
conèixer quins són els principals problemes amb què us trobeu.

Hi ha uns temes que ens preocupen, a nosaltres, especialment quan parlem de di-
rectius i alts càrrecs –que no heu tocat–, que són la conciliació i la igualtat. En aquest 
sentit, com a ponent que sóc de la Llei de la reforma horària, m’agradaria saber, ja que 
us tinc aquí, el posicionament envers aquesta llei, que vol veure la llum l’any vinent, ja. 
Sent representants dels interessos de les pimes, m’agradaria saber-ne la vostra impres-
sió: si sou pessimistes davant l’adaptació de l’activitat a uns horaris, a uns nous horaris, 
o si veuen vostès objectivament factible el fet de realitzar un ajust horari que permeti a 
les persones una millor conciliació del temps laboral i el personal.

Si, a més, parlem de dones, no sé si creuen que treballar per aconseguir una real cores-
ponsabilitat en les tasques de cura dels fills i domèstiques podria ser un element que po-
dria ajudar la dona a accedir als alts càrrecs dins de l’empresa, que actualment hi té molt 
poc accés; si heu portat alguna acció a terme, en aquest sentit. No sé si teniu alguna..., 
nosaltres tenim idees, però quin tipus d’acció creuen que podria ajudar a la reducció, per 
exemple, de la bretxa salarial? Ens agradaria que ens donéssiu la vostra visió al respecte i 
saber quines creuen que són les mesures prioritàries per revertir aquesta situació.

I, de moment, ho deixo aquí. Res més. Gràcies per venir, i restem a la vostra dispo-
sició. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada; a més, no ha exhaurit el temps, o sigui que..., molt bé. Ara, a con-
tinuació, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la seva portaveu, la 
diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Benvinguts el Raimon Martínez, l’Anna Aisa i la resta de mem-
bres de la junta de l’ACEDE; són vells coneguts, diguéssim, d’aquesta comissió i dels 
diputats, perquè és veritat que són una d’aquelles entitats insistents, treballadores, i que 
defensen amb molta contundència, doncs, els seus objectius i les finalitats que perse-
gueixen. Per tant, felicitats per la feina que feu.

Ara pensava, mentre explicàveu això, que els que no sé si fem prou bé la feina som 
nosaltres, perquè aquesta presentació no varia massa de la que vau fer la darrera vega-
da que vau venir; per tant, vol dir que hem avançat poc, no? Des de les administracions 
hem avançat poc. És veritat que això és la càmera legislativa, i, per tant, aquí hem de 
legislar, i probablement en algunes coses –com en morositat o alguns altres temes– aquí 
no hi tenim competències, però sí que és veritat que la Generalitat té competències, 
capacitat i recursos per fer algunes coses de les que vosaltres avui repetiu. Dic «repe-
tiu» perquè ja fa temps que les esteu treballant.

Em preocupa en general tot, perquè realment..., em sap greu dir-ho, però és allò dels 
clásicos populares, no? És a dir, resulta que les pimes representen un tant per cent molt alt 
de..., i, si diem micropimes, més del 90 per cent de les empreses catalanes..., són les que 
contracten i les que creen més treball, treball estable, molt més estructural; són les 
que innoven més al nostre país, no que inverteixen en innovació, perquè segurament no 
tenen capacitat per invertir-hi molts recursos, però sí que són les que més innoven. Però 
seguim tenint problemes: de morositat, de finançament, d’internacionalització, de dimen-
sió, i la dimensió influeix llavors a poder fer coses com invertir d’una manera molt més 
clara en innovació, etcètera. I en això, bé, m’ha semblat que no hem avançat massa, no?

Jo..., ha dit moltes coses, la diputada que m’ha precedit en la paraula, i no us vull pre-
guntar massa coses, però sí que m’agradaria dir-vos si aquests dos anys o tres darrers hem 
avançat prou, i quina és la vostra relació també –més enllà de amb la cambra legislativa, 
amb el Parlament– amb el Govern, en aquest sentit, no? És a dir, si teniu una relació flui-
da amb el Departament d’Empresa i Ocupació, amb Acció, amb la Direcció General 
d’Indústria, perquè és veritat que aquests són temes que el Govern explica, i ens hem de 
creure, doncs, que hi treballa i que té programes i que innova amb els seus programes, no? 
Bé, ens agradaria saber si vosaltres, com a pimes, arribeu i accediu a aquests programes, 
si teniu dificultats i si se us consulta a l’hora d’elaborar noves propostes de programes.

L’altre gran paquet seria el de la transparència, que és veritat que el Parlament en això 
també ha avançat: fa poc hem fet un codi ètic, hi ha la Llei de transparència, vosaltres es-
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teu en aquí... L’altre dia vam visitar, uns quants diputats que estem aquí, una gran empresa 
que ens va anunciar que ja estava registrada també en els lobbys, no?, en l’agenda de 
lobbys de la Generalitat. Vull dir que suposo que això acabarà sent un tema que, sí o sí, 
ens hi haurem de posar, i les empreses hauran d’acabar entrant-hi.

Però m’ha preocupat un dels altres elements que heu posat sobre la taula, que és el 
tema de la contractació pública, perquè és veritat que la contractació pública... Sí que 
la Generalitat té capacitat de modificar coses. Heu parlat dels lots, que és clarament un 
dels elements que es poden canviar, justament perquè les petites i mitjanes empreses 
hi puguin accedir; per tant, no cal fer un lot d’una cosa en concret que tingui un valor 
de 100 milions d’euros, sinó que la podem trossejar i permetre que petites empreses hi 
entrin, no? És veritat que vam aprovar no fa massa..., o aquí al Parlament vam donar 
el vistiplau a un decret que havia fet el Govern sobre això, i, per tant, entenc que això 
afavorirà les petites i mitjanes empreses –nosaltres vam votar-hi favorablement–, però 
m’agradaria que em diguéssiu si això, que deu estar..., o ja s’estava aplicant, de fet, quan 
vam venir aquí a donar el vistiplau al decret, ha tingut alguna repercussió, si ho esteu 
treballant, si veieu que és positiu. Bé, que m’expliqueu un mica això.

El que no ha canviat –i aquesta també és una reflexió que nosaltres hem fet sempre i 
que defensem– és que, al final, és veritat que, quan valorem els concursos, el preu acaba 
tenint més d’un 50 per cent del valor. I és cert que aquí no es valoren altres coses, no no-
més ja d’elements tècnics, no?, de com faràs aquell servei o aquella inversió, sinó també 
d’elements d’RSC, de millores lligades a la conciliació, és a dir, de molts aspectes que 
també comentava la diputada. Per tant, aquí també m’agradaria..., bé, no crec que hàgim 
avançat massa. I, per tant, també dir-vos si amb relació, doncs, a la direcció general, esteu 
treballant amb ells directament, us han cridat, o, en fi, ens hem posat a treballar.

I volia destacar aquestes dues coses, per no allargar-me molt, i, com que hi altres di-
putats, segur que ells emfatitzaran altres temes. Però, bàsicament, em fa il·lusió tornar-vos 
a veure; en fi, ens hem de veure totes les vegades que faci falta, però és veritat que m’ha 
semblat que hem fet poca feina, des d’aquí. No vull fer la crítica al Govern; prefereixo pre-
guntar-vos si esteu treballant amb ells, perquè jo crec que, clar, com a grups parlamentaris 
tenim una tasca a fer, però hi ha coses que no les podem fer nosaltres directament, no? Jo 
penso: si fos Govern i em reunís amb vosaltres, doncs, intentaria posar els mecanismes 
perquè algunes de les coses que demaneu es puguin posar en marxa o crear algun grup 
de treball. No sempre es pot dir a tot que sí, però sí que posar-se a treballar em sembla 
que és positiu. Hi han algunes coses que sí que crec clarament que la Generalitat pot fer 
des del Govern, i, per tant, us volia preguntar si en això heu avançat o hi esteu treballant, 
i com es troba, això.

I, de nou, doncs, felicitar-vos per la vostra perseverança, pel vostre treball, perquè real-
ment no us penseu que hi ha tantes entitats que insisteixin tant i que, a més a més, vulguin 
construir des de la seva visió, país, no?, que això també jo crec que és un element positiu i 
val la pena també fer-ho notar en la vostra compareixença.

Moltes gràcies. I, com sempre, ja ho sabeu, a disposar per a allò que necessiteu.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula el diputat Joan Josep Nuet. Gràcies.

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, també agrair a les dues persones que 
ens han fet avui la ponència, a tota la gent de l’ACEDE –en aquest cas, tant a la senyora 
Aisa com al senyor Martínez–, i a la resta de companys i companyes de la junta directi-
va, la seva presència, perquè és veritat –ara ho comentava la companya socialista– que 
no hi ha tanta gent que ens ajuda, d’alguna forma, a trobar idees i a anar construint un 
discurs compartit des de l’experiència que vostès tenen, no? Per tant, els agraïm sincera-
ment la seva aportació, que per nosaltres és important.

Deien diverses coses que ens interessen, i jo faig una reflexió que també és una espècie 
de pregunta, no?, a veure si, sobre aquests temes... És veritat, vostès han assenyalat tot un 
seguit d’elements que són avui dia els elements troncals que hi ha en el debat empresarial 
a Catalunya i en el conjunt de l’Estat espanyol: què hem de fer per acabar de sortir de la 
crisi, on hem de posar les energies fonamentals en les coses que encara no estan funcio-
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nant, i veure si les polítiques públiques i l’acció parlamentària d’aquest Parlament i d’altres 
parlaments s’estan centrant en això. I si en això s’estan fent coses concretes que ens aju-
den, a part del debat global, que està molt bé, però que al final són faves comptades: hi 
han coses que si les fem anirem millor, i si no les fem, doncs, seguirem d’alguna forma 
transitant, que és el que estem fent en aquest moment, no?

Per tant, coses que preocupen. Bé, el tema del finançament, eh?, que presenta unes 
millores molt raquítiques i que és un tema cabdal per abordar qualsevol altre aspecte. 
El tema de la reactivació del mercat. Nosaltres estem preocupats, perquè, evidentment, 
des del nostre punt de vista pensem que l’impuls del sector públic seria una ajuda molt 
important per crear els elements de confiança necessaris que encara manquen per a 
la reactivació del mercat, però seguim amb polítiques pressupostàries restrictives, i la 
política de les retallades encara continua sent el discurs primordial. Per tant, realment 
aquest és un aspecte important en què hem de trobar que això pugui ajudar en aquesta 
reactivació, perquè molts empresaris ens diuen: «La gent encara compra poc, i tinc pro-
blemes per finançar els meus projectes.»

Podríem seguir, no?, amb altres coses que també ens preocupen: tot el tema de l’ac-
cés a les millores en ciència, en tecnologia, tot el tema de la innovació. Aquí, sens dub-
te, tot el sector universitari és un sector fonamental, però continuem amb el vell debat 
del model productiu, si seguim pensant que a partir de rebaixar salaris farem les modi-
ficacions profundes en la productivitat o simplement hem de millorar, d’alguna forma, 
la nostra capacitat en innovació tecnològica.

I, finalment, també –vostè ho deia, no?–, el tema de la reforma laboral. Nosaltres 
pensem que la reforma laboral s’ha fet no pensant massa en la petita i en la mitjana em-
presa; s’ha fet pensant en els sectors de lobbys realment existents en aquest país del món 
empresarial, en què no és precisament la petita i la mitjana empresa, la que està millor 
organitzada. Avui les reformes laborals es fan al dictat de l’IBEX 35 i de les grans em-
preses. I els números, quan els veiem..., és que són les empreses –com vostè deia, en al-
gun aspecte en concret, però en podríem citar d’altres– de més de 250 treballadors les 
que veritablement estan esprement les dues darreres reformes laborals que han aprovat 
els governs de l’Estat. I la petita i la mitjana empresa, en aquest sentit, està una mica 
freda davant d’això, perquè crec que no era el seu principal problema; els altres proble-
mes –el del finançament, el tema de la reactivació del mercat– eren molt més impor-
tants.

Bé, són reflexions en veu alta, però és important que si al final vostès, en alguna 
d’aquestes també hi coincideixen, és que hem de seguir pressionant. Perquè no és un 
problema polític, això, en el sentit ideològic; és que tenim el teixit productiu que tenim, 
tenim les empreses que tenim, i, per tant, necessitem les polítiques de reactivació eco-
nòmica que el nostre sistema productiu necessita. I potser en un altre país serà diferent, 
perquè ens entenguem, però aquí tenim el teixit productiu que tenim, i aquí la petita i 
la mitjana empresa és la mare dels ous, en aquesta societat. I, per tant, podem fer polí-
tiques per a no sé quina empresa molt important que no desmereixem l’impacte que po-
den tenir, en absolut, però si no hi ha una línia clara, nítida i compromesa amb el suport 
a la petita i la mitjana empresa, doncs, bé, seguirem aquest «trantran».

Moltes gràcies. I res més.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el portaveu, el senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Afegir-me, en nom del Grup Popular, evidentment, a 
l’agraïment als compareixents, a tota la tasca que fan. Sumar-nos també a les iniciatives 
que plantegen: la taula, les propostes que fan... Dir que tot el seu plantejament a molts de 
nosaltres ens sembla absolutament reconfortant. Dir també que no és un discurs de moda. 
No sé si ho saben, però no és la darrera moda, això de parlar d’equipar responsabilitats 
entre Administració i empresa. Citar el Daniel Calleja, persona per la qual sento una ad-
miració profunda i que conec, és gairebé un acte subversiu, en els temps que corren. I fins 
i tot parlar d’un objectiu de tres dies, cent euros, en la constitució d’una empresa, doncs 
–que és el que hauria de ser, efectivament–, ens apropa al que alguns defineixen com «in-
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fern neoliberal americà», on, per fer una empresa, ho fas amb una trucada de telèfon i 
setanta-cinc dòlars, que és una mica..., encara més fàcil. Alguns tenen visions diferents.

Han fet vostès una reflexió que, a més, comparteixo plenament. Vostès són apolítics 
–només faltaria–, i ha de ser així. En tot cas, estem en un temps –i és una de les qüestions 
que m’agradaria que després, en el torn de respostes, ens poguessin ampliar– també d’es-
tigmatització, de vegades, de la figura de l’empresari, i ja no parlem del directiu o de l’exe-
cutiu. I m’agradaria que ens plantegessin, des del punt de vista de la pedagogia política, 
coses que podríem fer aquí, al Parlament de Catalunya, per ajudar a superar això, perquè 
això té conseqüències. Després, la gent, comparant-ho amb altres països d’Europa i també 
dels Estats Units, el Canadà, etcètera, doncs..., l’esperit emprenedor «brilla por su ausen-
cia», que diuen, no? Tothom vol ser funcionari perquè aquesta estigmatització finalment té 
resultats; no podem pas negar que qui ho ha formulat ha aconseguit un cert èxit.

I, de fet, no podem oblidar tampoc que aquí, en aquesta mateixa cambra, doncs, hem 
sentit algunes propostes que van en aquesta línia d’estigmatització i que formen part de 
l’ideari d’algunes formacions polítiques. Ho dic perquè estan relacionades i són diame-
tralment diferents del que vostès proposen. Alguns parlen de supressió de la cooperació 
publicoprivada, de prohibir directament les externalitzacions. No ho diu qualsevol, ho 
diu gent que té una força, a dia d’avui, i una influència enorme en el futur del Govern a 
Catalunya. Prohibir les subcontractacions, i –ho cito textualment– «prohibir també per 
llei qualsevol tipus de privatització o nacionalització de qualsevol sector estratègic», ja 
sigui la banca, l’energia, l’aigua... En definitiva, unes quantes coses que se senten aquí 
i que no crec que vagin en la línia de respectar l’empresari, respectar el que significa.

Han parlat vostès d’un nou model laboral, cosa que compartim plenament. I diré una 
cosa, també, que no s’acostuma a sentir, però com que l’he repetit diverses vegades..., jo 
també penso que la reforma laboral –i la va plantejar el Govern del meu partit– té coses 
bones i coses dolentes, ho tinc claríssim. Per mi va quedar curta en molts aspectes. El 
que tinc molt clar –potser sóc massa liberal, en això–..., el que tinc clar és que, efectiva-
ment, podria ser millor per a les pimes. El que segur que no és bo per a les pimes són, 
doncs, mesures com reducció de jornada equiparada i, paral·lelament, increment del sa-
lari mínim; això segur que destruiria qualsevol pime.

En tot cas, com que opino igual que vostès –perquè han fet servir textualment aquesta 
afirmació: «La reforma laboral va tenir coses bones i dolentes»–, i precisament amb l’ob-
jectiu de fugir d’aquest debat de tòpics infantils, prejudicis, frases fetes, jocs comuns..., 
com que penso igual que vostès, m’agradaria que hi aprofundissin una mica: quines coses 
han estat positives i quines coses han estat negatives? Perquè com que segur que haurem 
de fer..., no aquí, però haurem de desenvolupar..., i hem de fer molta pedagogia a totes les 
formacions polítiques, sentir les coses negatives, i, particularment del grup que ha impul-
sat la darrera reforma laboral en col·laboració amb altres grups, dit sigui de pas, que tam-
bé tenen representació en aquesta cambra..., sentir aquesta opinió seria molt interessant.

Per tant, aquestes dues reflexions: primer, què es pot fer des de la pedagogia per millo-
rar la imatge, per combatre l’estigmatització de la figura de l’executiu, directiu, empresari; 
i, segon, com millorar la reforma laboral.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que no..., passem directament al Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Té la paraula el diputat... (veus de fons), Oriol Amat. Perdoni, eh?, és que els 
noms... –perdona. El diputat Oriol Amat. Gràcies.

Oriol Amat i Salas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres ens sumem també a tots els agraïments 
que hi han hagut per la seva intervenció, i perquè, en definitiva, vostès lluiten per un país 
millor, i tots els que estem aquí –tots, independentment de a quin grup estem–, doncs, tots 
lluitem pel mateix, i, per tant, agrair que també estiguin en el mateix vaixell, no?

A veure, de la seva intervenció ha quedat molt clar el diagnòstic. I el diagnòstic, així, a 
primera vista, com han fet els altres grups, el compartim plenament. Vostès han parlat de 
la necessitat de simplificar, han parlat de la problemàtica dels concursos, del finançament. 
Ho compartim plenament.
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Han parlat també del tema de la morositat. Compartim plenament el que han dit. 
Dos petits apunts: un és... Mentre vostès parlaven, he buscat per internet per veure l’Ad-
ministració pública com està, eh? Llavors, primer he posat «morositat Administració 
pública». Al primer document que m’ha sortit..., perquè en tinc d’altres, però no els tinc 
aquí davant; per tant, al primer que m’ha sortit surt que a Espanya, en aquests moments, 
les regions, les comunitats autònomes, paguen a 43,4 dies de mitjana, que vol dir que 
no compleixen la Llei de morositat, que haurien de pagar –ara ho dic de memòria– em 
sembla que és a 30 dies. Per tant, si paguen a 43, vol dir que no l’estan complint, eh? De 
tota manera, vostès també ho han dit, si ara féssim memòria i recordéssim com estava 
això fa uns quants anys, doncs, estava molt pitjor.

Sobre aquest tema, simplement dir que, com que en aquest estudi que he vist..., pot-
ser estic equivocat, però aquí faig referència a la diputada Laura Vílchez, que ha parlat 
que Catalunya era la tercera. Bé, després jo li enviaré aquest estudi que ara he vist i li 
demanaré a ella si em pot enviar el que ella consulta, perquè el que surt és que, men-
tre que la mitjana estatal és de 43 dies, Catalunya està pagant a 32 dies; la mitjana, 43 
–això, fonts del Ministeri d’Administracions Públiques. Paga a 32 dies, i, aleshores..., a 
veure, si paga a 32 vol dir que està incomplint la llei, perquè són 30, però hi han vuit 
comunitats autònomes que paguen més tard: Aragó, Extremadura, etcètera. Bé, de tota 
manera, doncs, encara hauríem de pagar abans, no?

