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Sessió 7 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les tres de la tarda i 

deu minuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada del secretari en funcions David 

Pérez Ibáñez. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Maia-

len Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez, Martí Pachamé Barrera i Laura Víl-

chez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Gemma Geis i 

Carreras, Jordi Munell i Garcia i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Josep M. Jové i Lladó, Irene Fornós Curto, M. Assumpció Laïlla i Jou, Rut Ribas i Martí  

i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Ro-

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

Assisteix a aquesta sessió el president i conseller delegat d’Infraestructures de la Ge-

neralitat de Catalunya, Joan Jaume i Oms.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestructu-

res de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar 

sobre la implicació indiciària d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’operació 

Petrum (tram. 357-00380/12). Comissió d’Economia i Hisenda. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Genera-

litat (tram. 250-00410/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 33; esmenes: BOPC 

230, 5).

3. Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generali-

tat (tram. 250-00416/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 189, 39).

4. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a l’autoconsum 

d’energia elèctrica (tram. 250-00479/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 41; 

esmenes: BOPC 275, 5).

5. Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de pagament de la Genera-

litat als proveïdors (tram. 250-00492/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 206, 56).

6. Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió 

de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona (tram. 250-00500/12). 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 212, 35).

7. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió Normativa del 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text 

refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00594/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

8. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 

relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en ma-

tèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00595/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

9. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 

legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00596/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.
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10. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gestha - Sindicat de 

Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text re-

fós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00597/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

11. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 

per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei de redac-

ció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 

352-00598/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta.

12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 

relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en ma-

tèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00636/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la proposta.

13. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions le-

gals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00637/12). Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

14. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Platafor-

ma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei de 

redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat 

(tram. 352-00638/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Tècnics del 

Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 

disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00639/12). Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposi-

cions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00640/12). Grup Parlamentari 

Socia listes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-

alistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

17. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 

d’Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 

disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00658/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

18. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 

legals en matèria de tributs cedits per l’Estat (tram. 352-00659/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

19. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió Normativa 

del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s’au-

toritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs 

cedits (tram. 352-00599/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta.

20. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 

relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 

normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00600/12). Grup Parlamentari 
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de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

21. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per 

a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00601/12). Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

22. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gestha - Sindicat de 

Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza 

la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits 

(tram. 352-00602/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la proposta.

23. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 

per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per la qual 

s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tri-

buts cedits (tram. 352-00603/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 

votació de la proposta.

24. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa 

per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00604/12). 

Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

25. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Professio-

nal de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei per la 

qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria 

de tributs cedits (tram. 352-00605/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

26. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 

d’Assessors Fiscals - Catalunya amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza 

la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits 

(tram. 352-00606/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la proposta.

27. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 

relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 

normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00641/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

28. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per 

a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00642/12). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

29. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Platafor-

ma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per la 

qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria 

de tributs cedits (tram. 352-00643/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la proposta.

30. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Tècnics del 

Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delega-

ció legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 

352-00644/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 
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diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta.

31. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa 

per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 352-00645/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

32. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i 

financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió 

d’Aigües Ter Llobregat a Acciona (tram. 354-00040/12). José María Cano Navarro, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

33. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el con-

seller d’Economia i Hisenda sobre el pressupost de la Generalitat per al 2019 (tram. 354-

00089/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

34. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el con-

seller d’Economia i Hisenda sobre el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de 

transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (tram. 354-00090/12). 

David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la sol·licitud de sessió informativa.

35. Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Econòmica, Compe-

tència i Regulació davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Progra-

ma Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020) (tram. 356-00307/12). Alícia 

Romero Llano, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

36. Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 

de tributs cedits per l’Estat (tram. 202-00031/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Nome-

nament de la ponència (text presentat: BOPC 206, 15).

37. Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la nor-

mativa legal vigent en matèria de tributs cedits (tram. 202-00032/12). Grup Parlamentari 

Republicà, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republicà. Nomenament 

de la ponència (text presentat: BOPC 206, 16).

38. Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 200-00003/12). Go-

vern de la Generalitat. Decaïment de les compareixences d’organitzacions i grups socials 

no substanciades davant la ponència (text presentat: BOPC 136, 7).

La presidenta

Bona tarda. S’obre la sessió.
Bé, em comenta el lletrat que ja prenem nota nosaltres de les substitucions, que 

ja us anem coneixent a tots, d’acord? 