I l’altre apunt sobre aquest tema: segur que vostès coneixen un estudi que va presen-
tar la plataforma de la morositat de Pimec que demostra que la gran empresa paga a la 
pime –ho dic de memòria..., aquest estudi, vaja, està a la web, però ara parlo de memò-
ria–..., si no ho recordo malament, està per sobre dels 250 dies. La gran empresa paga 
a la pime per sobre de 250 dies. És a dir, amb això no és que torni la pilota al sector 
privat, però dir que el sector públic compleix més..., si és veritat el que diu el Ministeri 
d’Administracions Públiques i és veritat el que diu l’estudi de la plataforma de la morositat 
que ha impulsat Pimec, doncs, vol dir que realment on hi ha molta feina a fer encara –en-
cara més– és en el sector privat. És veritat que si Catalunya paga com està pagant, hi té 
molt a veure el FLA, eh?, i hi tenen molt a veure polítiques que s’han fet els últims anys.

Bé, aleshores, un altre tema del qual han parlat és el tema que es fan lleis i després 
no es compleixen, i, aquí, totalment d’acord en el diagnòstic. Moltes persones pensem 
que el que tenim al nostre país és una teranyina, una teranyina que és molt difícil sor-
tir-ne: es fa una llei que té bastant sentit i després resulta que no s’aplica. Podríem parlar 
de l’IVA de caixa, podríem parlar de la Llei d’actualització de balanços, podríem parlar de 
moltes lleis que, al final, no s’implanten.

Jo els apunto una..., així, doncs, com a primera reacció, una possible causa de per 
què passa, això, que és: aquestes lleis bàsicament estan fetes per alts funcionaris de 
l’Estat que no entenen bé el que és una empresa. Segurament ni ells han treballat mai 
en una empresa ni tenen familiars directes que treballin en empreses, i estan molt allu-
nyats del que necessiten les empreses. Per tant, es fan lleis amb bona intenció que des-
prés no s’apliquen, perquè es desconfia de l’empresa i perquè hi fiquen requisits que les 
empreses no poden complir.

Bé, aleshores... Per tant, una pregunta que els faig és: com es pot trencar, aquesta te-
ranyina? Perquè fent més lleis està demostrat que l’únic que fem és anar complicant-ho. 
L’any 2014, en el Butlletí Oficial de l’Estat es van publicar..., es van imprimir 160.000 
pàgines, diguem-ne, diferents. No hi afegeixo les de les diputacions, comunitats autòno-
mes...; arribaríem al milió de pàgines i escaig de legislació. Aquest any 2016 segurament 
en tindrem menys, que és una de les conseqüències que té no tindre govern estable.

Bé, aleshores, i simplement per acabar, dos comentaris. Un és: en les propostes que 
han fet, no he vist clara la relació entre el diagnòstic que han fet i el tema de la Llei electo-
ral; no veig clara la relació. Tot i compartir que aquest país hauria de tenir una llei elec-
toral, no he vist clar el diagnòstic que han fet, que compartim plenament..., en el tema de 
la Llei electoral, que potser està relacionat amb altres tipus de problemes, eh?; però, bé, és 
una reacció ràpida.

I l’altre tema: vostès han parlat d’equiparar el sector públic i el sector privat. He anat 
a la seva web i he intentat veure, doncs, quants socis tenen, quins són els seus comptes, 
etcètera, i no he trobat re; però, bé, segur que no ho he sabut buscar bé, i per això els vo-
lia demanar aquest tipus d’informació.
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I acabo per on he començat, agraint-los que vostès, com tots nosaltres, estiguem inten-
tant fer un país millor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Amat. I ara donarem la paraula als compareixents per un 
temps aproximat també d’uns quinze o vint minuts; bé, serem més o menys flexibles, que 
tots els portaveus us heu cenyit molt al temps. Així que, quan vulguin...

Raimon Martínez Gonzàlez

La veritat és que han estat moltes preguntes. Per tant, intentaré ser breu i concís, i, com 
a mínim, intentaré recordar-les totes, perquè cadascú ha fet la seva aportació de valor, que 
crec que és molt interessant. El diagnòstic penso que el compartim entre tots, això és po-
sitiu; el que passa, que hem d’entrar més en l’acció, que jo crec que és la part fonamental.

Començarem pel final, pel senyor Oriol Amat. Contestant a una de les preguntes, 
els nostres comptes estan en el registre d’entitats clarament identificats, que això crec 
que és fonamental, i la Llei de transparència així ens hi obliga. En tot cas, el que farem 
és millorar la nostra pàgina web perquè aquestes dades també siguin més públiques per 
fer-ho possible.

Llei electoral; per què parlem de la Llei electoral? És cert que nosaltres, al nostre 
discurs o a la nostra ponència, hem treballat més cap al suport de les pimes i hem parlat 
d’una part de desafecció política. La desafecció política..., nosaltres el que diem és: que 
hi hagi una traçabilitat d’allò que fem, d’allò que diem i d’allò que complim. I per això 
parlem d’una llei electoral que realment compleixi tots aquests requisits positius, i que, 
igual que els gestors d’empresa tenim una direcció per objectius i se’ns nomena en fun-
ció dels nostres objectius, i a vegades sortim bé i a vegades sortim malament, doncs, el 
mateix des d’un punt de vista de govern i des d’un punt de vista dels diputats, que crec 
que també serà positiu per fer un futur millor, eh?, com hem comentat abans.

Per un altre costat, hem parlat de moltes coses de contractació pública. Contracta-
ció pública..., nosaltres aquí sí que, primer de tot, hi veiem moltes propostes de millora. 
Continuem treballant amb el Govern, o sigui, els ponts amb el Govern sempre hi han 
sigut; realment hem aconseguit fer coses. Hi han hagut canvis, però canvis que consi-
derem que són insuficients. És cert que, per exemple, el nou decret de serveis socials 
avança i ha anat treballant clarament cap a una modificació de la normativa vigent, ha 
anat a treballar en clausulat social. Hem anat treballant també en alguns concursos pú-
blics de caire..., de la Generalitat, del que seria Catalunya, però ens trobem que cada dia 
surten concursos a l’Administració local que no apliquen el que des del Govern es diu. 
Cada dia nosaltres estudiem concursos reals, concursos on el preu continua sent l’únic 
element de valoració, on no hi ha una traçabilitat clara d’allò que es diu en el concurs, 
d’allò que es fa i d’allò que realment es porta a terme.

O sigui, actualment els projectistes parlen de la gestió de la veritat, que això real-
ment ens sembla, com a mínim, una mica vergonyós. Hem de canviar una mica aquest 
model, perquè, si no, al final, el que fem és..., ens mentim entre tots, apliquem coses que 
no fem, prometem coses que no són, i al final el que estem fent són uns serveis socials 
que són inadequats. Nosaltres, per descomptat, no estem perquè l’Administració pública 
ho faci tot. Entenem que hi ha una iniciativa social, una iniciativa empresarial que pot 
treballar, que té graus d’eficiència i eficàcia molt positius, i que, amb una col·laboració 
publicoprivada estratègica, pot ser un gran referent per transformar el país en polítiques 
socials, en polítiques públiques, en transformació de projectes que aportin valor.

Heu parlat també, la diputada de Ciutadans...

Anna Aisa Biarnès

Perdó, Raimon. Amb relació a la contractació pública, per això nosaltres creiem que 
és molt important la creació d’aquesta taula, de «Fem país», que és, precisament, una 
taula de seguiment. La contractació pública és un aspecte dinàmic. Apareixen concur-
sos..., molts concursos es publiquen diàriament, i de diferents administracions. Ales-
hores, si no tens un comitè de seguiment, una taula que sigui àgil, on pugui haver-hi el 
sector privat, el sector públic, i treballar colze amb colze..., és l’única manera de tirar 
endavant totes aquestes propostes, que, a més, quan les traslladem als grups parlamen-
taris, tots els grups parlamentaris hi estan d’acord, però el difícil és crear aquesta taula.
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En la contractació de la Generalitat de Catalunya s’han creat comitès de seguiment, 
i els resultats que s’han obtingut són molt, molt favorables. S’ha millorat molt, s’ha 
aconseguit fer codis de bones pràctiques, s’ha aconseguit fer instruccions, plecs model 
on ja es recull la lotització dels concursos. És a dir, s’ha de treballar, i una forma de tre-
ballar-ho –creiem que l’única– és creant aquestes taules i perdent una mica la desconfi-
ança, que el sector públic pot reunir-se amb el sector privat sense que hi hagi cap tipus 
de corrupció, amb transparència absoluta. I és una de les apostes més fermes que fem 
nosaltres des del projecte.

Raimon Martínez Gonzàlez

A més, la normativa europea parla de convenis estratègics entre la iniciativa social i la 
iniciativa privada per treballar directament amb l’Administració pública per construir mo-
dels que després poden sortir a concurs, que inicialment poden ser gestionats per un tipus 
d’entitats o altres, i crec que és un model de cooperació real cap a un model diferent –de 
cooperació real. Entenem que hi han mecanismes per fer-ho.

Tot i així, a data d’avui ens trobem amb concursos que cada dia surten igual; que mol-
tes vegades des de moltes taules el que fem..., intentem denunciar-los o com a mínim po-
sar-los en coneixement, intentem treballar prèviament amb l’Administració local perquè 
això no succeeixi, però tot i així no arribem a tot arreu. I entenem que la directiva europea 
no està aplicada en la normativa estatal. Això crec que és un pas endavant que hem de fer 
ja, sí o sí. I la normativa estatal s’ha de modificar: a la Llei de contractació pública estatal 
ha d’haver-hi una modificació claríssima.

Ens agradaria també..., l’altra vegada, quan vàrem fer l’exposició, va haver-hi un 
grup –que va ser Esquerra Republicana– que va agafar un guant directe i ens va dir que 
faria una modificació, o que com a mínim plantejaria la modificació de l’article 87 de 
l’Estatut dels treballadors per intentar parlar, de nou, de la representativitat de les pimes 
en el que seria la negociació col·lectiva. Ens hauria agradat –i també ho dic en positiu– 
escoltar, per part dels diputats, alguna proposta que vagi encaminada a una modificació 
de la normativa vigent i que posicioni de nou la nostra representativitat davant de sec-
tors que per nosaltres són estratègics.

Ha parlat també de conciliació. Nosaltres entenem que el model de conciliació és un 
model guanyador, és un model de futur, però ha d’haver-hi un canvi molt més important 
que no només l’empresarial, un model que canviï la societat en general. Nosaltres estem 
per l’equiparació salarial. Hem treballat en polítiques salarials, des de l’ACEDE, per 
compartir i per equiparar, i no ho entenem d’una altra manera que amb un treball per 
competències; o sigui, nosaltres no paguem el salari en funció de l’home o la dona, sinó 
per les competències que aquella persona aporta a cada lloc de feina. I creiem molt en 
la paritat; paritat, igualtat i també professionalitat. Nosaltres sempre parlem des de la 
professionalitat.

Anna Aisa Biarnès

Ara, és important, en aquest àmbit –creiem–, l’educació a les escoles. Inicialment, jo 
crec que és on s’ha de fer més influència. Els nostres esforços han d’anar dirigits a l’edu-
cació dels nostres fills i filles, perquè és essencial un canvi de mentalització de la societat. 
I fins que no l’obtinguem serà complicat, el canvi horari que comentaves, eliminar la bret-
xa salarial, poder conciliar vida laboral i professional, el fet que no sigui malmirat quan 
és l’home el que deixa la feina i agafa la baixa per cuidar les criatures... Però això s’ha de 
viure a les escoles, a part de fer mentalització a la societat en general, també, perquè el 
que no pot ser és que les criatures rebin una educació a l’escola i a casa vegin polítiques o 
actituds totalment contràries al que se’ls està explicant a l’escola. Però jo crec que és fona-
mental. Hi han sectors on s’ha de treballar molt; per exemple, al sector de la seguretat pri-
vada s’ha de treballar moltíssim, perquè són menys d’un 10 per cent, les dones del sector.

Raimon Martínez Gonzàlez

Llei de morositat: és cert que des del món privat s’està incomplint. El senyor Oriol 
Amat ha comentat una dada claríssima: 250 dies, grans empreses, però el problema és el 
posicionament de la pime respecte a la contractació amb el gran. Si l’incompliment d’una 
normativa no genera cap tipus de conseqüència, una petita empresa, quan ha de fer un 
contracte o quan ha de signar un contracte o ha de prendre la decisió de tenir una pres-
tació de serveis, no té la força suficient per dir que no a determinat clausulat. I això esta 
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passant; o sigui, per desgràcia, nosaltres ens trobem amb situacions d’indefensió..., que ca-
dascú signa el que realment vol fer, però això realment és un problema important, que, 
amb una normativa molt més exigent, en un país europeu avançat –com és el que volem 
que sigui Catalunya–, segurament això no passaria.

I, de cara al futur, el que hem de fer és tenir un país seriós on tothom compleixi la 
normativa. No tanta normativa..., o sigui, l’excés de normativa no genera sempre una 
millor legislació. La normativa s’ha de complir; simplicitat, i, sobretot, normativa molt 
àgil i molt adaptada a la realitat. Nosaltres en posem exemples: aquells empresaris o 
executius que han passat per empreses –i avui ho estàvem parlant, dinant–..., que, de 
cop i volta, quan hem de pagar les nòmines, ens trobem amb una dificultat, perquè el 
dia 5 o el dia 30 no han entrat les tres, quatre, cinc, deu factures que el proveïdor..., bé, 
que el client ha de pagar de manera correcta –subvencions: 2011, 2013, 2014...

És cert que l’informe de la Generalitat marca... A més, tenim una evolució, un infor-
me d’economia que parla que el pagament mitjà de la Generalitat l’any 2015 eren sei-
xanta-dos dies, i l’informe de maig del 2016 parla de trenta-nou dies –de la Generalitat, 
o sigui, això són dades que des del Govern es faciliten. És cert, però continuem tenint 
alguns departaments, com els departaments de seguretat, sanitat, on el deteriorament 
en el pagament és molt més elevat, segurament per les línies de finançament inadequa-
des de Catalunya, indiscutible, però la nostra realitat és que nosaltres estem prestant 
serveis per a l’administració del país, i això ens repercuteix. És impossible fer un crei-
xement sostingut si no hi ha una línia de finançament correcta.

Moltes de les nostres pimes voldrien créixer, voldrien internacionalitzar-se, però si 
no hi ha un sistema de circular per a un creixement adequat és impossible que les nos-
tres entitats puguin créixer, puguin crear ocupació i puguin ser sostenibles en el temps. 
Cada vegada marges més baixos; si el finançament continua sent car, difícil i poc acces-
sible, és gairebé impossible que fem un creixement adequat i creem ocupació, perquè 
una de les coses que hem de tenir clares és que les pimes que nosaltres representem són 
les que poden crear ocupació, ocupació de qualitat.

I, a més, una de les coses que també en contractació pública volem marcar és que hi 
hagi una contractació adequada, de qualitat; que hi hagi un seguiment que realment es 
compleixi, i que això pugui ser puntuable –ja es fa, en alguns casos, amb uns mínims sa-
larials– però d’una manera claríssima.

Anna Aisa Biarnès

Quant a la morositat, també comentar que a vegades la situació és més kafkiana del 
que ha descrit el Raimon, perquè moltes empreses, sobretot pimes, es troben que no po-
den pagar els seus treballadors, no poden pagar la seguretat social o no poden pagar a 
hisenda, però perquè és l’Administració mateixa, la que no els està pagant a ells. I, ales-
hores, inclús es resolen..., perquè, en els acords marc que hi han en la contractació pú-
blica, l’Administració pot resoldre el contracte si tu durant dos mesos no pagues els teus 
treballadors, però potser és la mateixa Administració que porta una demora de vuit, nou 
mesos a pagar-te a tu i aquí no pots fer-hi re.

El règim sancionador, com hauria de ser? Hauria de ser àgil. No hauria de suposar 
cap tipus de burocràcia per a l’empresari, perquè si l’empresari, a sobre que no ha co-
brat, el que ha de fer és enredar-se amb més papers, suportar un cost econòmic, haver 
d’anar a advocats per poder exigir el compliment d’aquesta llei, tindrem un règim san-
cionador que és el que dèiem: tindrem una llei i ningú l’aplicarà. Ha de ser quelcom àgil 
i automàtic, i inclús que pugui contemplar la compensació de deutes.

Raimon Martínez Gonzàlez

Per últim, s’ha parlat també de la creació d’una empresa. Nosaltres no som liberals ni 
tenim colors ni..., o sigui, l’únic que volem és que una entitat... Porto aquí un manual, que 
és el manual del departament d’Emprèn: 178 fulls per explicar com crear una empresa. És 
el mateix que hem parlat de la legislació. És molt complicada, la lectura, per poder fer-ho; 
o sigui, hem d’intentar agilitzar-ho, perquè la creació d’ocupació ha de ser més àgil.

Quant a la reforma laboral, nosaltres hi veiem aspectes positius, en la reforma laboral, 
i altres aspectes que no. Podríem aprofundir molt en quins són els aspectes..., però jo crec 
que hauríem de treballar només amb una comissió de treball i flexibilitat en alguna de les 
coses que nosaltres veiem que realment era necessària, altres coses que no han funcionat 
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correctament i que fins i tot han generat indefensió o manca de negociació real per als 
nostres treballadors. D’acord?

Moltes gràcies. No sé si... (Veus de fons.)

Anna Aisa Biarnès

Perdoneu. Només comentar que..., ara no recordo quin grup parlamentari ho ha co-
mentat, ha parlat d’augmentar salaris, reduir jornades... Jo us voldria recordar que Pi-
mec, que és qui representa les pimes, és de moment l’única patronal que ha entrat a de-
batre el tema del salari mínim; la patronal de les grans ni s’ha pronunciat ni ha entrat 
en aquest debat, i, a més, hi van participar polítics, en el debat. Nosaltres som partidaris 
d’obrir aquest meló sempre que es parli de productivitat. És a dir, no es pot parlar exclu-
sivament d’augment de salaris, reducció de jornades; no, s’ha de parlar de productivitat 
en el seu conjunt. En el moment que parlem en aquests termes, tindreu el recolzament 
de l’ACEDE per parlar-ne i per arribar a les propostes que considereu oportunes.

Moltes gràcies.

Raimon Martínez Gonzàlez

I, per últim –i ja està–, agrair la vostra predisposició. Hem entès que el missatge..., 
compartim moltes coses, encara que siguin de diferents colors, per la qual cosa és molt 
fàcil posar-nos d’acord. En moltes de les nostres iniciatives, sí que..., la voluntat que heu 
expressat espero que, després, sigui pràctica, no? I, d’alguna manera, fem un pas endavant 
i no ens quedem..., d’aquí a dos anys, ens tornem a veure les cares, tornem a parlar del ma-
teix, tornem a fer una presentació molt similar.

Esperem i desitgem, perquè el nostre país avanci, que algunes de les propostes tirin 
endavant. I esperem la vostra col·laboració.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Abans no hem saludat a totes les persones que acompanyen..., el Joan 
Vilar Carreras, president de l’ACEDE, i les altres persones que acompanyen els compa-
reixents. I nosaltres també esperem que el guant que vostès han llançat als diferents grups 
parlamentaris i als seus portaveus, bé, doncs, doni els seus fruits amb iniciatives, i que hi 
puguin seguir col·laborant. Moltes gràcies.

Pararíem ara dos minuts, fins a la primera proposta de resolució, per acomiadar els 
compareixents.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i cinc minuts i es reprèn a un quart de cinc 
i deu minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió. 

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç 
i inversions

250-00486/11 

Com hem dit a l’inici, alterant els punts de l’ordre del dia, ara passaríem a tractar el 
punt 5, que és la Proposta de resolució sobre el TTIP, presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, el Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Aprofito també per saludar –no ho faré un per un, però...– a tots els membres de la 
plataforma del TTIP que avui ens acompanyen i que han estat darrere fent possible que 
aquesta proposta de resolució es pogués presentar de manera unitària. Així que, atès que és 
una proposta dels tres grups, suposo que voldran intervenir els tres, i començaríem, en or-
dre de major a menor, pel Grup Parlamentari Socialista. M’imagino que té la paraula..., 
el diputat Pedret? (Veus de fons.) Molt bé. Endavant.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. El cert és que aquesta és una proposta de resolució molt treballada 
no només entre els diferents grups parlamentaris que l’han subscrit a l’hora de registrar-la, 
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sinó també amb una àmplia representació de la societat civil catalana, en aquest cas, bà-
sicament, agrupada al voltant de la plataforma «Catalunya, no al TTIP», que té diversos 
representants aquí i aprofitem l’ocasió per saludar-los, també.

És veritat que el context en què ens trobem actualment fa més difícil preveure una 
culminació propera en el temps d’unes negociacions que ja de per si, per raons no només 
polítiques, sinó també estrictament tècniques, són d’una enorme complexitat, però val la 
pena que abordem el debat. Val la pena malgrat que, com deia, per diferents raons sigui 
bastant previsible que aquestes negociacions no arribin a port els propers mesos, i proba-
blement tampoc els propers anys.

Hem de recordar que durant aquest estiu, durant aquest mes d’agost, Sigmar Gabriel, 
el vicecanceller del Govern federal alemany, considerava –el mateix dia 28 d’agost– que 
les negociacions sobre el TTIP han fracassat; que François Hollande, president de la Re-
pública Francesa, va anunciar el passat 3 d’agost l’oposició de França al TTIP en el seu 
estat actual, i, encara més, el 30 d’agost França va demanar que s’aturessin les negocia-
cions del TTIP, i el mateix Hollande va afirmar que França no donaria suport a un acord 
enguany. Això, unit amb la propera o relativament propera finalització de l’Administra-
ció Obama als Estats Units, fa molt improbable, com deia, veure una finalització propera 
d’aquestes negociacions.

Unes negociacions que, d’altra banda, han comptat amb una important contestació per 
part d’organitzacions socials i polítiques d’arreu d’Europa, i, de fet, d’arreu dels àmbits 
geo gràfics que quedaven englobats dins dels tractats de què parla la proposta de resolució, 
per diferents motius, però el cert és que, per resumir-los tots en un, potser podríem parlar 
dels riscos percebuts en el grau de protecció social i de protecció del medi ambient, entre 
molts altres, com per exemple els riscos per a la seguretat alimentària, que podria intro-
duir el que es percep més aviat com un anivellament a la baixa o una desregulació que no 
pas com una homogeneïtzació que tendeixi a augmentar els graus d’exigència en matèria 
de drets laborals, socials, sindicals, ambientals..., com deia, referits a la seguretat alimen-
tària i a tants altres àmbits que queden afectats per aquests tractats.

Perquè, si alguna cosa destaca, potser, d’aquests tractats, és l’amplitud dels temes que 
abasten i l’impacte innegable que tindrien en la quotidianitat de les nostres vides com a 
ciutadans europeus, però també pel que fa a les formes de governança d’aquesta globalit-
zació, que en si mateixa no és un fenomen negatiu però que, en la seva forma d’aplicar-se, 
ha tingut sens dubte pros i contres i conseqüències negatives que són ben palpables en els 
casos d’altres tractats de lliure comerç, no?

Diuen que el gat escaldat, de l’aigua tèbia fuig, i és veritat que, malgrat que s’havien 
venut grans avantatges hipotètics d’altres tractats de lliure comerç –que, en aquest cas, no 
ha estat una excepció, perquè els defensors dels tractats de què parla aquesta proposta de 
resolució s’havien encarregat de difondre unes xifres de creixement econòmic i de poten-
cial creació d’ocupació que cal prendre amb un sa escepticisme–, el cert és que després no 
sempre es comproven, aquestes dades, potser propagandístiques, un xic hiperbòliques en 
el seu càlcul, i, en canvi, sí que s’acaben constatant sovint alguns dels riscos que organit-
zacions socials i civils de tota mena han anat advertint.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista dóna suport a aquesta proposta de resolució, 
l’ha subscrit i dóna suport als seus continguts, i entén que el que hem de fer des del costat 
europeu de qualsevol taula de negociació és defensar els nivells de regulació, de protecció 
social, que s’han anat assolint al llarg de dècades i dècades de lluites socials, i que si cal 
fer alguna cosa, en tot cas, és aprofundir en la lògica democràtica que aquestes conques-
tes socials porten en si i procurar estendre aquestes conquestes a altres territoris del nostre 
planeta, i no pas contribuir a una homogeneïtzació que sigui, com deia abans, a la baixa.

I, com deia, per això és pel que nosaltres hi donem suport, i per això també és pel que 
nosaltres demanem suport a la resta de grups parlamentaris que no l’han subscrit inicial-
ment. Però creiem que és important que el Parlament de Catalunya es pronunciï sobre una 
qüestió tan rellevant i que, sens dubte, tindria un impacte directe en la vida dels catalans 
i les catalanes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Joan Josep Nuet.
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Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo també volia sumar-me a la salutació dels com-
panys i les companyes de la plataforma «Catalunya, no al TTIP», que vull dir que són 
els padrins i les padrines d’aquesta iniciativa, perquè aquesta iniciativa, en definitiva, a 
Catalunya comença a caminar fruit de la mobilització de la societat civil, no? I, després, 
els grups parlamentaris, el partits polítics, que també formem part d’aquesta societat ci-
vil, ens hem anat, de mica en mica, doncs, fent ressò del que era ja un clam d’una quan-
titat importantíssima i representativa d’entitats polítiques, socials, sindicals, mediam-
bientals, etcètera, de la societat catalana.

Bé, nosaltres pensem que la batalla del TTIP l’ha guanyat l’opinió pública europea, 
perquè, quan això va començar i alguns ja van començar a denunciar els perills del 
TTIP, alguns pensaven que érem quatre eixelebrats, que era una opinió minoritària, i 
fins i tot havia estat ridiculitzada. Però a mesura que l’opinió pública europea ha anat 
explicant, ha anat perseverant, s’ha anat mobilitzant, ha anat coneixent, d’alguna forma, 
doncs, s’han anat decantant les coses, i avui dia, com molt bé explicava el company Pe-
dret, governs com el francès, l’alemany, però altres institucions de governs i de parla-
ments europeus, estan ja en el costat de dir que hi han més raons per dir «no» al TTIP 
que raons per estar-hi d’acord.

I, per tant, això és un tema que ens congratula: que el Parlament de Catalunya, da-
vant d’aquest debat europeu i davant d’aquest decantament, no està en un estat de mi-
rar-s’ho, sinó que realment està al costat d’una majoria important, política i social, euro-
pea que està dient que això no va bé i que el TTIP és un error.

Crec que s’han guanyat també batalles importants des del punt de vista cultural i 
polític, no? Avui la idea que la liberalització, com a idea de tornar a la llei de la selva, 
ens traurà de la crisi, doncs, rep un cop fort, eh? La solució que Europa surti de la crisi 
no és que tornem vint, trenta o quaranta anys enrere, no és que desregulem els drets que 
tenim com a societat i que ens han costat molt de construir.

Per tant, avui pensem que això és una cosa realment important. El que hem de fer 
és, precisament, perseverar en el model europeu i fer-lo valdre en el món. No serem més 
en el món reduint salaris, perdent drets mediambientals, i, per tant, obeint cegament al 
que desitgen les multinacionals, sinó dient que hi ha un model europeu amb un model 
social, un model mediambiental, que realment hem de fer valdre i hem de preservar. I el 
món ha d’anar al voltant d’això, i no al voltant d’altres models que han desregulat i que 
han suprimit drets. Penso que aquesta és una batalla molt important que la batalla del 
TTIP, doncs, aconsegueix posar sobre la taula. 

I, sobretot, hem guanyat una altra batalla: l’escrutini de la ciutadania està per sobre 
de tots nosaltres. No serà fàcil fer pactes, tractats, tribunals, al marge dels governs i dels 
ciutadans. No hi pot haver opacitat, no hi pot haver impunitat. Volem saber tot el que 
es fa, tot el que es negocia, i que no es faci en nom nostre sense el nostre coneixement; 
per tant... Penso que també és un aspecte molt important que les multinacionals també 
estiguin sota l’escrutini de la democràcia; evidentment, també els governs i també els 
parlaments, però també les multinacionals estan sota l’escrutini de la democràcia. I, per 
tant, crec que el TTIP, en el cas d’aprovar-se tal com s’estava fent..., era que les multi-
nacionals, com deia una campanya recent que ha portat a mobilitzacions importantís-
simes en diverses ciutat europees, no poden estar per sobre de les persones. I crec que 
avui el Parlament de Catalunya votarà que les multinacionals no poden estar per sobre 
de les persones, de la qual cosa ens congratulem.

Acabo. Crec que és possible, amb un diàleg creuat que hem fet, que no només els 
grups signants de la proposta, sinó que altres grups d’aquesta cambra –com els com-
panys i les companyes de Junts pel Sí–, puguem trobar també un relat compartit. Nosal-
tres estem molt d’acord en la creació d’una comissió d’estudi per veure els impactes i els 
debats que això genera, i estem molt d’acord que el Govern espanyol comparteixi la in-
formació que té com a govern, que té com a estat, amb el Parlament de Catalunya, amb 
el Govern de Catalunya i amb les institucions catalanes. Crec que són temes que millo-
ren..., que ens fan sentir que podem dir coses semblants, i que, en aquest tema, doncs, 
deixem en bon lloc el Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Presento el nostre posicionament com a portaveu en aquesta comissió; sí 
que és veritat que, amb els companys Nuet i Pedret, qui hi ha treballat em sembla que és la 
Gabriela Serra, en aquesta moció en què s’ha pogut presentar aquesta resolució conjunta-
ment. Presentar-la, perquè s’han dit ja moltes coses, però..., tres apunts.

Efectivament, ho hem d’entendre com una victòria popular, que s’acabi retirant aques-
ta proposta, si finalment és així. És a dir, evidentment, hi ha les opinions de pes d’alguns 
governants que els últims mesos, doncs, sembla que el donin per sentenciat, però aques-
tes opinions no s’haurien donat sense totes les campanyes de denúncia que s’han fet i de 
sensibilització en aquest aspecte, pel fet de ser un tractat que anava a sobreposar-se encara 
més en la dinàmica neoliberal, a la qual sectors cada cop més grans de les societats dels 
nostres països del centre capitalista ja comencen a veure-hi les contrapartides que duia. 
Aquesta dinàmica agafada fa prop de vint-i-cinc o trenta anys ja comença a tenir contes-
tació, no? I en això segurament no ens posarem d’acord, però també es pot entendre el vot 
majoritàriament per la sortida de la Unió Europea que s’ha produït al Regne Unit com una 
contestació, també, a les polítiques que ha implicat el neoliberalisme, no?

Per tant, rebutjar-lo per neoliberal. Rebutjar-lo també per opac, i això ja s’ha dit: 
aquesta manera com es va començar a negociar era totalment inadmissible, però malau-
radament ens tenen acostumats a aquestes dinàmiques, diguem-ne, els grans poders inter-
nacionals. Quan hi ha alguna votació fins i tot que no els agrada, ho poden reconduir per-
què acabi produint-se el tractat, com ens vam trobar amb el Tractat de Lisboa.

Per neoliberal, per opac i, finalment, rebutjar aquest tractat perquè al final va ben bé 
contra el que estem fent aquí un cop cada quinze dies, aproximadament: moltes vegades 
ens trobem aprovant resolucions –i nosaltres també ho hem fet evident– on, per exemple, 
es diu que s’ha de fomentar la contractació pública en determinada línia, o s’han d’impul-
sar determinats sectors. Clar, aquest era un tractat que anava a desmantellar tota política 
pública d’afavorir determinats sectors de l’economia: si aquí es desregulava de tal ma-
nera que una empresa podia denunciar un estat per estar-ne afavorint una tercera, doncs, 
tot això que estem fent aquí, si a vegades algú ha pensat que té sentit, encara en tindria 
menys, no? Estaríem aprovant una cosa per la qual una empresa podria demandar el Go-
vern de Catalunya, en virtut d’aquest tractat transatlàntic de comerç.

Per tant, sí que celebrem que s’hagi presentat aquesta proposta de resolució i que 
s’aprovi, i donar pas, doncs, entre altres coses, a aquesta comissió d’estudi.

La presidenta

Gràcies, diputat. Han presentat esmenes el Grup de Junts pel Sí, i, per tant, té la parau-
la... (Veus de fons.) Ah, molt bé, el Gerard –molt bé. Doncs, té la paraula el diputat Gerard 
Gómez.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. Bé, per posicionar-nos sobre les esmenes, explicar-les una mica, 
i, a tall també del que els companys diputats han expressat anteriorment, una constata-
ció inicial, que és que des del juny, que es va tramitar aquesta proposta de resolució, és 
veritat que han passat moltíssimes coses. Abans s’hi referia el diputat Pedret, no?: un 
canvi també d’opinió per part de l’executiu francès; a finals d’agost el ministre d’Econo-
mia alemany també s’hi oposava; hi ha hagut manifestacions grans, aquests últims dies, 
tant a Brussel·les i a Alemanya com..., diguéssim, diversos posicionaments populars en-
torn d’això. I és veritat que d’ençà de l’inici del tràmit parlamentari d’aquesta proposta 
de resolució aquí han canviat també moltíssimes coses al respecte, no?

Però sí que..., les nostres esmenes, les quals, doncs, també agraeixo, pel punt aquest, 
d’acord, no?, que hi hem trobat..., però una de les qüestions també –s’hi referia el diputat 
Nuet– era respecte a la transparència. D’entrada, això és un tractat que s’ha negociat i 
que s’ha començat a parlar amb total opacitat, i això ja de per si, com a praxi, digués-
sim, és una qüestió que ens preocupa; però, més enllà de negociacions opaques, la falta 
d’informació ha estat constant.



DSPC C  206
22 de setembre de 2016

Sessió 10 de la CEC 23 

I, per tant, sí que la resolució afegia, en el punt segon, que es demanava que es publi-
qués la informació, però nosaltres..., l’última esmena, que era afegir un punt, era també 
exigir a l’Estat, en tant que la Generalitat de Catalunya tenim competències pel que fa al 
comerç, no? –tal com queda recollit en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tenim com-
petències entorn d’aquestes qüestions–..., doncs, justament exigir al Govern de l’Estat 
que traslladi a tots els diputats d’aquest Parlament, i, per tant, a la institució, al Parla-
ment de Catalunya, tota la informació que existeixi al respecte perquè puguem treballar 
com correspon, i, per tant, perquè puguem fer-ho amb les garanties i amb la informació 
amb què creiem que ho hauríem de fer.

En una altra línia, la següent esmena era també vinculada a la cultura i a les petites 
empreses. Nosaltres creiem que era important afegir aquí també el punt cultural. Ho va 
fer França, en diferents tractats internacionals, en diferents moments, i per nosaltres és 
una qüestió important, no?, perquè la cultura no sigui tractada com una mercaderia ni 
com un servei comercial, que a vegades pot quedar diluïda en això. I, per tant, també 
introduir aquest punt cultural en aquesta proposta de resolució.

I, per descomptat, de les pimes, que, de fet, justament abans..., en parlàvem en la com-
pareixença anterior, no?, i és una qüestió que en realitat hem abordat en moltes ocasions 
en aquesta comissió, però sí que és necessari fer un debat sectorial i sectorialitzat de totes 
les qüestions que es podrien derivar d’aquest tractat transatlàntic, perquè, evidentment, 
això pot tenir una incidència important en les petites empreses, que és una part molt àm-
plia del teixit empresarial del nostre país. I, per tant, és una qüestió, sens dubte, cabdal.

Les nostres esmenes, doncs, anaven en aquesta direcció, que, de fet, ha sigut tam-
bé compartida per la resta de companys. I, per tant, nosaltres, davant d’aquesta proposta 
de resolució, amb la qual, òbviament..., i, n’estic segur, no només nosaltres, sinó tots els 
grups, no?, que, evidentment, estem a favor del comerç i de les importacions i de les ex-
portacions i de tot plegat, però el que sí que no es pot fer és fer-ho a base de reduir o de 
laminar condicions laborals, a base de saltar-se la legislació social dels diferents estats, 
a base d’hipotecar o de poder hipotecar el medi ambient i les polítiques mediambientals 
dels països i dels estats o els drets dels consumidors. I, per tant, des de la nostra òptica, òb-
viament és important i imprescindible defensar les competències tant d’aquest Parlament 
com, al final, de la legislació i la ciutadania de Catalunya.

Per tot això, diguéssim, hem presentat aquestes esmenes. Hem arribat a aquest acord 
amb els grups proposants, i, per tant, hi donarem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat 
Antonio Espinosa. Gràcies.

Antonio Espinosa Cerrato

Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Compartimos la percepción que tienen el 
resto de grupos de que el TTIP seguramente acabará en un cajón, ¿eh?, de la Comisión 
Europea, dado que su principal valedor, el Reino Unido, va a abandonar la Unión Euro-
pea, y ciertamente han aparecido voces como la del presidente Hollande, que es contra-
rio al menos a la situación de cómo estaba desarrollándose el TTIP –las negociaciones, 
cómo se estaban llevando a cabo.

Es bien cierto –es bien cierto– que nosotros, desde Ciudadanos, entendemos la pre-
ocupación de la sociedad por la opacidad que ha estado, digamos, reinando en esta ne-
gociación del TTIP. Por eso apostaremos, como se hace también en la propia PR, por un 
debate abierto, ¿eh?, y bien informado, que permita tener posiciones entendemos que más 
centradas entre los partidarios del tratado y de los que se oponen –a mi modo de ver, tam-
bién desde los prejuicios– por tratarse de un acuerdo de libre comercio, es decir, un acuer-
do de libre comercio casi por sí mismo es malo, en sí, y, por tanto, más allá de las condici-
ones que se puedan fijar, pues «nos opondremos», o se opondrán, mejor dicho.

Naturalmente, en Ciudadanos queremos que se promueva la transparencia, pero 
dentro de esa transparencia nosotros mantendríamos una posición favorable a la nego-
ciación, a la negociación naturalmente con condiciones. Para Ciudadanos también exis-
ten, vamos a llamarlo así, «líneas rojas»; unas líneas rojas que, desde luego, podríamos 
clasificar en cuatro grandes bloques: uno serían los derechos humanos, la protección 
de los consumidores –la seguridad alimentaria–, los derechos laborales y la protección del 
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medio ambiente. Entendemos que estos aspectos no pueden verse reducidos o perjudi-
cados por este acuerdo.