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per a informar sobre la 
implicació indiciària d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en 
l’operació Petrum 

357-00380/12

I, per tant, començarem donant pas a una compareixença, que ja estava demana-
da i ja l’havíem votada, que era la del senyor Joan Jaume i Oms, president i conseller 
delegat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per informar-nos sobre la 
implicació indiciària d’Infraestructures de la Generalitat en l’operació Petrum. 
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Senyor Joan Jaume i Oms, jo li agraeixo molt que ens acompanyi aquesta tarda, 
que hagi accedit a aquesta comissió. I li donaré, doncs, uns quinze, vint minuts, el que 
vostè necessiti per fer l’explicació per la qual l’hem demanat. 

Moltes gràcies.

El president i conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya (Joan Jaume i Oms)

Hola, bona tarda. Moltes gràcies per haver-me convidat. (Veus de fons.) Ah, 
d’acord, si se’m sent bé, perfecte.

En principi, la compareixença és per l’operació Petrum. I respecte a aquest punt, 
l’únic que haig de comentar és que, en data 20 de novembre de 2018, se’ns va no-
tificar una interlocutòria de 19 de novembre, del dia abans, manualment, va entrar 
per registre d’entrada, amb una petició de documentació, que va ser atesa, dins del 
termini que se’ns va oferir. Ho va fer el Jutjat d’instrucció número 5 de Madrid, que 
depèn de l’Audiència Nacional, que instrueix per l’Audiència Nacional. I que tot el 
que es va fer de tramesa d’aquesta documentació no hem tingut cap requeriment 
posterior i és subjecte de secret de sumari.

I, per tant, a partir d’aquest punt..., i a part que, a més a més de que no s’ha obert 
el judici oral, també està afectat pel dret de reserva. 

Entenc que no..., sobre el punt en concret d’aquesta documentació no hauria 
d’afegir res més, llevat de les preguntes que em puguin fer vostès respecte a l’actua-
ció d’Infraestructures.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Oms, per la seva explicació. Vam tindre també la compa-
reixença del senyor Marcel Coderch, qui també ens va poder explicar... 

Per tant, ara, si els sembla, començarem la intervenció dels grups, per tal de que 
puguin exposar i preguntar..., eh? Començarem pel Grup de Ciutadans, entenc que és 
el senyor Cano. (Pausa.) Diputat senyor Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que... Bueno, en primer lugar, agradecer 
la comparecencia y que venga hoy aquí, y nos haya atendido la solicitud de Ciuta-
dans. Pero la verdad es que me ha sorprendido mucho la respuesta, porque, la ver-
dad, ha sido una respuesta demasiado breve para la importancia que tiene el caso 
que nos ocupa, ¿no?, el caso tan grave, relacionado con la corrupción, con el tema 
del tres per cent de Convergencia.

Usted fue nombrado en febrero del 2016, si yo tengo bien los datos, como pre-
sidente y consejero de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que era la 
antigua GISA, con otras empresas públicas, cuyo objeto es el de proyectar y cons-
truir obra pública, entiendo yo. Empresa que está inmersa en un proceso..., o le es-
tán requiriendo datos sobre un proceso judicial, asociado a una presunta trama de 
corrupción, del llamado «tres per cent», que, al final, se está evidenciando que era 
algo más que ese tres per cent.

Y es una trama, precisamente, relacionada con el objeto, la actividad de la em-
presa que usted preside, con la adjudicación de obra pública, donde, presuntamente, 
se amañaban adjudicaciones, de las que se beneficiaba un cártel de empresas –todo 
muy peliculero– que se llamaba..., me parece que se autodenominaban «la herman-
dad» o algo así.

Este grupo de empresas conseguía obras mediante unos pliegos hechos a medi-
da. Por lo tanto, fijaba los precios y las condiciones a priori, de manera fraudulenta. 
Y eso no lo podían hacer solas. Evidentemente, para poderlo hacer, tenían la ayuda, 
presuntamente, de altos cargos de la Generalitat, que eran los que hacían los cam-
bios y además se llevaban, entre comillas, «las mordidas». Mordidas que acababan 
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en los convergentes y aquí es dónde entraba, por lo que cuentan en la prensa y en las 
actuaciones, la empresa pública donde usted es ahora presidente, al ser el adjudica-
dor, dijéramos, de esas obras presuntamente amañadas.