También entendemos que los servicios públicos como la sanidad, la educación o el su-
ministro de agua deben ser excluidos del acuerdo comercial. También entendemos que ese 
acuerdo debería fomentar..., debe fomentar –si es que se sigue negociando– y promover el 
comercio, el desarrollo de bienes y servicios verdes, es decir, innovadores y sostenibles, 
y entendemos que el TTIP debería contribuir a la obtención de los objetivos marcados en 
los acuerdos de París sobre el cambio climático.

Nos preocupa y compartimos también –yo creo que con prácticamente la totalidad 
de esta cámara– el tema de la separación entre el arbitraje internacional y los sistemas 
judiciales nacionales, que entendemos que debe ser clara, una separación clara, sin que 
quepan acuerdos de conveniencia o se dupliquen los procedimientos. Y entendemos 
que en ningún caso deben ponerse en peligro los procedimientos judiciales nacionales 
ni europeos, y se deben garantizar el derecho y la libertad de los gobiernos para legislar 
en el interés público.

Pero aquí también tenemos que tener clara una cosa, y es que Repsol –Repsol–, gra-
cias al arbitraje internacional, puede que consiga que no padezca la arbitrariedad del Go-
bierno de Argentina. Por lo tanto, conviene también tener en cuenta la necesidad de cómo 
se arbitran mecanismos internacionales que garanticen –que garanticen– también, a veces, 
derechos de multinacionales, porque no siempre la multinacional es un peligro, no siempre 
la multinacional tiene..., bueno, pues, es acreedora o poseedora de malas intenciones y de 
explotación y demás, ¿no? O sea, yo creo que el caso de Repsol en Argentina es un claro 
ejemplo de que, afortunadamente, hay mecanismos internacionales de mediación.

Bien, nosotros, siguiendo en este punto y metiéndonos de lleno, digamos, en lo que es 
la PR, entendemos que no tiene sentido la mención a las compras públicas, salvo como 
elemento proteccionista. Y es que, señores, quizá no se sepa –al menos por algún grupo–, 
pero es que intentar limitar el tema de las compras públicas es incompatible con los tra-
tados..., no ya con un TTIP futuro, sino con los tratados de la Unión Europea, donde las 
reglas de la competencia impiden este tipo de cláusulas. Por tanto, yo creo que tenemos 
que ser muy claros. Todos los agentes económicos –todos los agentes económicos– tienen 
que tener un acceso a las compras públicas en igualdad de condiciones, y esto yo creo que 
debería de..., bueno, al menos nosotros, desde luego, lo compartimos y lo valoramos.

Bien, tampoco entendemos la cláusula que dice «que queden excluidos los servicios 
públicos», todos los servicios públicos. Hombre, pensamos que hay que limitarlo a ser-
vicios públicos como la sanidad, la educación –lo decía antes–, el suministro de aguas. 
Pero, ¿todos los servicios públicos tienen que estar excluidos de un tratado de comercio? 
Hombre, realmente nos parece un poco excesivo.

Igualmente, nos parece excesiva la mención a la propiedad intelectual, o, mejor dicho, 
más que excesiva, inadecuada, porque no tiene mucho sentido, ya que existen normas in-
ternacionales que regulan el tema y que son de aplicación tanto a la Unión Europea como 
a los Estados Unidos. Realmente sobraría, esta mención a la propiedad intelectual.

Quería hacer una mención..., porque no sé finalmente qué posición adoptaremos, pero 
crear una comisión en el Parlamento tiene..., o sea, está absolutamente justificado, y sobre 
todo estaba justificado, pero yo en la medida en que veo que esto va acabar, como os decía 
al principio, muriendo en un cajón, pues, no sé si tiene mucho sentido dedicar esfuerzos a 
la propia..., creando una comisión en este Parlamento sobre este tema. Pero, en fin, es un 
tema en que finalmente veremos cómo nos posicionamos.

Y el último punto. Bueno, pues, es verdad que el TTIP sería un acuerdo mixto, pero 
realmente yo creo que cada país tiene establecidas las vías de referéndum o no precisa-
mente para su ratificación, porque lo que es indudable es que, como precisamente des-
borda, como se dice en la PR, las funciones de la comisión, necesita la ratificación de 
los veintiocho estados. Pero, esa ratificación, decir que sea preferentemente por vía 
de referéndum, yo creo que es también un exceso. Y yo creo que en todo caso será en 
algunos casos por vía de referéndum y en otros no, ¿eh?; dependerá un poco de cómo lo 
tenga establecido cada país.

Bien. Hay otro tema que yo quería resaltar, y es que en esta PR no hay nada positivo, 
no hay absolutamente nada positivo en relación con el tratado de libre comercio. Pues, mi-
ren, yo creo que hay que resaltar algunos aspectos; algunos aspectos que me parece que, 
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si bien he dicho unos marcos que podrían delimitar o podrían perjudicarnos –y yo creo 
que en ese sentido tendríamos que estar muy beligerantes y controlando que eso no suce-
diera–, no podemos negar aspectos positivos que se deducirían de un acuerdo...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, senyor... 

Antonio Espinosa Cerrato

Bueno, pues, sería, por ejemplo...

La presidenta

Sí, ja he sigut molt generosa amb el temps, però ara sí que hauria d’anar acabant.

Antonio Espinosa Cerrato

Bueno, pues, a ver, en particular, en España, el grado de apertura comercial de Es-
paña, el que supone exportaciones, importaciones..., y, quien dice España..., Cataluña aún 
más, específicamente; un grado de apertura comercial como la de Cataluña, donde las ex-
portaciones y las importaciones son enormes, superiores a la media, beneficiaría sin duda 
la reducción arancelaria. Sectores como energía, construcción, infraestructuras, transpor-
te, agroalimentación, textil, servicios financieros, jurídicos o de telecomunicaciones se 
verían claramente favorecidos, con esa apertura.

Por tanto, entendemos –y eso fijará nuestra posición– que estamos ante una situación 
de líneas rojas, que se han establecido en la PR, excesivas, que las consideramos dema-
siado restrictivas. Y, por tanto, nosotros solicitaremos la votación de cada uno de los pun-
tos para posicionarnos en relación con cada uno de ellos.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Partit Popular, té la paraula el portaveu, el senyor Alejan-
dro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, afegir-nos a la salutació als mem-
bres de la plataforma «No al TTIP», una salutació més intensiva en la mesura que la 
nostra posició és diferent, i ara ho intentaré argumentar. Primer de tot, jo no compar-
tiria tant d’optimisme a pensar que això del TTIP està acabat. Jo crec que el que està 
acabat és aquest concret i que s’haurà de fer d’una manera diferent, però que la filosofia 
principal és irreversible: trigarà més o menys anys, però la cosa és molt més complexa 
del que s’ha parlat avui aquí.

S’han fet servir..., abans parlava, en la compareixença anterior, dels tòpics, dels jocs 
comuns, que si les grans multinacionals... Posaré un parell d’exemples que demostren 
que la cosa del TTIP és molt més complexa. Tretze de febrer de l’any 2016 –d’enguany. 
Cito textualment: «El TTIP és la garantia de progrés a Europa i de la lluita contra els 
populismes.» Qui va pronunciar aquesta frase? Un membre d’una multinacional «neo-
con», fent servir l’expressió del senyor Nuet? Doncs, no; Pierre Moscovici, comissari 
socialista de la Unió Europea, i, per cert, històricament alineat amb el sector més es-
querrà del Partit Socialista Francès en contra del sector més centrat de Laurent Fabius. 
La cosa és molt més complexa.

Vint-i-vuit de març de 2016. Cito textualment: «El TTIP es una auténtica locura, no 
lo pienso permitir.» Qui va fer aquesta cita? Un pacifista antiglobalització, amant del 
reiki i les teràpies alternatives? No. Això ho va dir Donald Trump –Donald Trump. Ho 
va dir Donald Trump per defensar els interessos dels treballadors precaris de la indús-
tria automobilística de Detroit? No. Ho va dir per defensar els interessos ultraconserva-
dors dels grangers del Midwest, milionaris. Per tant, la cosa és molt més complexa. El 
TTIP no és els rics contra els pobres, lliberals contra conservadors, no: hi havien llibe-
rals a favor i en contra, i hi han ultraconservadors en contra. És molt més complex.

Efectivament, una de les raons per les quals les coses s’han encallat és l’opacitat. Això 
s’ha de millorar. I és una cosa que s’ha de corregir, perquè entre altres coses posa en en-
tredit –i ho ha explicat el portaveu de Ciutadans– una cosa que nosaltres també entenem 
que és positiva: els grans acords comercials. Els grans acords comercials de lliure comerç 
són bons, porten estabilitat i porten pau. També s’acostuma a dir –és respectable, però jo 



DSPC C  206
22 de setembre de 2016

Sessió 10 de la CEC 26

no hi estic d’acord– que un dels problemes de la Unió Europea és que hi ha massa econo-
mia i poca política. Doncs, bé, en realitat l’esperit fundacional dels pares d’Europa va ser 
tot el contrari: Jean Monnet va dir que el lliure comerç posaria pau allà on la política, la 
religió i els nacionalismes havien portat la guerra a Europa. Això ho va dir Jean Monnet. 
I per això va iniciar-se la Unió Europea com a Comunitat Econòmica Europea, abans Co-
munitat Europea del Carbó i de l’Acer. Schuman, Spaak –socialista–, Adenauer, tots pen-
saven exactament el mateix: els acords de lliure comerç porten estabilitat i pau.

I aquest acord de lliure comerç pot tenir alguns aspectes millorables, però també 
té alguns aspectes positius. Se n’ha explicat abans també un, com és el cas de l’expor-
tació. Les empreses exportadores catalanes i espanyoles estaven esperant, doncs, bé, 
como agua de mayo, un acord d’aquestes característiques. Si alguna cosa ens ha salvat, 
a l’economia catalana i espanyola, els darrers anys, ha estat l’exportació. Això és bo.

Dos: elimina barreres legals, unes barreres legals que acostumen a ser més les pi-
mes que no pas les multinacionals, qui les pateixen, perquè les multinacionals tenen 
més capacitat de lobby a segons quins països per garantir que aquestes barreres legals 
per a ells siguin més salvables, cosa que les pimes no. Aquí hi entren en contradicció 
clara, precisament agafant la compareixença anterior, algunes de les formacions políti-
ques que han explicat la seva posició anteriorment. Precisament les barreres legals que 
ara se suprimirien, a qui més perjudiquen és a les pimes, perquè les multinacionals ja 
s’apanyen soles, no necessiten tantes estructures.

Tres, i això és molt important, perquè, agafant el discurs del senyor Nuet –molt ben 
estructurat, però, com es pot imaginar, profundament erroni–, ha parlat de..., clar, bé, 
després m’hi referiré –i amb això acabaré–, a l’expressió que ha fet servir, no?, però 
l’acord, el TTIP, acabaria amb la tendència a l’aïllament d’Europa, i explicaré per què. 
Miri, els Estats Units està en el centre del món. Ells ara mateix tenen capacitat de co-
merciar amb el Pacífic, amb els països emergents; som nosaltres, els que tenim proble-
mes. Quan vostè diu, senyor Nuet, que el que ha de passar és que el nostre model social 
europeu ha de ser copiat per la resta del món, això és, com dirien els americans, wishful 
thinking, és ingenuïtat profunda; és tot el contrari. És que, de fet, a nosaltres un acord 
d’aquestes característiques el que ens permet és lluitar contra aquest desviament de l’eix 
mundial cap al Pacífic. És que d’aquí a vint-i-cinc anys estarem morts, com a economia 
europea, sencera. I pensar que ens copiaran perquè som més guapos i perquè tenim mi-
llors monuments és d’una profunda ingenuïtat. 

Per tant –i acabant, ara sí–, agafant la frase d’aquest «neocon» radical anomenat 
Pierre Moscovici, cal continuar negociant, cal continuar millorant el TTIP; no està 
mort, el TTIP. I, en tot cas, el que s’ha de tenir clar és que és l’únic camí que tenim per 
avançar, que són els grans acords comercials de lliure comerç.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant... (Veus de fons.) Sí, els proposants, per a les esmenes... El 
que passa és que..., els tres grups proposants, o un, o com ho fem? Es tornen a pronun-
ciar, els tres grups proposants, sobre les esmenes, o ho fa un? (Veus de fons.) Per això, 
potser millor... Bé. (Pausa.) Ferran, com vulguis, eh?, no hi ha cap problema; si no, 
dono la paraula. (Pausa.) Ferran, sí.

Ferran Pedret i Santos

Li suggereixo que jo, amb el permís dels dos grups parlamentaris, em pronunciï 
sobre les esmenes, i, com sospito que el senyor Nuet voldrà alguna rèplica, si n’ha de fer 
ús, doncs... (Veus de fons.) Sí, sí. No (l’orador riu), en tot cas, sobre les esmenes, si no 
m’erro i no ho tinc mal entès...

La presidenta

No hi ha problema. Podeu parlar.

Ferran Pedret i Santos

Si no m’erro i no ho tinc mal entès, sobre les esmenes de Junts pel Sí, que és l’únic 
grup que n’ha formulat, l’acord entre els tres grups parlamentaris que subscrivíem la 
proposta de resolució és no assumir la primera de les esmenes de Junts pel Sí i assumir, 
en canvi, les esmenes número 2 i 3, que, com són d’addició, s’addicionarien en aquest 
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cas en el punt tercer, la segona esmena, i com a punt sisè –un nou punt–, l’esmena terce-
ra de Junts pel Sí.

La presidenta

Diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. L’evolució d’aquesta proposta de resolució, com abans havia es-
tat explicant, surt d’una iniciativa de la societat civil representada per la plataforma del 
«No al TTIP». I, per tant, amb ells hem estat fent el seguiment de l’evolució d’aquest 
text, i el debat, amb els grups parlamentaris. Per tant, de la reunió que vam fer l’altre 
dia, l’acord que en vam treure era poder incorporar les esmenes 2 i 3 del Grup de Junts 
pel Sí i intentar que el Grup de Junts pel Sí pogués entendre que no hi ha una disfunció 
de fons entre la seva esmena número 1 i el text que proposem, i que permetessin que es 
votés el text tal qual –per tant, no acceptar l’esmena número 1.

I, en tot cas, recomanaria al diputat portaveu del Partit Popular que passi uns mesos 
collant cargols en una factoria de Corea del Sud, que deu saber que el model europeu s’ha 
de defensar a fons...

La presidenta

Gràcies, diputat. (Alejandro Fernández Álvarez demana per parlar.) Sí, diputat. 

Alejandro Fernández Álvarez

Molt ràpidament.

La presidenta

Per què vol la paraula? Per al·lusions, m’imagino.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, per al·lusions, evidentment. Se sorprendria vostè de les coses que jo he fet en 
aquesta vida. (Veus de fons.) Se’n sorprendria. I precisament per això tinc l’opinió que 
tinc. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Si ja han acabat, entenc que... (Veus de fons.) Perdoni? (La presidenta dóna la 
paraula a Joan Josep Nuet i Pujals.)

Joan Josep Nuet i Pujals

No ho sé, però m’agradaria que això es votés per separat, cada punt.

La presidenta

Sí, sí. Abans ja ha demanat votació separada; per tant, ho votarem punt per punt, ente-
nent que el punt 3 queda amb l’addició de l’esmena de Junts pel Sí i que s’afegeix un nou 
punt, que és el punt 6, també a partir de l’esmena de Junts pel Sí.

Per tant, passem a la votació.
El primer punt... Passem a votar el primer punt, el punt 1.
Vots a favor?
Quinze vots a favor, de... He de dir els grups, oi? (Veus de fons.) Del Grup Parlamen-

tari Junts pel Sí, Grup Socialista, Grup Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Sis vots en contra, del Grup de Ciutadans i del Grup Popular.
Passem a la votació del punt 2.
Vots a favor?
El mateix. (Veus de fons.) Ah, perdoneu. Bé, 19 vots a favor, del Grup de Junts pel Sí, 

Grup Socialista, Grup Catalunya Sí que es Pot, Grup de Ciutadans i Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Dues abstencions, del Grup Popular.
El punt 3, incorporant-hi l’esmena de Junts pel Sí.
Vots a favor?
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Dinou vots a favor. No ho torno a repetir perquè és la mateixa..., o ho he de tornar a 
repetir? (Veus de fons.) No. Dinou vots a favor.

Ara, abstencions? Ai, perdoneu... Vots en contra?
Abstencions?
Dues abstencions, del Partit Popular.
Passem al punt 4.
Vots a favor?
Quinze. Vots a favor del Grup de Junts pel Sí, Grup Socialista, Grup Catalunya Sí 

que es Pot i Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Vots en contra?
Dos vots en contra, del Grup del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre abstencions, del Grup de Ciutadans.
El punt 5.
Vots a favor?
El punt 5 s’aprova per unanimitat, que això està molt bé, perquè així tenim menys 

feina d’anomenar-vos a tots. (La presidenta riu.)
I el punt 6, que afegim que és l’esmena de Junts pel Sí que s’hi incorpora... Punt 6.
Vots a favor?
Dinou vots a favor: Grup Junts pel Sí, Grup Socialista, Catalunya Sí que es Pot i Cri-

da Constituent - CUP.
Vots en contra?
Vosaltres heu votat a favor? (Veus de fons.) D’acord.

La lletrada

No hi ha vots en contra. Abstencions?

La presidenta

Abstencions?
(Veus de fons.) D’acord. Dues abstencions, del Partit Popular.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors 
per qüestions lingüístiques

250-00309/11

Molt bé. Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt, en aquest cas, núme-
ro 2, que és la Proposta de resolució relativa a la paralització dels expedients sancionadors 
per qüestions lingüístiques, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular, i té la 
paraula la diputada García Cuevas.

María José García Cuevas

Muchas gracias, presidenta. Bien, en los últimos trece años la Generalitat ha mul-
tado a más de 1.500 autónomos, empresas y comercios en Cataluña; ha recaudado más 
de millón y medio de euros. ¿Y el motivo? Pues que estos ciudadanos, estos autónomos, 
estos comerciantes, optaron por usar el castellano en sus relaciones privadas, en sus re-
laciones comerciales. Optaron por el castellano como pensaban que podían optar por el 
inglés, por el catalán, por el alemán, por el francés o por cualquier otra lengua, porque 
creían que tenían esta libertad.

Y, de hecho, la libertad la tienen, lo que pasa es que la Generalitat está sistemá-
ticamente laminando esta libertad. Está laminando esta libertad con el sistema de ex-
torsión que representan las multas lingüísticas. Y no son 1.500; son muchos más, los 
ciudadanos que se han visto afectados por este sistema de extorsión, porque 1.500 son 
las personas que no han cedido a esta reclamación injusta, como explicaremos, y que 
han tenido que pagar la multa. Son muchos más los expedientes que se han tramitado y 
las personas que se han visto obligadas a hacer una inversión en su negocio que juzga-
ban innecesaria, como cambiar el nombre: pues, en lugar de «panadería» o en lugar de 
«zapatería»..., o cambiar el nombre de «salida» –sortida–, etcétera.

Nosotros presentamos esta propuesta de resolución para que se paralicen los expe-
dientes lingüísticos y se paralice la recaudación básicamente por tres razones: razones 
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jurídicas, porque la primera obligación de un poder público –de la Administración, de 
las instituciones– es cumplir la ley, porque aprobar leyes que contrarían el marco legal 
es un fraude democrático y es una malversación de la capacidad legislativa que tiene 
este Parlamento. Y ahora explicaré esta afirmación que parece tan fuerte, tan grave, y 
que, de hecho, lo es.

El Código de consumo se aprobó en julio del 2010 una vez conocida la sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, sentencia que decía, en el funda-
mento jurídico 22, literalmente –leo–: «El deber de disponibilidad lingüística de las en-
tidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la 
imposición a estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cual-
quiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones 
privadas, toda vez que el derecho de ser atendidos en cualquiera de dichas lenguas oficia-
les solo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.»

Por tanto, queda claro que ninguna ley puede exigir en Cataluña el uso oral o escrito 
de la lengua catalana a ningún ciudadano; es la Administración, son los poderes públi-
cos, quienes tienen esta obligación. Por eso el Partido Popular y el Defensor del Pueblo 
hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Código de consumo, que 
está pendiente de resolución. Y es lo que les pedimos: que, hasta que conozcamos esta 
sentencia, pues, se paralice y se deje de extorsionar a los ciudadanos.

Pero decíamos «razones jurídicas», y también queríamos exponer razones morales, 
para apoyar esta propuesta de resolución. Porque creemos que aquí hay una situación de 
injusticia y también hay una actitud liberticida por parte de la Generalitat, porque cre-
emos que es injusto perseguir a los ciudadanos con normas contradictorias –como les 
acabo de exponer–, presuntamente antiestatutarias, anticonstitucionales, simplemente 
por el hecho de usar una lengua oficial. Y también creemos que es liberticida laminar 
los derechos de la gente, pisotear el derecho de la gente a usar una lengua en exclusiva, 
si es que así le apetece, porque la gente no tiene la culpa de haber elegido el castellano, 
como no tendría la culpa de haber elegido el catalán.

Pero, finalmente, también entendemos que hay razones de tipo práctico, para apoyar 
esta propuesta de resolución y obligar a la Generalitat a acabar con este sistema de mul-
tas. Y es que entendemos que, al final, todo esto es contraproducente y es una traba. Es 
contraproducente, entendemos, multar para imponer el uso del catalán, porque al final la 
gente no acaba percibiendo el catalán como una lengua útil, una lengua amable, una len-
gua suya, una lengua que le facilita la vida, sino una lengua que le conlleva problemas y 
que le conlleva un coste económico. Por tanto, creemos que es un perjuicio a la lengua 
catalana que todos aquellos que queremos defender el patrimonio lingüístico y cultural 
de que disfrutamos en Cataluña tenemos la obligación de denunciar y de corregir.

Y, finalmente, creemos que es evidente que es una traba al libre ejercicio de la ac-
tividad económica en Cataluña, porque creemos que el criterio que debe imperar en 
estas relaciones comerciales para favorecer la actividad económica es que sea el pro-
pio autónomo, el propio comerciante, la propia empresa, quien elija, dentro de su..., po-
dríamos decir, incluso, estrategia comercial, la lengua en la que decide dirigirse a sus 
poten ciales clientes, a los otros ciudadanos que puedan relacionarse con ella, sin, por 
supuesto –como queda claro también en la sentencia del Constitucional–, dejar de con-
siderar el derecho de opción lingüística y de ser atendidos en la lengua oficial de su elec-
ción por los ciudadanos de Cataluña, pero que, como bien dejó claro el Tribunal Cons-
titucional..., es el único en nuestro estado de derecho, como en cualquier otro estado de 
derecho, con capacidad reconocida para poder interpretar la ley. Por tanto, este derecho 
de optar por una lengua o por otra solo lo podemos ejercer frente a los poderes públicos.

Para terminar, tengo que decir que esto tampoco lo respeta, la Administración, por-
que tampoco muchos ayuntamientos y tampoco muchas instituciones de la Generalitat 
respetan este derecho de opción lingüística, cuando por lo que opta el ciudadano es por 
utilizar el castellano..., sino que intentan imponer la opción preferente del catalán y el 
uso preferente del catalán. Pero este es otro tema.

Por tanto, por estas razones jurídicas, morales y prácticas pedimos al Parlamento, 
pedimos a los diputados aquí presentes que apoyen esta propuesta de resolución, que 
simplemente pide que se paralicen estos expedientes y estos procedimientos de cobro 
hasta conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en este tema, para aca-
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bar, en definitiva, como he dicho, con el sistema de extorsión a autónomos, comercian-
tes y empresas en Cataluña que representa el sistema de multas con una coartada lin-
güística que creemos que está perjudicando el uso, la difusión y el fomento del uso del 
catalán en la sociedad.

Muchas gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. No hi han esmenes presentades. Per tant, té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Joan García.

Joan García González

Sí; gràcies, presidenta. Intentaré ser breu o afegir nous arguments al que ja s’ha dit. 
Nosaltres hi donarem suport, i hi donarem suport per diferents motius. Avui la senyora 
Cuevas ens ha explicat, doncs, tots els arguments jurídics que hi ha darrere. Crec que són 
de calaix, no?, com es diu, i que són difícilment refutables, però també hi han altres mo-
tius, i motius molt més senzills i possiblement de sentit comú.

Creiem que hi ha una sèrie d’arguments polítics, darrere d’aquesta voluntat d’incloure 
l’obligació d’utilitzar com a mínim el català, doncs, per exemple, al posar el nom al teu 
forn de pa; hi ha una sèrie de voluntats polítiques, en el motiu pel qual s’ha d’introduir 
això al Codi de consum, quan no es fa a cap altre lloc d’Europa.

De fet, si entrem en aquests arguments polítics, parlem que això que es fa aquí no 
es fa a cap altre lloc d’Europa. No es fa a cap altre lloc d’Europa, l’obligatorietat..., o fer 
obligatori que una llengua sigui preeminent sobre una altra, quan les dues són oficials, 
en el nom d’un establiment; o ningú prohibeix, doncs, que s’utilitzi només una llengua, 
que és la utilitzada per bona part o per una majoria de la societat catalana. En definiti-
va, nosaltres, a més, també veiem, darrere d’aquesta situació irregular, una trava per al 
desenvolupament de moltes empreses, que no l’entenen. Hi han empreses que vénen de 
fora i aquesta normativa no l’acaben d’entendre, perquè realment no són normatives que 
es puguin traslladar a altres realitats europees.

Hi ha una voluntat, evidentment –sempre ho hem defensat, des d’aquest grup–, de 
transformar la llengua catalana, la llengua de tots, la llengua que defensem tots i que 
utilitzem, en una eina de construcció nacional. Així s’ha fet durant molts anys, i creiem 
que és un error. És un error, perquè aquells que estimem aquesta llengua no la podem 
defensar tal com voldríem, perquè moltes vegades està mal utilitzada per altres per en-
frontar, com s’ha fet en altres moments i fa molt poc temps en un manifest, com era el 
manifest Koiné, doncs, per intentar imposar una realitat social que no és la realitat so-
cial que un, quan surt al carrer, pot veure o pot gaudir.

Al final, tenim una societat bilingüe, i desgraciadament l’Administració no és capaç 
d’entendre que aquesta realitat bilingüe s’ha de traslladar a l’Administració i s’ha de 
traslladar, doncs, igual que ho podem fer en aquest Parlament, parlant en castellà i en 
català..., també ho hem de poder traslladar a altres administracions, i ho hem de traslla-
dar a les nostres normatives.

Per tant, hi donem suport: hi donem suport per raonaments jurídics, hi donem suport 
per raonaments polítics i hi donem suport per sentit comú. Crec que això..., i convido 
Junts pel Sí, doncs, que puguin respondre a aquesta pregunta, quan intervinguin: és lò-
gic, que les institucions i les normatives de Catalunya, d’una societat bilingüe com és 
la nostra, no siguem bilingües? Té algun sentit, això? Té algun sentit? No passa enlloc 
més, a Europa.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada 
Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Sí, no m’allargaré massa ni m’estendré massa, perquè aquest tipus 
de propostes de resolució no és la primera vegada que les veiem. Contínuament van arri-
bant a aquesta comissió, i la veritat és que, en fi, repetir constantment els arguments em 
sembla una mica reiteratiu.
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Nosaltres hi votarem en contra. Creiem, doncs, que cal preservar –i no només en l’àm-
bit educatiu, sinó en altres àmbits– el català. I també sorprèn una mica, no?, quan es de-
mana, des d’algun partit polític o grup parlamentari, que s’apliquin les lleis. I és veritat, 
s’han d’aplicar, en tots els sentits, i a vegades hi han sentències del Tribunal Constitucio-
nal que no s’estan aplicant i perjudiquen greument Catalunya també, no?

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució. Ens sembla que 
és molt repetitiva i que al final no va al fons de l’assumpte, que és del que hauríem d’es-
tar parlant, segurament, que és dels problemes greus que té el sector del comerç, i no de 
l’aplicació del català en les seves retolacions. Per tant, doncs, el vot contrari a la proposta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el dipu-
tat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Agrair a la senyora García Cuevas que ens hagi presentat 
aquesta proposta de resolució, que, amb diferents variants, presenta cada dos o tres me-
sos. Per tant, no cal tampoc argumentar massa més que el que ja s’ha argumentat.

En tot cas, li reconec un punt nou, que m’agrada, que és que en l’argumentació 
d’aquesta proposta de resolució es reconeix que el Codi de consum és una llei actual-
ment vigent a Catalunya. I el que no m’agrada és que vostè ens demana aquí que el Go-
vern deixi de complir una llei vigent, i que, a més a més, aquest Parlament recomani al 
Govern que la deixi de complir, amb la qual cosa jo m’estriparia les vestimentes, perquè 
vostè ha estat sempre la defensora del compliment de les lleis, i, per tant, li demanaria 
que recapacités, perquè, si no, potser li tocarà anar-se a confessar.

Nosaltres hi votarem en contra.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el 
diputat Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Venint com venim d’una moció sobre liberalització i proteccionisme, es 
podria dir que el Partit Popular actua com Donald Trump amb el castellà i com el Mos-
covici amb el català. És a dir, vostès sí que defensen tota la normativa que obliga, per 
exemple, a etiquetar en castellà, i aquesta no és mai qüestionada, i, en canvi, vostès al 
català li aplicarien un TTIP, una desregulació absoluta en aquells àmbits on té una mí-
nima protecció, com són l’escola –que és un altre dels mantres del seu partit i de Ciuta-
dans, amb el qual volen acabar amb la immersió lingüística–i aquest del comerç, on, per 
exemple, el que es demana és que es retoli també, com a mínim, en català, és a dir, no es 
tanca la possibilitat, ni molt menys, al fet que es retoli en altres llengües.

El català vostès el volen desprotegir en una situació que mínimament a Catalu-
nya té garantida i que és molt més precària al País Valencià i a les Illes; i, en canvi, 
el castellà sí que és una llengua protegida, i en això vostès mai hi posen el focus. 
Doncs, la Plataforma per la Llengua, que el 2015 va publicar aquest document ano-
menat Balances lingüístiques, va detectar fins a 340 disposicions vigents a Catalu-
nya que obliguen les empreses a fer servir el castellà en tota mena d’àmbits, en espe-
cial en la relació amb el consumidor, no?, per exemple, en l’etiquetatge. Vostès estan 
molt preocupats pel rètol del comerç; travessin la porta del comerç i, un cop passin 
per totes les prestatgeries, s’adonaran que allà el problema desapareix, perquè majo-
ritàriament tot està etiquetat en castellà, perquè la norma obliga a etiquetar en caste-
llà i no en català.

I, finalment, sí, estem d’acord amb la senyora Cuevas: el català és «una lengua que 
trae problemas», a vegades (veus de fons); sobretot –sobretot– als seus parlants, els 
porta problemes. I li explico una anècdota que no fa ni cinc hores que ha passat, quan 
el company Benet Salellas, portaveu d’aquest grup al Parlament, ha estat a l’aeroport 
del Prat, i, després de dirigir-se en català al vigilant de seguretat de l’aeroport, li ha dit 
que no l’entenia, i que com que ell volia fer valdre els seus drets, li ha dit que «estaba 
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en un espacio de aire», i que «en un espacio de aire» calia parlar «una lengua interna-
cional». Aquesta és la realitat lingüística a què vostès apel·len per fer-nos creure el que 
no és.

Hi votarem en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Junts pel Sí, té la paraula el seu portaveu... (Veus 
de fons.) Ai, perdona... Jordi Orobitg. Perdoneu, avui (la presidenta riu)..., avui estic molt 
malament, eh? Avui tinc càstig, eh?, amb el Grup de Junts pel Sí.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. No li ho tindré en compte. (L’orador riu.) Bé, en 
tot cas, jo crec que el nostre posicionament és meridià, no crec que ningú dubti de quin 
serà. I, de tota manera, no puc deixar de mostrar-me escandalitzat per algunes de les pa-
raules que s’han utilitzat en la intervenció, en aquest cas, de la companya diputada del 
Partit Popular.

Parlar d’extorsió, parlar de malbaratament i de malversació em sembla completa-
ment fora de lloc, i crec que és una terminologia que hauríem de mirar d’estalviar-nos, 
i més en un supòsit en el qual es diu que es donen raons jurídiques, quan –lamentable-
ment, pel fet d’haver estat l’últim, m’ha pres l’argument, en aquest cas, el company de 
Catalunya Sí que es Pot, el senyor Marc Vidal– estem parlant d’una norma que és vi-
gent, que no està suspesa ni ha estat anul·lada. I, per tant, que se’ns demani als diputats, 
doncs, que instem el Govern de la Generalitat de Catalunya a prevaricar, és a dir, a no 
aplicar una normativa vigent, em sembla del tot estrany, i més venint d’una formació 
política que es distingeix per ser la gran garant de l’estat de dret, no?

De veritat, que vostès ens estiguin parlant tot el dia de l’estat de dret i que això és 
inamovible, que s’han de complir les lleis, que la voluntat popular no serveix de res, i 
que vinguin aquí i que per a allò que els interessa sí que ens l’hàgim de saltar, doncs, la 
veritat, em sembla que no és..., potser és llegir-ho amb criteris de cortesia parlamentà-
ria, però em sembla que no és presentable.

Però, dit això, i parlant de les formes i parlant, en tot cas, dels criteris legals que han 
de regir el funcionament no només de les cambres democràtiques, sinó també dels go-
verns democràtics, és que no existeix una raó de fons, perquè aquesta problemàtica que 
vostès plantegen amb relació a la sentència del Tribunal Constitucional és del tot falsa. 
La sentència del Tribunal Constitucional, ben interpretada –i no en els termes interes-
sats en què vostès ho fan–, el que diu és que no es pot imposar de manera exclusiva una 
de les llengües oficials en el territori. (Veus de fons.) Sí, però ho llegeix a la seva mane-
ra; evidentment, de manera esbiaixada. (Veus de fons.)

La presidenta

Continuï, diputat. Gràcies.

Jordi Orobitg i Solé

Sí? En aquest cas, el que sí que és cert és que el que no es pot fer és imposar, de ma-
nera exclusiva, una de les llengües oficials; però, en cap cas, aquesta sentència del Tri-
bunal Constitucional no diu que no se’n pugui obligar una..., perdó, les dues o qualsevol 
d’elles. En aquest cas, la lliure disponibilitat..., el deure del consumidor o de l’empresa-
ri queda garantit pel fet que pot retolar en la llengua que ell vulgui, i, en aquest cas, el 
que s’està preservant és que, en qualsevol cas, també ho faci en català. Per tant, no es-
devé una obligació que obligui a l’exclusivitat de la llengua catalana, com vostès vénen 
a mantenir, sinó que, en qualsevol cas, sempre queda preservat el dret a expressar-ho en 
altres llengües, en tant que hi quedi el català. 

I, respecte a les barreres al comerç que pugui suposar l’idioma, el senyor Botran ha 
esmentat els problemes en l’etiquetatge, i és ben cert. És ben conegut que hi ha mol-
tes distribuïdores del nostre país que realitzen importacions de productes, i aquests es 
veuen parats a les fronteres pel fet que no vénen etiquetats en castellà. Si això no és una 
manera de barrar el lliure comerç, no sé quina hauria de ser, no?

Per tant, evidentment, no donarem pàbul a seguir amb més disquisicions, i, lògica-
ment, hi votarem de manera desfavorable.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies. Per tant, passem a votar. Com no hi ha..., la votem conjunta, ningú ha dema-
nat votació separada dels punts. (Veus de fons.) Ah...

María José García Cuevas

Por alusiones, presidenta, ¿me puede conceder un segundo?

La presidenta

Sí, sí...

María José García Cuevas

Gracias.

La presidenta

...señora Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias. Sí, son alusiones y contradicciones. No hemos hablado de malversación, no 
hemos pedido en ningún caso que se incumpla ninguna ley. Hemos pedido al Gobierno 
que haga algo que puede hacer, que es decidir, en una resolución, paralizar los expedi-
entes a la espera de la sentencia. O sea, no confundamos a la gente, que si ustedes piden 
o piden eso..., se hacen trampas en el solitario.

También, a ver, me gustaría decir que los chistes y las anécdotas nos los podemos 
contar en el bar, pero aquí venimos a hablar de cosas serias y con rigor. Y es lo que pe-
diría, por respeto y por cortesía parlamentaria, al resto de grupos que se han permitido, 
pues, bueno, dar un tratamiento cómico al tema, ¿no?

Finalmente, las lenguas que se imponen se hacen antipáticas a la gente. Yo acabo 
con esto. Y lo estamos viendo en los informes de uso del catalán: cada vez se usa más 
en cuestiones oficiales, en trabajo, porque se impone, y en aquellos ámbitos donde no se 
impone, lamentablemente –y subrayo, lamentablemente–, cada vez se usa menos.

La presidenta

Gràcies, senyora Cuevas. Suposo que, per contradiccions, el diputat Jordi Orobitg de-
mana la paraula.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, molt breument. En aquest cas, es demana a l’Administració que faci un acte dis-
crecional que sobrepassa el criteri... –perdó–, un acte arbitrari, que no discrecional, i, 
per tant, lògicament, comportaria prevaricació. No és possible, no és factible, la solució 
jurídica que se’ns explica, en aquest cas, per la portaveu del Partit Popular, en tant que 
no s’adopti en el si d’un procediment administratiu i judicial.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Donem per tancat el tema, perquè no acabaríem.
I, per tant, passem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Sis vots a favor –6 vots a favor–, del Partit Popular, del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Quinze vots en contra, de la resta de grups de la comissió.
Queda rebutjada, la proposta.

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV 
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues

250-00482/11

I passem al punt 3 de l’ordre del...

Alícia Romero Llano

Perdó, presidenta. No, una cosa d’ordre. És que, com que hi ha un punt territorial, 
que és del Baix Penedès, volia preguntar si el podíem passar a ara, perquè hi ha diputats 
del territori, i així no els fem esperar. No sé si...
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La presidenta

Per part de la Mesa, cap problema. Si no hi ha cap portaveu que hi tingui cap incon-
venient... (Veus de fons.) Ah. Bé, hi ha una alcaldessa i regidors; aleshores... Bé, és el... 
(Veus de fons.)

María José García Cuevas

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han quedat 
enregistrats els primers mots.) ...pero puede ir a continuación; o sea, lo que no queremos es 
perder el orden del día, porque no esperen demasiado.

La presidenta

El que podem fer, si voleu, és: el del Consell d’Europa sí que el podem deixar, i passar 
davant el de..., passar el de Begues, i, després del de Begues, el del Baix Penedès. És a dir, 
fem ara el punt 4 i després fem el punt 6, si tots els portaveus hi estan d’acord. (Pausa.) 
Molt bé, gràcies.