Usted, como decía, es presidente desde el 2016, y entiendo que estos hechos tan 
graves y esos indicios de corrupción le preocupan y le preocupaban cuando entró 
en la presidencia.

Y que a mí lo que me hubiera gustado es que hoy nos hubiera explicado que se 
estaba actuando o que había actuado desde el primer día para defender los intereses 
de la sociedad, que, al ser una empresa que gestiona dinero público, son los inte-
reses, en definitiva, de todos los catalanes. Y es que entiendo que un presidente de 
una empresa tiene esa responsabilidad. La responsabilidad de velar por los intere-
ses. Y realizar, o tendría que haber realizado ya, entiendo, un análisis a fondo de 
esta situación. 

De hecho, eso, yo estuve repasando su comparecencia del mayo 2017, nos adujo 
falta de tiempo. Pero se comprometió usted, en su anterior comparecencia, de hace 
casi dos años, a realizar, pues eso, un análisis de lo que había pasado y de dónde 
venimos. Y, por lo menos, hoy, no nos ha explicado que haya hecho ese análisis, 
cuando de lo que estamos hablando, evidentemente, son de millones de euros de 
todos los catalanes.

Y si no lo ha hecho, entiendo yo, es porque no era una de sus misiones políticas 
a la hora de ocupar ese cargo, el hacer esa revisión de lo que había pasado. Por lo 
tanto, tengo que llegar a la conclusión de que no era, o no es su prioridad, depurar 
hasta la última irregularidad, ya la hayan cometido cargos políticos o parte del per-
sonal. Y tampoco es su prioridad el poner en conocimiento de la justicia cualquier 
indicio que usted tenga a raíz de su cargo, de las cosas que hayan podido ocurrir.

Y algo que para mí es mucho más grave, tampoco es una prioridad política el 
recuperar, que yo creo que es la parte más importante, el dinero que es de todos los 
catalanes. Y eso, a mi modo de ver, es contribuir por omisión a tapar, en cierta ma-
nera, todo aquello que había ocurrido.

Y yo, por su intervención del mayo 2017, usted, entiendo que es conocedor de las 
posibles anomalías, de eso yo creo que no tengo duda. De hecho, nada más incorpo-
rarse a su cargo, tomó una serie de decisiones. Evidentemente, cambia radicalmente 
el sistema de adjudicación de las obras. 

Yo entiendo que, ante esa evidencia de que había fallos y posibles irregularida-
des, se da cuenta de lo inflados que están los cargos directivos, con una reducción 
de casi 600.000 euros en los cargos y en sueldos de altos directivos. Se da cuenta de 
que debe internalizar las tareas de conservación y mantenimiento, que están infladas 
en unos 240.000 euros. Y la asesoría jurídica, que es una barbaridad, por las cifras 
que usted daba, estaba inflada en casi un 60 por ciento, que eran otros casi 300.000 
euros. Por lo tanto, lo que se encontró es con una autentica máquina de derrochar 
dinero público, por lo menos, por los datos que usted nos dio. 

Toma esas decisiones, pero nos dice que no analizó... Tomó todas esas decisio-
nes, pero, a priori, no nos explica si analizó las causas, los motivos, cuáles eran esas 
irregularidades de todo ese despilfarro.

Por lo tanto, yo la primera pregunta que le quiero hacer es si es decisión suya no 
abordar esa actuación o no abordar esa información, por falta de tiempo o por otros 
temas, o, realmente, tiene la instrucción de no analizar lo que pasó en años pasados.

Porque, siendo presidente actual de la empresa, entiendo que ahora sí que tiene 
las herramientas necesarias para poder hacer ese análisis, no solamente las herra-
mientas, sino toda la documentación de este periodo.

Y yo se lo traduciría en preguntas concretas. Le diría...

La presidenta

Se li acaba el temps, eh?, diputat? Faci les preguntes, si us plau.
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José María Cano Navarro

Deu segons. Si ha analizado la compañía a fondo para depurar esas responsabi-
lidades; si se han revisado las adjudicaciones afectadas; cuáles son las conclusiones, 
y si ha elaborado un informe al respecto.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. En nom del Grup Parlamentari Socialistes, té..., 
senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, ens deia el president d’Infraestructures.cat que no dona-
va unes explicacions massa extenses perquè, és veritat, aquesta situació per la qual 
avui el Grup Parlamentari de Ciutadans el crida a informar està judicialitzada, i crec 
que d’això ja n’havíem parlat. Recordo que en l’anterior legislatura vostè ja va venir 
a comparèixer també per aquest tema, és a dir, que no deu fer gaires mesos que ens 
vàrem trobar amb una compareixença similar.