Passaríem a debatre el punt 4, que és la Proposta de resolució sobre el desplaçament 
de la línia de 220 quilovolts Constantí-Viladecans al pas pel nucli de Begues. I aprofitem 
per saludar l’alcaldessa de Begues, la senyora Maria Mercè Esteve Pi, i els regidors que 
l’acompanyen; benvinguda, benvinguts. I té la paraula, per defensar la proposta, la senyo-
ra García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Y aprovecho también para saludar, también en nombre de la 
Mesa, a los ciudadanos de Begues que nos acompañan, porque hay que empezar di-
ciendo que esto es un tema de un profundo impacto social en Begues. Hace ya más de 
veinte años que el pueblo está atravesado por la mitad por una línea de 220 kilovoltios, 
la línea Constantí-Viladecans, y ya desde el año 97 en el pueblo existen la inquietud y la 
necesidad por desplazar esta línea fuera del casco urbano. No es una cuestión solamente 
estética o una cuestión urbanística; es una cuestión, pues, de seguridad y de prevención 
de la salud pública.

De hecho, es un tema que ya ha sido reconocido por la Generalitat y por el ayunta-
miento como una cuestión necesaria, como una cuestión urgente, porque en 2006, como 
exponemos en la propuesta, se firmó un convenio para desplazar esta línea; luego un con-
venio firmado por la Generalitat, Red Eléctrica de España y el ayuntamiento. Hay que 
decir que cuando una línea está funcionando y alguien pide que se traslade, ese alguien 
que lo pide es quien tiene que pagar el coste del traslado. Lógicamente, las empresas eléc-
tricas se hacen cargo de poner en funcionamiento y de mantener las líneas, pero no de 
desplazarlas una vez que, por el trazado inicial, están en funcionamiento. Por tanto –y así 
se entendió en el convenio del 2006–, son el ayuntamiento y la Generalitat quienes deben 
sufragar el coste del traslado de esta línea.

Se valoraron varias alternativas. Hay que decir que desde nuestro grupo municipal 
siempre se optó por la solución de traslado aéreo por fuera del casco urbano, no por el 
soterramiento, porque es una alternativa que, aparte de los problemas técnicos que pre-
senta, es muy, muy cara. Y, de hecho, entre 2006 y 2011 el ayuntamiento ya destinó 1,2 
millones de euros, en sus presupuestos municipales..., una partida que se fue ampliando 
hasta alcanzar 1.200.000 euros. La Generalitat, también en 2011, aprobó una subven-
ción de 1 millón de euros. En 2010 se incluyó en el presupuesto una partida también, 
para, en aquel momento, soterrarlo.

Pero en 2016, con el proyecto iniciado, la Generalitat, con, bueno, la excusa o el mo-
tivo de la crisis, retiró la partida del presupuesto; Medio Ambiente –hay que decirlo tam-
bién– bloqueó el proyecto y el tema quedó paralizado. La comisión dejó de reunirse, y, de 
hecho, hemos tenido conocimiento de que el actual equipo de gobierno ya estaba desti-
nando este 1.200.000 euros, que estaba destinado a esto..., ya lo estaba gastando en otras 
partidas, dando por perdido este proyecto.

Pero nosotros entendemos, como decimos, que esto no es un tema que pueda decaer, 
pues, por la inacción o la situación coyuntural de la Generalitat o del ayuntamiento, sino 
que es un tema que perjudica –y mucho–, que preocupa –y mucho– a los ciudadanos de 
Begues. Desde el grupo municipal del Partido Popular se nos dio traslado, y así la presen-
tamos en el Parlamento de Cataluña.
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Nosotros pedimos, en la propuesta, que se retome de manera inmediata el proyecto; 
que se ponga en marcha otra vez y que se empiecen a reunir en la comisión mixta; que 
se doten, en el presupuesto, las partidas necesarias para que esto se ponga en marcha, 
y que si hay que hacer un nuevo proyecto, pues, también, que la Generalitat asuma este 
coste adicional.

De hecho, hemos tenido conocimiento de que, presentada esta propuesta de resolu-
ción, la comisión mixta se reunió, de lo cual, pues, nos alegramos. Nos alegramos de las 
cosas que coinciden en el tiempo, y da igual si es antes el huevo que la gallina. El caso 
es que el tema está en marcha, hemos llegado a una transacción con la enmienda pre-
sentada por Junts pel Sí. Si le parece, presidenta, me posiciono sobre la transacción al 
final, la explico al final.

Muchas gracias.

La presidenta

Molt bé, diputada. Sí, després es pot posicionar. Ara, per posicionar-se sobre, bé, les 
esmenes, el Grup de Junts pel Sí, que... (Veus de fons.) El diputat Joan Ramon Casals. 
Gràcies.

Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. Molt ràpidament. Nosaltres, respecte al que és la moció 
inicial, diguéssim, no hi estàvem d’acord, perquè enteníem que el temps ja l’havia caducat. 
I, per tant, hem presentat una esmena i, sobretot, una proposta de resolució que entenem 
que sobretot el que farà és que, efectivament, es pugui resoldre d’una vegada per totes, 
diguéssim, el desviament, i, per tant, el desplaçament d’aquesta línia d’alta tensió per Be-
gues, que és un problema molt important per a aquest municipi. I, per tant, agrair també la 
presència sobretot de l’alcaldessa, regidors i ciutadans de Begues que treballen pel tema.

Sí que és important recordar que això comença quan, a petició de l’ajuntament i de 
pressió popular, el Parlament de Catalunya diu que s’impulsi el soterrament o el despla-
çament d’aquesta línia. A partir d’aquí, es comencen a fer les feines, es signa el conveni 
per estudiar quins són els possibles projectes a desenvolupar.

En què no estem d’acord, del que es deia inicialment, i que creiem que és important 
que quedi clar? Inicialment s’estudia un projecte de soterrament que s’acaba tenint 
perquè l’ajuntament d’aquell moment..., hi ha un moment determinat en què l’Ajuntament 
de Begues insisteix que hi ha d’haver un projecte de soterrament, i això alenteix moltís-
sim tots els terminis que tenim fins ara. I, a més a més, aquest projecte de soterrament..., 
és veritat que hi havia una partida de la Generalitat de Catalunya, però el projecte de so-
terrament es calculava a l’entorn de 25 milions d’euros i amb uns impactes ambientals 
molt alts, que feien absolutament inviable tirar endavant aquest projecte de soterrament.

Després, també en aquestes reunions, i sobretot a partir que l’actual alcaldessa està al 
davant de l’ajuntament, s’intenten altres projectes de desplaçament, però dels que s’havien 
provat fins ara..., de l’últim que se’n va tirar endavant el traçat, la Generalitat de Catalunya 
n’hauria fet un informe negatiu, perquè passava per un espai de protecció especial.

Per tant, el que sí que podem dir és que s’ha anat fent la feina, però per diverses raons, 
entre les quals que el mateix ajuntament, en el seu moment, doncs, volia que es soterrés, 
i, després, quan Red Eléctrica Española fa un projecte de desplaçament que passa per un 
lloc que està protegit no es pot tirar endavant, i ara estem en un punt en què jo crec que la 
bona voluntat per part de totes les parts –en aquest cas, l’ajuntament, la Generalitat de Ca-
talunya i també Red Eléctrica Española–..., podem, si tots treballem, fer que aquest des-
plaçament tan necessari pugui ser una realitat. I es basa en els acords, justament, ja que es 
feia referència a l’última reunió d’aquest any, de l’abril d’aquest any, d’aquesta comissió de 
seguiment del conveni, en el qual s’estableixen uns acords que, d’alguna manera, nosal-
tres..., és en el que es basa la proposta de resolució, la transacció, que creiem que poden fer 
viable, efectivament –per fi, eh?–, que es pugui desplaçar aquesta línia.

I aquesta bona feina..., jo agraeixo la bona voluntat de tots, i sobretot, especialment, 
de l’alcaldessa i de l’ajuntament, que es basa en el fet que Red Eléctrica Española tor-
narà a fer un document inicial del projecte. Que aquest document inicial..., el que es de-
mana en aquesta resolució, perquè creiem que ha de ser el correcte, és que prèviament 
la Generalitat i l’ajuntament trobin possibles traçats que tinguin un baix impacte medi-
ambiental, perquè després aquest document inicial, de nou projecte, ha de passar –no-
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més faltaria, ha de ser així– a l’informe i l’estudi d’impacte mediambiental perquè sigui 
efectivament possible que es pugui desenvolupar i sigui real, aquest desplaçament de la 
línia elèctrica pel seu pas per Begues.

I també molt important –jo crec que també és important, aquest últim punt de la 
proposta de transacció– és que la Generalitat de Catalunya es comprometi i també faci 
efectius els compromisos econòmics que tenia..., que té signats en el conveni de l’any 
2006 una vegada el projecte executiu estigui fet, eh? Que jo crec que això també és im-
portant perquè es mantingui..., i l’ajuntament, i així ens consta, també mantindrà i man-
té –només faltaria– els seus.

Per tant, si complim tots i totes les parts compleixen allò que diem, que és fer el nou 
estudi basant-se en possibles trajectes que compleixin l’impacte mediambiental, estic 
convençut que a partir, diguéssim, d’aquesta comissió que es va celebrar a l’abril i el que 
ratificarem ara i que demanem, eh?, des del Parlament, o demanarem és que el Govern 
de la Generalitat garanteixi el compliment d’aquests acords..., és que efectivament, per 
fi, el desplaçament de la línia d’alta tensió per Begues acabi sent una realitat. 

Per tant, aquest és, d’alguna manera, el nostre posicionament, sobretot això, recor-
dant que no ha estat fàcil, arribar fins aquí; que sempre hi han hagut posicions diferents, 
i que al final –al final– els estudis i la realitat fan veure que l’única solució possible és 
aquest desplaçament, que, entre tots i la bona feina que hem de fer a partir d’ara, ha 
d’acabar sent una realitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, señora presidenta. A ver, leyendo la PR, vemos que estamos delante de un 
problema que se arrastra desde 1997, que se encara acertadamente en un convenio en 
el 2016, pero que, sin embargo... –perdón–, en el 2006 es donde se firma el convenio, y, sin 
embargo, vemos que, llegado el 2016, sigue sin solución.

Realmente, después de diez años, bueno, pues, esperemos que finalmente la transac-
ción que han acordado entre el PP y Junts pel Sí dé lugar a la solución de un problema. 
Y esperemos –nosotros vamos a votar a favor de esa transacción– que no sea una estra-
tagema de dilación, como parece ser que han sido hasta ahora todas las veces que se ha 
traído al Parlamento.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, saludar també l’alcaldessa i els representants de grup 
municipal i els ciutadans. Sí, jo no em vull allargar molt, perquè crec que l’important, al 
final, és que s’hagi arribat a un acord. I, per tant, com que la transacció és de Junts pel 
Sí, entenem que el Govern entoma aquest tema de nou i hi posarà les solucions i el ca-
lendari perquè això es resolgui, perquè és cert que un problema que hi és des del 97, que 
el 2000 ja va passar per davant, perquè no es va incloure el municipi dins del pla de mi-
llora de línies que es va aprovar, doncs, home..., em sembla que, després de tants anys, 
quasi que és de rebut que ho puguem resoldre de la millor manera possible.

Esperem que hi hagi pressupostos el 2017, i, per tant, que això a què ens compro-
metem en aquesta proposta de resolució es pugui complir. Estarem atents, com diem 
sempre, perquè sigui així. I jo no vull desconfiar del Govern, però, en tot cas, espero 
que, després de tant de temps, ens posem mans a l’obra i siguem capaços de fer-la com-
plir, i sobretot de donar una solució als veïns de Begues, que, probablement, doncs, tots 
aquests anys han patit molt i s’han vist també decebuts per la política. És una de les co-
ses que hauríem d’intentar anar resolent per tornar a guanyar la credibilitat que, en coses 
d’aquestes, acabem perdent.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, el diputat 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. També una salutació a les persones de Begues que han vin-
gut a escoltar la nostra resolució. Com que el comentari que ha fet abans la diputada 
García Cuevas..., avui no té el dia per a ironies i jo tinc el dia irònic, em limitaré a dir 
que l’argumentació que ha fet em sembla correcta, el que s’ha presentat, i que encara 
més correcte em sembla que hagin pogut arribar a una transacció amb Junts pel Sí. Per 
tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP - Crida Constituent, el diputat Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Aquest és un d’aquells temes en què es nota que la qüestió ve de lluny, i a 
nosaltres, com a grup, ens mancava una mica d’informació sobre tots els antecedents –per 
exemple, tota aquesta contraposició entre el soterrament i el desplaçament.

De totes maneres, tot i aquesta manca d’informació, celebrem que s’hagi pogut arribar 
a aquesta transacció i que almenys es compti amb la complicitat de l’ajuntament.

Però davant d’una qüestió en la qual teníem certs dubtes, el que farem és abstenir-nos, 
i deixar que prosperi, això sí.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del grup proposant, del Partit Popular, la senyora García 
Cuevas, per posicionar-se sobre la transacció.

María José García Cuevas

Muchas gracias, presidenta. Bueno, decía el portavoz de Ciudadanos «estrategia de 
dilación». No es eso lo que ha habido bien bien, en este caso; ha habido un bloqueo por 
parte de Medio Ambiente, a lo mejor por, en el Gobierno de su día, pues, una falta de 
coordinación, y un incumplimiento evidente por parte de la Generalitat, que directa-
mente sacó la partida cuando entendió que la necesitaba para otra cosa, una vez que ya 
estaba esto comprometido y que los vecinos estaban esperando que esto se realizara.

Yo lo repito, el Partido Popular jamás apoyó la opción de soterrar la línea, porque es 
caro, y además ya he dicho que tiene problemas técnicos y tampoco es lo más aconsejable.

En cualquier caso, a nosotros nos interesaba mucho llegar a una transacción, porque 
a pesar de que, como he dicho antes, la comisión mixta se reuniera coincidiendo con la 
presentación de esta propuesta de resolución, que pensé: «Bueno, pues ya está el tema 
en marcha»... No, porque ya estaba en marcha en el 2006 y se paralizó. Por tanto, en-
tendimos, y así lo trasladamos al portavoz de Junts pel Sí, que sería muy interesante lle-
gar a una transacción, que se aprobara y que resultara en una resolución parlamentaria, 
un impulso desde el Parlament de apoyo a este tema, explícito, y que también pudieran 
hacerlo valer los propios vecinos de Begues, si es que vuelve a haber un problema en el 
futuro, que no se podría descartar.

Por tanto, en la transacción hemos intentado ir más allá de lo que había sido sim-
plemente la conclusión de la comisión mixta que se reunió y dejar atados, en la medida 
de lo posible, los dos puntos de bloqueo que he dicho. Uno era el tema medioambiental; 
por eso pedimos en la propuesta de resolución que el ayuntamiento, de acuerdo con la 
Generalitat, proponga a Red Eléctrica el trazado que menos problemas medioambienta-
les va a presentar, porque solo faltaría que Red Eléctrica haga el documento inicial o el 
proyecto inicial para pedir los permisos medioambientales y entonces Medio Ambiente 
diga que no. Por tanto, previamente vamos a ir quitando trabas...

La presidenta

Diputada, era per posicionar-se, perquè abans ja ha tingut el seu torn d’intervenció.

María José García Cuevas

No, estoy explicando la transacción, presidenta –perdone–; la estaba explicando. Bue-
no, acabo rápidamente.
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La presidenta

Bé...

María José García Cuevas

El tema medioambiental y el tema de la dotación presupuestaria, que también hemos 
entendido que era necesario no solo que la Generalitat se comprometiera a pagar, sino que 
se comprometiera a incluir en el presupuesto del año que toque lo que tenga que poner 
para el proyecto con la valoración económica que se haga en el proyecto que haga Red 
Eléctrica, una vez conseguido el permiso medioambiental.

Muchas gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula...

Joan Ramon Casals i Mata

Demanaria paraula per aclariments, només.

La presidenta

Molt bé. El diputat Joan Ramon Casals, per aclariments.

Joan Ramon Casals i Mata

Sí. Molt ràpidament, eh?, i, a més, perquè quedi molt clar. És a dir, nosaltres ente-
nem que la clau ha estat l’esforç que s’ha fet per part de les tres parts. I aquí vull des-
tacar el de l’ajuntament, perquè està aquí, en la comissió que es va reunir a l’abril 
d’aquest d’any, i qui l’ha perseguit, en tot cas, ha sigut l’ajuntament, però jo crec que 
és bo. I per això nosaltres vam, diguéssim, voler negociar la transacció i l’hem pro-
posat d’aquesta manera, ratificant..., que ratifiqui la nostra idea, que ratifiqués aquests 
acords, aquesta transacció de la mateixa comissió, perquè jo crec que és molt bo, com 
s’ha vist ara, que tingui, tota aquesta comissió, que sorgeix d’una resolució del Parla-
ment, l’aval del Parlament de Catalunya, de la manera que sortirà. Jo crec que això és 
molt bo.

Per això nosaltres també, diguéssim..., i agrair l’esforç al Partit Popular per accep-
tar aquesta transacció, perquè a part que l’acord existeix ja prèviament, el que farem 
avui aquí... I l’esforç l’ha fet, i les administracions l’han fet, però que també tingui 
l’aval de tots nosaltres en un tema que fa tant de temps que s’arrossega jo crec que és 
molt bo per a la gent de Begues. I per això jo crec que..., celebrar, diguéssim, l’esforç 
que fem entre tots.

Només dir que hi ha un tema que serà clau, eh?, i que fa dos cops referència a aques-
ta transacció, és a dir que el desplaçament de la línia, que és el que volem, aconsegueixi, 
perquè ha de ser d’aquesta manera, diguéssim, l’aval de Medi Ambient, eh? És a dir que 
això és molt, molt important, i tirarà endavant si hi ha aquest aval, perquè el que volem 
és que hi hagi desplaçament, això sí, respectant –només faltaria– el tema mediambiental. 
I aquesta serà la clau. Si trobem aquest desllorigador, que estem convençuts que sí, entre 
tots acabarà sent una realitat un tema que fa mot de temps que està pendent.

La presidenta

Gràcies, diputat. Bé, per tant, ja... (Veus de fons.) Jo penso que... (Veus de fons.) 
Diputada Cuevas, és que jo ja li he donat la paraula, ara. Vull dir, en tot cas, després, 
amb els membres de l’ajuntament ho acaben de parlar. Bé, passem... És que, a més, ja 
anem fora de temps.

Passem a votacions.
Vots a favor de la proposta amb el text transaccionat?
Dinou vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Una abstenció, de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent –CUP - Crida 

Constituent.
Per tant, s’aprova amb 19 vots a favor i l’abstenció de la CUP.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic 
de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès

250-00498/11 

Bé, i passaríem al següent punt, que, com hem dit, és el punt 6, que és la Proposta de 
resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Pe-
nedès, que presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans i que presentarà el diputat del ter-
ritori, el senyor Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, presidenta. Al Baix Penedès és evident que hi ha una mancança d’una vi-
sió estratègica i l’hàbit de treball en comú entre diferents municipis. A això hi ajuda la 
dispersió territorial tant de la residència com de l’activitat econòmica. I ajuda, aquesta 
dispersió, a fer que hi hagi una escassa projecció exterior del territori de la comarca. 
Aquesta poca visibilitat de la comarca, sumada a uns polígons poc competitius, fa que 
el Baix Penedès sigui poc atractiu per a la inversió, per a la implantació de noves empre-
ses i per a la fixació de les empreses que ja hi són, als polígons actuals.

També cal valorar que l’estructura de la població és especial tant per part de la pobla-
ció resident, que està molt dispersa, que hi ha problemes de..., o més dificultat quant a la 
mobilitat i el transport públic... I la població flotant, que és molt elevada, juntament amb 
una forta estacionalitat pel turisme, dificulta l’ocupació i augmenta la precarietat laboral.