És veritat que van haver-hi irregularitats en aquesta..., o sembla, presumptes ir-
regularitats. De fet, el febrer del 2016 el vicepresident Junqueras cessa l’anterior 
president per pèrdua de confiança, va dir en aquell moment, justament perquè hi ha 
hagut unes detencions i unes sospites sobre com s’havien adjudicat algunes contrac-
tacions i, per tant, semblava que això a l’entorn del 3 per cent podia tenir un camí; i, 
per tant, per pèrdua de confiança en aquell moment va decidir que era millor canviar 
la persona que liderava aquesta institució important, que gestiona molts recursos, 
evidentment, perquè licita i adjudica moltes obres, no? Ens va semblar una decisió 
encertada, potser una mica tard, però en tot cas es va fer.

Per tant, a vostè el que li podem preguntar és sobre què ha fet des del moment 
que vostè va arribar. I en aquest sentit –seré breu–, m’agradaria preguntar-li si, un 
cop vostè arriba, fan alguna auditoria sobre la institució; si modifiquen els proces-
sos de contractació pública; si s’adonen amb aquesta auditoria que hi ha algunes fe-
bleses en els processos de contractació que cal enfortir, perquè no passi el que pre-
sumptament sembla que va passar, i, per tant, si modifiquen alguns dels processos 
de contractació pública, i quines decisions han pres amb relació als casos concrets 
que estan judicialitzats, és a dir, si els tenen aturats o en quin punt estan des del punt 
de vista de la institució.

Jo crec que amb aquestes preguntes ens donarem per satisfets.
Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé, en primer lloc, gràcies per la seva compareixença. Aquest és un cas que ha 
anat cuejant durant els darrers anys. Hi ha hagut diverses operacions Petrum i algu-
nes derivades, que fins i tot es van produir jo diria aquesta tardor, al novembre del 
2018, amb l’operació Colisorium, fruit d’unes investigacions que s’havien produït, 
en aquest cas, amb la ja denominada «Petrum III».

Estem davant d’un cas en què, bàsicament, diferents empreses pactaven els preus 
per acudir a les licitacions, bàsicament entraven amb uns preus molt per sobre fins i 
tot del que seria raonable i, en tot cas –o sembla o semblaria que aquest era el modus 
operandi–, després el que passava és que hi havia per part d’algunes..., en aquest cas, 
d’Infraestructures de la Generalitat hi havia la voluntat o la capacitat de potenciar 
més els aspectes tècnics, a l’hora de les puntuacions de les adjudicacions, que no pas 
els econòmics, que sempre –teòricament– són els que tenen també un pes important.
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Òbviament, vostè ha dit que està subjecte a secret de sumari, perquè hi ha una 
investigació en curs i perquè..., és difícil, per tant, donar detalls, però a nosaltres sí 
que ens agradaria conèixer una mica el que també li preguntàvem anteriorment, que 
és, clar, quan vostè arriba pren tot un seguit de mesures que bàsicament giren com 
un mitjó el que s’havia fet fins al moment. És a dir, vostè decideix canviar fins i tot 
mètodes de funcionament, decideix fins i tot reduir alts càrrecs, decideix transfor-
mar la manera amb què es venia treballant fins ara a Infraestructures.cat.

És clar, jo entenc que això té a veure..., perquè quan vostè arriba..., o perquè en té 
coneixement previ o perquè quan arriba fa una anàlisi de la situació, considera que 
la manera de treballar no era l’adient. Com a mínim, això. I, en tot cas, jo el que sí 
que li preguntaria és si vostè creia en aquell moment o va creure que aquesta mane-
ra de treballar podia ser subjecte d’haver actuat de manera irregular o delictiva. En 
tot cas, saber què el va portar a impulsar aquests canvis i si en algun moment vostè 
es va plantejar amb la informació de què disposava posar-la en coneixement de la 
fiscalia o no, també en funció del que tenia, perquè vostè feia referència que havia 
respost un requeriment per part de la Guàrdia Civil, és a dir, que havia actuat de 
mutu..., per una actuació impulsada per la fiscalia anticorrupció i que havia actuat la 
Guàrdia Civil com a policia judicial.