Però també hi ha uns punts forts, en el Baix Penedès, que són, per una part, la ubi-
cació geogràfica, que hi ha una equidistància entre l’àrea metropolitana de Barcelona, 
l’aeroport del Prat, l’àrea econòmica de l’entorn de Tarragona, els ports de Barcelona i de 
Tarragona i el pas del Corredor del Mediterrani. Tot això fa que el Baix Penedès pugui 
ser una comarca amb un potencial molt, molt fort. 

També hi ha altres factors que cal valorar en positiu de cara a un pla estratègic de re-
activació econòmica, com la benignitat del clima –que afavoreix el turisme i les activitats 
esportives– o un paisatge variat, costaner i d’interior i agrari –que pot afavorir el turisme 
rural o l’enològic–, entre altres possibles potencials.

Per tant, parlant de les propostes, l’objectiu d’aquesta proposta era crear o activar un 
pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès, comptant, naturalment, 
amb el treball que ja s’està fent. Un pla estratègic que sigui un veritable full de ruta de 
les actuacions a portar a terme per aprofitar els esforços tant de les administracions pú-
bliques –de totes les administracions públiques– com de les entitats i empreses priva-
des, pensant en el benefici de tots els agents i amb una previsió mínima de quatre anys 
perquè hi hagi un recorregut mínim i una estabilitat en els projectes.

Un altre apartat del pla estratègic: l’objectiu principal és que ha de ser una promoció 
conjunta de tots els sectors socioeconòmics basada en un document molt recent, que és la 
Diagnosi socioeconòmica i territorial del Baix Penedès, que si bé aquesta diagnosi ja de-
fineix uns aspectes molt clars sobre els quals s’ha de desenvolupar el pla estratègic, n’hem 
remarcat uns quants pel seu interès.

Un seria establir un catàleg de serveis supramunicipals ja existents pel que fa al sec-
tor industrial per afavorir la competitivitat tant de les empreses existents com de les po-
tencials que poden arribar-hi. Un altre punt interessant seria prioritzar les actuacions: 
amb un pla estratègic podem tenir molt clara la priorització del que s’ha de fer i anar als 
punts més urgents per corregir els punts més febles.

També és interessant promoure la diversificació de les iniciatives empresarials i la 
desestacionalització del sector turístic tradicional de sol i platja, i aprofitar tot el poten-
cial del turisme rural, enoturisme, turisme esportiu... I un altre aspecte molt preocupant 
per a la població és millorar la mobilitat i el transport públic; tenir redactades unes 
propostes de millores, que no s’hagi de buscar o s’hagi d’improvisar, quan surt un pro-
blema, a veure què fem. I la mobilitat és important treballar-la entre poblacions, també 
el transport municipal dins de les poblacions, i, naturalment, comunicar bé la comarca 
amb el seu entorn, tant cap a Tarragona com cap a Barcelona.

Hi ha un punt que és també força emblemàtic, que és el centre logístic del Baix Pe-
nedès; no podem fer un pla estratègic de reactivació sense comptar amb el centre logís-
tic. No l’hem de deixar morir en un calaix, perquè ja fa molt de temps que està voltant, 
però no cal executar-lo tal qual està. La nostra proposta seria actualitzar-ne els estu-
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dis de viabilitat i de rendibilitat socioeconòmica i parar especial atenció a l’anàlisi de 
la demanda prevista. També és important aprovar el desplegament urbanístic derivat 
d’aquest centre logístic i analitzar el finançament per executar la part del centre logístic 
que es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents, o sigui, tenir molt 
clares les fases de desenvolupament.

I, per últim, és molt important coordinar-se amb la resta d’administracions locals i 
estatals. I aquí hi inclouria també sol·licitar al Govern d’Espanya l’execució del Corre-
dor del Mediterrani i qualsevol altra infraestructura, tant ferroviàries com viàries, o la 
millora d’aquestes.

I, per la meva part, comentar que hi ha hagut tres transaccions, que sembla que tots els 
grups les han rebut. Si de cas, si hi ha algun dubte, a l’aclariment ja el comentem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi han esmenes presentades per part del Grup Parlamentari Socialis-
ta. Suposo que les defensarà la diputada del territori, la senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Sí, bé, a nosaltres el tema de la situació del Baix Penedès, de la co-
marca del Baix Penedès, de la seva reactivació econòmica i també social, és un tema que ens 
preocupa, diguem-ne, de manera especial, no? I, de fet, mostra d’això és que vam presentar 
ja una proposta de resolució precisament del Logis Penedès com el projecte més potent que 
podia tirar endavant aquest territori, i també vam fer, en aquest sentit, una pregunta al 
conseller en el plenari.

La proposta que ens presenten, la proposta de resolució que ens presenten, evident-
ment, diguem-ne..., en l’àmbit genèric hi podríem estar d’acord. Entenem la necessitat, 
com hem dit abans, la necessitat social i econòmica que té aquesta comarca. Tenim més 
d’un 22 per cent d’atur, al Baix Penedès; és un percentatge altíssim, i, a més a més, que 
se sosté en el temps, i, per tant, això ja comporta una situació social molt complicada. 
I, per tant, entenem que hi ha d’haver aquesta reactivació econòmica i que s’han de fer 
tots els esforços, bé sigui amb redaccions de plans estratègics..., que han de fer, evident-
ment, els agents del territori, que han d’estar acompanyats, doncs, per la Generalitat, per 
altres administracions, per poder tirar això endavant, però entenem que en cap cas això 
ha de ser un fre al desenvolupament del mateix projecte de Logis Penedès.

I ho entenem perquè creiem que si tornem a fer valoració dels estudis econòmics, de 
possibles finançaments del projecte, doncs, home, això seria una aturada altra vegada; una 
aturada que realment entenem que el territori no es pot permetre. De fet, vam parlar amb 
CIMALSA; una altra empresa, que és l’empresa que tira endavant el tema dels parcs lo-
gístics, entenia que es podia tirar endavant amb les infraestructures, com bé deia el dipu-
tat, que hi ha actualment al territori..., es podia tirar endavant entre un 15 i un 20 per cent 
–evidentment, després haurem de collar el Govern de l’Estat perquè tiri endavant les in-
fraestructures que falten. I també sabem que una altra empresa de la Generalitat, que és 
Catalonia Trade and Investment, va parlar amb els agents del territori i els va dir que la 
sortida, diguem-ne, a la situació que vivia la comarca passava pel sector logístic.

Per tant, tenim tots aquests temes a l’abast. Nosaltres creiem que és molt important 
que no s’aturi més, aquest projecte del Logis Penedès, que, com sabem, té un pla direc-
tor ja aprovat, i que, per tant, s’hauria de tirar endavant.

Bé, hem parlat amb el diputat..., també amb la diputada de Junts pel Sí, i hem arribat 
a un acord, a una transacció en el punt 1; també en el punt 2. I en el que nosaltres no es-
taríem d’acord seria en el punt 3, en el sentit aquest, que no podem acceptar que s’aturi 
el projecte del Logis Penedès. En els altres punts també hi estaríem d’acord.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part de Junts pel Sí, defensarà la proposta la diputada Senser-
rich. Endavant.

Maria Senserrich i Guitart

Sí; gràcies, presidenta. També, si déu vol, aviat també diputada d’aquest territori, del 
Penedès, del gran Penedès.
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La presidenta

És veritat. (La presidenta riu.)

Maria Senserrich i Guitart

Per tant, serà un gran honor també defensar amb orgull els ciutadans del Baix Penedès 
i de les comarques que en formarem part.

Bé, primer jo volia agrair al diputat Domínguez, de Ciutadans, la bona predisposi-
ció. Sí que és cert que d’entrada semblava que teníem alguns temes que no hi coinci-
díem, però després de molt debatre, de molt parlar, hem arribat a acords de transacció, 
amb la qual cosa serà possible, crec, la unanimitat d’aquesta cambra per poder portar a 
terme els tres punts que vostès plantejaven, perquè ens preocupa la situació del Baix Pe-
nedès i del Penedès en general.

Sí que és cert que, tot i que la situació al Baix Penedès és complicada sociològicament 
i, a més a més, amb situacions d’ocupació preocupants, últimament hem tingut algunes 
bones notícies també, al Baix Penedès, com per exemple la inauguració del segon polígon 
de la Bisbal del Penedès, que ja està ocupat a la meitat només d’entrada. Per tant, és una 
bona notícia per al territori del Baix Penedès. O també aquesta setmana vam tenir la notí-
cia que l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf han presentat un informe en què 
expliquen i diuen que el Baix Penedès, doncs, forma part de les set comarques més dinà-
miques de Catalunya creant ocupació. Per tant, són petits passos que no..., una flor no fa 
estiu, diuen, però sí que són importants, i creiem que hem d’anar per aquesta línia.

Per tant, plenament d’acord que hem de recolzar el territori a través d’aquest pla de 
reactivació; plenament d’acord que hem d’estar el seu costat com a Parlament, i, evident-
ment, així demanem que hi estigui la Generalitat de Catalunya. I seguirem, doncs, que tot 
això sigui possible.

Sí que és cert, per això, que hi ha un tema, que és el Logis Penedès, que ens preocu-
pa perquè hi ha un entrebanc, i és que hi ha un entrebanc que es diu A-7, eh? L’A-7 no és 
competència de la Generalitat de Catalunya, i com que no defineixen –per això és un dels 
punts que hem posat en comú–..., com que no hi ha una definició de quin és el projecte de 
l’A-7, ens limita el desenvolupament definitiu i real del que ha de ser aquest projecte per a 
la comarca del Baix Penedès i de tot el Penedès en general.

Però ja ho diem, estem al costat del territori; estem al costat, evidentment, d’aquests 
projectes, i el que volem és seguir endavant i continuar les millores per a aquesta zona, 
que aviat serà, doncs, també un territori que representaré.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada del territori (la presidenta riu) del gran Penedès. Bé, pel Grup de 
Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies. Si el gran Penedès segueix creixent, potser jo d’aquí a poc també seré dipu-
tat del gran Penedès (rialles), però, en fi, de moment n’estic molt lluny. En qualsevol cas, 
el que demana aquesta proposta de resolució, que és la creació d’un pla estratègic de reac-
tivació socioeconòmica, és un tema que de manera recurrent el grup que ara represento, 
i que representava a l’anterior legislatura i en anteriors legislatures, hem anat presentant 
com a esmena en els diferents pressupostos per tal que s’hi invertís i perquè es pogués ti-
rar endavant un pla estratègic de reactivació socioeconòmica.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres estem d’acord en això que es demana, i també, 
doncs, en el punt 1, en la transacció a què s’ha arribat.

En el punt 2, que és una mica la concreció de com hauria de ser aquest pla estratè-
gic, les definicions genèriques que fa la proposta de resolució original i les concrecions, 
després, que es fan, també en la transacció, també ens semblen correctes. Potser po-
dríem posar-ne alguna més, però, en tot cas, ens semblen raonables i correctes, així com 
el punt 4 i el punt 5, que són també òbvies. 

No així tant el punt 3. Nosaltres probablement no coincidim en el model de desen-
volupament del centre logístic que aquí s’ha explicat. En qualsevol cas, ens agradava el 
punt 3 original, que analitzava les possibilitats que falten per executar d’aquest centre 
logístic, i, per tant, intentar posar-les en funcionament amb les infraestructures exis-
tents a l’actualitat creiem que era raonable. Creiem que no queda tan ben reflectit en la 
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transacció a què s’ha arribat, i, per tant, aquest és el punt en què tenim més dubtes de la 
redacció, tot i que hi ha alguns punts en els quals coincidim.

Per tant, i per ser, diguem-ne, equànimes, votarem a favor tots els punts, excepte el 
punt 3 –tot ell–, que hi farem una abstenció.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup del Partit Popular, té la paraula el diputat Alejandro 
Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Sent molt breu, perquè el gruix de la proposta de 
resolució el compartim, la votarem favorablement. I simplement dir que també s’ha 
de concretar, i creiem que la referència Logis Penedès és la referència que concreta 
–que concreta–, perquè la resta és fer volar coloms. I el Logis Penedès té les capacitats 
per donar el salt qualitatiu no només en el sector de la logística, sinó, de manera relacio-
nada, en d’altres sectors específics.

Només per donar-ne unes dades, a més de l’evident posició privilegiada que tindria 
el Baix Penedès i a més d’una posició intermodal com a operador logístic: per exemple, 
es calcula que tindria 3.500 llocs de treball fixos i 10.000 d’indirectes..., directes i indi-
rectes –perdó. Està plantejat que fins i tot hi podria haver un polígon amb restaurants, 
hotels... Fins i tot també hi ha un càlcul que parla de 500 milions d’euros d’aportació al 
PIB català, quan això estigués en ple rendiment. És a dir que a dia d’avui només aquest 
projecte pot concretar moltíssimes de les coses que diu, encertadament, aquesta propos-
ta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el diputat Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé. Coincidim amb les dues intervencions que m’han precedit en el fet que, fonamen-
talment, la part resolutiva de la PR té dues parts claríssimes, no?: una sèrie de punts que 
són declaracions d’intencions positives i que no s’hi pot estar en contra, i una part on s’en-
tra més en matèria, que és la que fa referència al Logis Penedès.

La meva formació històricament s’ha oposat al que llavors s’anomenava CIM i que 
posteriorment ha estat el Logis, pel model que implicava. Jo crec que el mateix plante-
jament ja va perdre embranzida amb la crisi, quan es va veure que, efectivament, aque-
lla grandiloqüència de ciment no donaria cabuda a la demanda i que al final es faria un 
mar de ciment –com es va anomenar el documental– ple de naus buides. I, encara que 
avui dia s’estigui plantejant en uns altres termes, no deixa de ser un model que nosaltres 
no creiem que aporti prosperitat i economia arrelada a la comarca, no només per temes 
paisatgístics, sinó també, doncs, per la contaminació que implica l’augment de trànsit 
rodat i també per pensar que la comarca es vertebrarà a partir dels interessos de les em-
preses de logística i no per part dels interessos de la població que hi viu i de les seves 
necessitats de mobilitat, no?

Com que nosaltres no estem d’acord en aquest projecte del Logis Penedès, demana-
ríem la votació separada per poder votar a favor la resta de punts, però al punt 3 no hi do-
naríem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. El grup proposant, per posicionar-se o explicar transaccions...

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Bé, tan sols agrair molt la col·laboració dels grups que han permès aquestes 
transaccions. Crec que la proposta ha quedat enriquida, tot i que en general són aporta-
cions... Hi ha algun punt en què sempre has de cedir; per això hi ha posicionaments als 
quals els agrada més l’original, però tampoc es pot acontentar tothom. I crec que aques-
tes transaccions agafen un consens molt més ampli del que podia ser l’original, o sigui 
que, per la meva part...
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La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs, així, iniciaríem la votació.
Començaríem votant el punt 3 per separat, tal com han demanat Catalunya Sí que es 

Pot i la CUP.
Per tant, el punt 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, el punt 3 queda aprovat per 15 vots a favor, del Grup de Junts pel Sí, Ciuta-

dans i el Grup Popular; 3 vots en contra, dels grups Socialista i de la CUP, i 2 abstencions, 
de Catalunya Sí que es Pot.

Ara passaríem a votar la resta de la moció, eh? Recordin que també, al punt 1 i al punt 2, 
són les transaccions, el que passem a votar.

Vots a favor de la resta de la moció?
Per tant, la resta de la moció s’aprova per unanimitat de tots els grups.

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa

250-00474/11

I ara passaríem al punt 3, que és el que havíem ajornat, que és la Proposta de resolució 
sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. En aquesta proposta de resolució potser vostès veuran que hi 
ha una mena de confusió en el títol. El títol parla justament del que després proposarem, 
que és l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària, tot i que en la des-
cripció parla de la reubicació de l’antena Vodafone de l’AMPA de Sant Martí, de Torre-
lles de Llobregat. La confusió és deguda al fet que la informació i la detecció d’aquest 
tema van arribar a través d’aquesta AMPA, que està portant a terme tota una lluita per 
intentar treure de la teulada una antena que està en el seu centre públic.

Dita aquesta qüestió, l’explicació és molt senzilla. En aquests moments la normati-
va que explica i concreta els límits d’exposició als camps electromagnètics de les ante-
nes és del 1999. El 1999, a partir d’una sèrie d’evidències científiques, és quan s’adopta 
aquesta normativa. Del 99 al 2016 ha plogut molt: han crescut moltíssim, les antenes, i 
no hi ha hagut una revisió de cap evidència científica de la perillositat o no-perillositat 
dels límits d’exposició als camps electromagnètics.

Per tant, el que aquí es diu és que aquests camps, aquests límits d’exposició, estan 
actualment obsolets perquè no han estat adaptats des de 1999; però no ho diu qualsevol, 
sinó que ho diu l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que fa aquesta resolu-
ció –a la qual demanem l’adhesió–, en la qual demano una cosa tan simple com aplicar el 
principi de precaució. Per què, el principi de precaució? Perquè les afectacions d’aquests 
temes..., l’evidència de l’afectació no apareix fins al cap de molts anys. Recordin vostès 
l’amiant; recordin vostès els quilòmetres de teulades d’uralita que tenim en aquest país, 
que no passava res, i recordin vostès els centenars de famílies afectades perquè sí que 
passava. Per tant, el principi de precaució és un principi que l’Organització Mundial de 
la Salut ens posa al davant quan l’evidència científica no diu que no passi res; diu que no 
sabem si passa res, diu que no està comprovat que passi res. Per tant, és diferent.

Aleshores, què és el que demana, aquesta resolució? Doncs, és molt senzill: adop-
tar les mesures per reduir l’exposició especialment en aquelles persones més sensibles. 
I, per tant, parlant de persones més sensibles a l’exposició, estaríem parlant de persones 
embarassades, però sobretot de nens i joves en risc d’exposició. I, per tant, per això he 
dit l’origen d’aquesta proposta de resolució, que és una antena al damunt d’una escola; 
com vostès deuen imaginar, és també un col·lectiu molt més exposat a patir l’exposició a 
aquests camps electromagnètics.

Què és el que demana, la proposta de resolució? Bé, doncs, adherir-nos a aquesta 
resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en primer lloc, i, des-
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prés, instar el Govern a estudiar. Fixin-se que no diem què és el que ha de fer, sinó que 
estudiem les mesures per poder implementar les recomanacions –perquè no són altra 
cosa que recomanacions– d’aquesta resolució, precisament per prevenir la salut, agafant 
aquest principi de prevenció de l’Organització Mundial de la Salut. I com que en aquest 
tema és l’Estat qui hi té algunes competències i alguns decrets que ha publicat ara ja fa 
un temps, instar també el Govern que faci les gestions davant del Govern de l’Estat per-
què també reculli aquestes recomanacions i intenti aplicar-les en l’exposició als camps 
electromagnètics de la multitud d’antenes que poblen el nostre territori.

Bé, com veuen, estem parlant d’una qüestió molt simbòlica, perquè és un posiciona-
ment i una qüestió de demanar estudiar mesures. Per tant, entenem que podria ser accep-
tat independentment del posicionament polític que cadascú tingui amb relació a unes an-
tenes o unes altres, perquè estem, hi insisteixo, davant del principi de prevenció, que no 
sabrem fins d’aquí a molts anys què ens pot passar si tenim alguns dels nostres fills en al-
guna d’aquestes escoles que tingui les antenes posades a sobre la teulada.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Entenc que després es posicionarà sobre les esmenes presentades per 
Junts pel Sí. (Veus de fons.) Per part de Junts pel Sí, que ha presentat esmenes, té la paraula 
el diputat Casals. Gràcies, Joan Ramon.

Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. Intentaré explicar el posicionament. És a dir, a nosal-
tres ens agradaria poder adherir-nos a una proposta d’aquestes característiques, però..., 
i hem intentat, eh?, amb les esmenes, millorar-la de manera que fos acceptable. Al final, 
tot es basa en el principi de prevenció i en el fet que el criteri ALARA és mirar sempre 
que sigui el més preventiu possible, però justament estem en un àmbit i en un camp que 
hi han, crec, més teories que no pas científics, i al final ens hem de regir per criteris ob-
jectius que siguin els més prudents. I tots els estats de la Unió Europea els regeixen els 
mateixos criteris que regeixen en aquest moment Catalunya, i que són els que proposa-
rien les nostres esmenes, que, pel que entenem i sabem, eh?, malauradament no seran 
acceptades, tot i que segur que en podríem parlar.

Segurament un debat d’aquest tipus requeriria molta més estona, un debat amb molta 
més profunditat i amb moltes més dades. I amb això no dic, eh?..., em sembla bé, jo crec 
que és bo, que fem el debat, però sí que és veritat que segurament els que estem aquí no 
tenim capacitat de mai entendre quin és el principi màxim de màxima precaució. Per què 
ho dic? Perquè això surt per un cas que és veritat que és molt concret i molt alarmant, i a la 
millor podríem aplicar la resolució del Consell Europeu amb el criteri ALARA, i sempre 
hi hauria algun però, però no trauríem l’antena de Torrelles; el que diríem és que reduís-
sim el nivell d’emissions, però l’antena seguiria estant allà. I segur que hi haurien pares 
que seguirien pensant que l’antena no hauria d’estar allà i que les emissions que en surten 
–que n’hi haurien– potser serien cancerígenes; ho seguirien pensant.

Per tant, per exemple, en el cas de Torrelles, el que nosaltres proposem i el que estem 
treballant i el que es defensa des de les institucions –totes– que hi som, des de l’ajunta-
ment..., en aquest àmbit, és justament moure l’antena, en aquest cas. I esperem..., pel que sa-
bem hi han propostes, dues ubicacions que sembla que poden ser acceptables. I, per tant, el 
problema concret es pot resoldre, però en aquest cas per resoldre un problema concret, que 
estem d’acord que s’ha de resoldre, no disparem excessivament, diguéssim, ampli.

Per tant, nosaltres creiem que s’ha d’estudiar, i això és cert, és a dir, s’ha de mirar d’apro-
fundir en aquesta resolució del Consell d’Europa, però sí que nosaltres, en aquests moments, 
diguéssim, com a representants del Govern, no podem anar més enllà d’allò que estableixen 
els organismes internacionals, que són els competents per regular el nivell d’emissions, que 
en aquest cas és la mateixa OMS, eh?, a la qual també fa referència la mateixa resolució del 
Consell d’Europa, i sobretot –sobretot– la Comissió Internacional de Protecció contra les 
Radiacions. I, per tant, els nivells que controla el Govern de la Generalitat o que intentem 
controlar des del Govern de la Generalitat estan tots per sota, i aquesta antena també, del 
que diu, diguéssim, aquesta comissió, que és la que regula el nivell d’emissions.

I, ho repeteixo, estem d’acord a ser previnguts, però en aquest àmbit i si apliquem sem-
pre aquest principi de màxima prevenció, tal com està la discussió avui en dia, si no hi ha 
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realment un aprofundiment científic i debat real, la sensació que tenim és que seria zero, i, 
per tant, seria plegar les antenes. Per tant, si hi han uns criteris aprovats i recomanats pels 
organismes internacionals que regulen i que han de regular aquestes emissions, entenem 
que fins que aquests organismes no tinguin els estudis científics que els decideixin a can-
viar a menor, nosaltres..., el Parlament i el Govern no ho poden fer, per si sols.

Tot i que, indiferentment que no es pugin aprovar les nostres esmenes, sí que la vo-
luntat –i li trasllado– del Govern –que en això sí que crec que segur que coincidirem, 
en la línia del que diuen les nostres esmenes– és també mirar de fer els estudis i la cons-
cienciació i la informació sobre tot el que té a veure amb les emissions electromagnè-
tiques arreu de la població, i també mirar, si és possible, d’estudiar quines mesures, de 
les que recomana el Consell d’Europa..., mirar quines serien, diguéssim, més aplicables. 
Però no ho podem aprovar tal com vostès ho proposen en aquesta proposta de resolució, 
tret que acceptessin les esmenes, que, ho repeteixo, pel que sé, no ho faran, per aquest 
criteri. Hi ha d’haver un punt objectiu de referència, i aquest nosaltres entenem que són 
els organismes internacionals. I, en tot cas, treballem tots perquè si algú creu que no 
són correctes, siguin aquests organismes, que ho han de regular, que ho canviïn.

I per a Torrelles estem treballant per canviar, que estem convençuts que s’ha de can-
viar. I, ho repeteixo, si apliquéssim aquesta resolució, seguiríem tenint l’antena a Tor-
relles amb menys emissions, i algú seguiria pensant que fa càncer. Per tant, què farem? 
Moure-la.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Ciutadans, té la paraula el portaveu.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, presidenta. Jo seré també molt breu. Primer, comentar un parell d’assumptes. 
Sí que és cert que s’està parlant, s’està debatent un tema general a partir d’un cas específic, 
com acostuma o sol passar moltes vegades, però en aquest cas crec que era molt important 
deixar clar que es tractava d’un cas concret, perquè és evident que moltes vegades aquests 
tenen una solució també molt concreta, no?

Per tant, nosaltres –ja ho avanço– en aquest punt ens abstindrem, perquè, primer, no 
tenim la suficient informació per tenir un debat d’aquest tipus. Pensem, perquè coincidim 
en el fons del debat i de la proposició, que seria molt bo tenir-lo i possiblement determinar 
quines són aquestes accions que hauríem de portar a terme per protegir una sèrie de col-
lectius socials que realment poden estar més desprotegits.

També hem de dir que el principi de precaució està bé utilitzar-lo, però també amb 
molta precaució, perquè ens trobem moltes vegades que aquest principi ens porta a per-
dre’ns en una certa demagògia que ens acaba, al final..., i això vull que es tingui en comp-
te també, com una al·legoria, inclús, al que ja li vaig dir un dia al senyor Botran sobre el 
neoluddisme del segle xxi, no?, a vegades acabem posant-nos en contra del progrés, po-
sant-nos en contra de qualsevol avanç, simplement per motius que van més enllà del que 
aquesta PR –ja sé que aquesta PR no està en aquesta línia–, doncs, defensa.

Per tant, ni neoluddisme ni tampoc tractar temes que són concrets com a temes gene-
rals. Necessitem més informació, i el nostre grup volem ser prudents. Volem aplicar-nos a 
nosaltres mateixos el principi de precaució, i, per tant, ens abstindrem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, ens trobem amb una proposta de resolució d’una 
importància jo diria que bastant rellevant. Em sorprenen alguns comentaris, aquí, que 
diuen: «Del concret hem anat al general», perquè qualsevol que hagi estat responsa-
ble públic o càrrec electe en el món local –que en aquest cas jo ho he estat– sap les difi-
cultats que genera la gestió de la implantació d’antenes de telefonia mòbil en els territoris.

I, és cert, no hi han estudis fiables, objectius, sobre si realment generen problemes de 
salut greus com càncer, però també és cert que generen molta preocupació en els ciuta-
dans i ciutadanes. I passar-se aquesta proposta de resolució una mica així, a la babalà, em 
sembla un punt irresponsable, perquè quan els nostres ciutadans, que no només són els 
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de Torrelles de Llobregat, sinó que són en general els ciutadans dels nostres municipis, es 
preocupen i estan preocupats per si l’augment –a més, molt exagerat– de la implantació 
d’antenes de telefonia mòbil pot provocar problemes de salut, crec que els hem d’atendre.

I, per tant, malgrat que es parla d’un municipi concret, crec que Catalunya Sí que es 
Pot fa una proposta interessant, que és dir: «És veritat que hi ha un problema, aquí», i ara 
han volgut, doncs, centrar-se en un problema particular, que segur que és a molts muni-
cipis, però ho eleva per intentar, home, resoldre un problema que existeix en molts llocs.

Per tant, nosaltres farem un vot favorable en aquesta proposta de resolució, perquè 
també li diré, diputat Casals, que tampoc em sembla que demanin res extraordinari. Al 
final, estem demanant que el Govern que estudiï unes mesures per poder implementar, i 
després demana que s’insti el Govern de l’Estat; és que tampoc és que estiguem demanant 
coses molt exagerades. I és veritat que al final la precaució, doncs, dependrà molt de la 
subjectivitat, però... I ara perdonin que parli del meu municipi: vaig ser regidora a l’Ajun-
tament de Mataró i vam aprovar una ordenança que era bastant restrictiva, molt més res-
trictiva que el que va marcar la Generalitat, i, escolti’m, a Mataró tothom té telèfon mòbil, 
tothom té cobertura de mòbil i no hi ha cap problema. És a dir que a vegades podem fer 
«conviure» dos drets, entre cometes, com són el de la comunicació, per dir-ho així, i, des-
prés, el de la salut. I crec que això és important –de veritat–, que no ho deixem com una 
cosa puntual que passa a Torrelles, perquè en general el ciutadà està preocupat per això.

I és veritat que no tenim estudis clars o no tenim només estudis d’un costat –n’hi ha 
de l’altre– que diguin una cosa molt concreta i molt taxativa, no?, però crec que quan hi 
ha una preocupació en els ciutadans hem de poder respondre’ls-la. I crec que, en aquest 
sentit, el que es demana en aquesta proposta de resolució no és res que el Govern no pugui 
realitzar, és a dir, estudiar unes mesures i instar el Govern de l’Estat.

Per tant, jo li demanaria al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, no ho sé, que en tot cas 
reflexioni una mica, no?, sobre el que s’està plantejant, perquè no em sembla que sigui res 
esbojarrat, i crec que, en canvi, doncs, pot ajudar molts municipis, que sovint han de regu-
lar aquest tipus d’activitats a través d’ordenances, a fer que hi hagi un principi de precau-
ció que compleixin i que tranquil·litzi, d’alguna manera, els seus ciutadans.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Romero. Per part del Grup del Partit Popular, té la paraula el diputat 
Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies. Per traslladar, telegràficament, la nostra abstenció. Perquè, 
efectivament, un tema que genera alarma, que genera preocupació, s’ha d’abordar amb 
tota la precaució del món. I malgrat que hi han parts del text que sí que podrien ajus-
tar-se a aquest principi, n’hi han d’altres l’aprovació de les quals precisament contribui-
ria a tot el contrari, perquè dóna determinades coses per fetes, i això s’hauria de veure.

Jo, com a mínim, no en tinc la informació i em declaro plenament ignorant en la ma-
tèria. I, per tant, com que em declaro ignorant en la matèria i crec que l’aprovació d’ai-
xò, més que tranquil·litzar, podria acabar generant preocupació, aquesta és la raó per la 
qual ens abstenim.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de la CUP - Crida Constituent, el diputat Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, nosaltres sí que donarem suport a la resolució. És evident que –en l’exposició ja 
s’explica, no?–, davant del dubte de les afectacions que sobre la salut puguin tenir aques-
tes antenes, el millor és, doncs, no continuar que proliferin en l’hàbitat urbà, perquè... El 
diputat que ha exposat la moció ja ha donat alguns altres exemples històrics en els quals 
hi havia dubtes de determinades substàncies, de determinades matèries, i no es va aplicar 
aquest principi de prevenció i després hi ha hagut persones afectades en la salut.

Sí que se m’acut que, davant d’aquesta controvèrsia científica... Jo crec que d’aquí es 
desprèn un encàrrec bastant clar, per exemple, cap al Consell Assessor del Parlament so-
bre Ciència i Tecnologia, no? Fa cosa d’un parell de mesos vam tenir una sessió amb ells. 
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Ens van demanar que els féssim arribar les demandes que crèiem que estaven, doncs, en 
el lloc prioritari de l’agenda política. Ens vam quedar una mica muts, cosa que no diu 
gaire de nosaltres, en aquest sentit; ningú va saber situar-li una demanda prioritària, al 
CAPCIT. Se m’acut que aquesta ho és, no? Que facin aquest recull, aquesta documentació 
de l’afectació de les antenes telefòniques i de les zones radioelèctriques, sobre la possible 
afectació sobre la salut de les persones.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i per posi-
cionar-se sobre les esmenes, diputat Marc Vidal...

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Només comentar que per sort –per sort– tenim gent com la de 
Torrelles, que, amb la seva insistència, ens fa passar d’allò que és local a allò que és ge-
neral, perquè és que, si no, probablement aquí, en les catifes vermelles, no sabríem el que 
passa pel món. Per tant, gràcies a la gent de Torrelles, que ens fan això.

En segon lloc, escoltin-me, també per sort la ciència no és immutable i és evolutiva, i 
allò que era un dogma de fe fa uns quants anys avui dia és un anatema. Per tant, el prin-
cipi de precaució no és cap estupidesa. Vostès diuen: «Hi ha d’haver un punt objectiu de 
referència.» Naturalment –naturalment–, però el punt objectiu de referència el tenim des 
del 1999. Han passat moltes coses, des del 1999, potser per a millor; no ho sabem. I per 
què no es deu haver revisat? Qui marca el punt objectiu de referència quin és? Vodafone, 
Telefònica o les assemblees i els parlaments? Doncs, aquesta és la nostra feina, senyo-
res i senyors, perdonin. (Veus de fons.) Clar que sí. I per què es creuen vostès que ho deu 
dir, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa? Perquè tots són uns eixelebrats que 
no saben res? Home, mirin, tenen la responsabilitat, potser, de representar el poble, com 
nosaltres; per això els ho proposem. I, tal com ha dit la diputada del Partit Socialista, es-
coltin, no demanem altra cosa que mirem, avaluem i valorem. No diem altra cosa.

I és que..., què diu –què diu– el consell? Diu: «Adoptar mesures raonables per reduir 
l’exposició. Revisar la base científica de les normes. Establir llindars de prevenció per a 
nivells d’exposició superiors.» Home, també són coses raonables, el que diu el Consell 
d’Europa.

Bé, per tant, en fi, no em puc posicionar a favor de les esmenes perquè, com vostè 
deu entendre, vostè el que demana és: u, complim la normativa del 12 de juliol del 1999. 
Home, que no la compleixen? Ja se suposa, que la deu complir; per tant, aquest no ens ser-
veix. I l’altre diu: «Home, fomentem i impulsem iniciatives de conscienciació amb l’objec-
tiu de reduir la percepció d’un possible risc per a la salut amb què una part de la ciutada-
nia relaciona les...» Home, no; no, home, no. En tot cas, si la ciutadania té una percepció, 
analitzem-ho científicament, però no fem campanya per dir: «Escolti, que vostè no se 
n’assabenta.» No, home, si us plau.

Per tant, com pot entendre, aquestes dues esmenes no tenen res a veure amb la propos-
ta que nosaltres havíem fet; vull dir, es fa difícil, diguem-ne, una transacció. Per tant, bé, 
jo segueixo dient que recapacitin i que hi votin a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Molt bé. (Joan Ramon Casals i Mata demana la paraula.) Sí, sí, per...

Joan Ramon Casals i Mata

Per al·lusions.

La presidenta

Evidentment. Per al·lusions, té la paraula el diputat Joan Ramon Casals.

Joan Ramon Casals i Mata

No, molt ràpidament. Jo el que crec –i ho he dit, eh?, quan he intervingut abans– és 
que segurament hem de fer el que ha proposat el diputat Botran, de la CUP: encarregar 
aquesta feina. Perquè jo crec que, el debat –i ho he agraït–, que es porti..., no dic que no se 
n’hagi de parlar. El problema és que, per a un tema concret, no tinc clar si estem preparats 
ara, a la comissió, en tan poc temps, per afrontar una posició i realment una votació d’a-
quest tipus, que impliqui tant el Govern, siguem sincers. És tan clar com això.
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No és que no vulguem estar disposats a estudiar la resolució del Consell d’Europa, 
sinó que segurament necessitarem, entre tots, un major treball en profunditat, perquè la 
idea... És a dir, si fos estudiar quines parts es poguessin encomanar al Govern d’estudiar 
i quines parts d’aquesta resolució es poden aplicar i en quina mesura..., disposats a fer-
ho; però, tal com està estrictament escrit, no ho podem fer, per això. Per què? Perquè a 
la prevenció hi ha un punt que deia –i ara referint-me a la senyora Romero, sabent-ho, 
també, com a alcalde d’una població on també tenim un pla molt restrictiu de les an-
tenes de telecomunicacions–..., la solució que tenim –a part de fer informació i saber, 
totes les antenes del poble, quines emissions fan, en viu i en directe, a través de la web, 
que és una cosa informativa molt interessant, que recomano també a tothom– és, als 
llocs conflictius, no deixar-les-hi posar, que és el que nosaltres proposem a Torrelles, en 
el cas aquest.

Perquè, al final –el que intentava dir–, de principi de prevenció ara n’hi ha un, que, 
per exemple, és el que es va posar el 99; ara en podríem agafar un del 2016, i potser 
vindrà algú d’aquí a cinc anys i dirà que és molt més baix. Però, al final, si l’antena de 
Torrelles no la movem, que és la solució que proposem nosaltres, l’antena seguirà estant 
allà, no sabrem quina emissió farà –per molt baixa que sigui– i hi seguiran havent pa-
res que pensaran que té un problema de càncer, perquè sempre..., com que el problema 
científic en aquests moments és complicat, és difícil de dir.

Per tant, fem el debat amb més profunditat, i a Torrelles la nostra solució és treure-la 
d’allà, tot i que el debat no vulguem no fer-lo.

Ho deixo aquí, per no allargar-me.

La presidenta

Gràcies. (Marc Vidal i Pou demana per parlar.) Bé, va, un segon, perquè ha estat 
molta estona, el Joan Ramon; per equilibrar, però un segon...

Marc Vidal i Pou

Només un segon, que és...

La presidenta

...que, si no, l’Anna se m’enfada.

Marc Vidal i Pou

...que Torrelles ens està demanant que fem una PR conjunta pel seu problema. Això 
no va de Torrelles, tot i que l’origen hagin sigut ells, diguem-ne. M’explico? Però 
aquí no parlem de Torrelles, que la solució pot molt ben ser aquesta que esteu dient.

La presidenta

D’aquest tema, en continuarem parlant, perquè em consta que hi ha una altra inicia-
tiva conjunta que s’està treballant des de fa mesos, de diversos grups parlamentaris, per 
tot el tema de les ones electromagnètiques. I, a més, ara em deia la lletrada que, agafant 
el guant del que diu el diputat Botran, mirarem de veure de quina manera la comissió o 
els grups podem demanar al CAPCIT que es faci això. Per tant, la lletrada ens n’infor-
marà i ja ho posarem a disposició de la comissió, eh? Per tant, com que ens sembla molt 
correcte, el que ha proposat, ho intentarem tirar endavant.

Ara, sense més, passem a la votació de la proposta original, sense les esmenes.
Per tant, vots a favor de la proposta?
Cinc vots a favor, del Grup Socialista, Catalunya Sí que es Pot i la CUP - Crida 

Constituent.
Vots en contra?
Deu vots en contra, de Junts pel Sí.
Abstencions?
Quatre abstencions, del Grup de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjada, la proposta, per..., bé, ja no ho repeteixo.
Com que aquest és l’últim punt de l’ordre del dia, donem per aixecada la sessió.
Moltes gràcies i fins a la propera.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i un minut.
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