En tot cas, res més, i si hi ha alguna pregunta més, després ja li traslladaré.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, 
senyor Santiago Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Senyor Joan Jaume, gràcies també per la seva compareixen-
ça. Entenem que no pugui fer aportacions respecte al tema pel qual se li demana a la 
compareixença, però segurament val la pena fer alguna consideració no sobre el cas, 
sinó sobre una mica l’avaluació de com ha evolucionat des que vostè presideix Infra-
estructures.cat. Sobretot tenint en compte que vostè va agafar aquestes responsabili-
tats després d’un grapat de situacions, van acabar amb la presó..., del seu antecessor 
no, que va ser el senyor Ricard Font transitòriament, sinó de l’anterior president, que 
després va ser acomiadat.

I vostè, quan va comparèixer al Parlament –ja en feia referència algun altre dipu-
tat– al maig del 2017, ja ens anunciava que havia pres tot un seguit de mesures. Jo 
crec que, segurament, les més importants eren aquelles que feien referència als re-
cels que mostraven els mateixos treballadors de la casa amb relació als sistemes de 
puntuació i als sistemes d’avaluació dels diferents concursos.

Vostè havia anunciat també que havien adoptat canvis de metodologia per tal 
d’avaluar les ofertes que tenien. També havien adoptat mesures de prevenció i detec-
ció de delictes, i concretament ens parlava que havien obert un sistema per facilitar 
les denúncies, temes de control intern.

I, per tant, crec que valdria la pena –ja sé que no té relació, home, directa, però 
potser sí que té relació indirecta amb el motiu de la compareixença–, si ens pogués 
fer una valoració de com han funcionat totes aquestes mesures que vostè va adop-
tar fa dos anys, aproximadament, per tal de valorar-ho. I, fins i tot, li diria..., amb 
aquests sistemes de prevenció i de detecció de delictes, no cal que es concreti, però 
sí que ens expliqui si han detectat irregularitats o no han detectat irregularitats.

Per acabar, també si ens pot fer una breu valoració de com pot afectar, com po-
den afectar les noves directives de contractació pública a l’empresa i tots aquests 
elements de control de possibles irregularitats.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En nom del Grup Republicà, té la paraula el 
diputat Lluís Salvadó.
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J. Lluís Salvadó i Tenesa

Bé, bona tarda. Moltes gràcies al president d’Infraestructures per la seva compa-
reixença. En tot cas, algunes consideracions.

D’entrada és l’exemple que, segurament, hauríem de revisar els procediments de 
petició de compareixences, perquè em sembla que també tots plegats, els diputats 
d’aquesta cambra o d’aquesta comissió hauríem també de ser capaços d’interpretar 
sobre què té sentit demanar comparèixer i sobre què no té sentit.

De fet, avui el senyor Joan Jaume hauria d’informar sobre la implicació indicià-
ria d’Infraestructures de la Generalitat en l’operació Petrum. Qualsevol, sense tenir 
la necessitat de ser advocat, sap que el senyor Joan Jaume no pot venir aquí a parlar 
d’aquesta qüestió, perquè està en secret de sumari. Per tant, segurament tots plegats 
hauríem de reflexionar o de revisar i donar-li una mica més rigor a les peticions de 
compareixences que portem a terme.

En tot cas, òbviament, el fet de poder disposar de la seva compareixença, ja que 
és aquí i l’hem fet venir, em sembla que és molt positiu i il·lustratiu, que puguem 
parlar d’altres qüestions. I s’ha apuntat, per molts de grups, especialment tot un con-
junt de mesures preses per part de la seva presidència, que em sembla que són força 
exemplars, i que està bé aprofitar aquesta oportunitat, perquè possiblement les hau-
ríem de posar com a exemple de bona gestió en moltes altres institucions del nostre 
país. Mesures preses per millorar la transparència de la institució, i en este sentit, 
per la conjuntura i per l’històric que arrossega Infraestructures, són absolutament 
fonamentals que s’hagin fet estos passos endavant per millorar la transparència; 
mesures també que s’han apuntat en la línia de racionalització dels costos de la ma-
teixa organització, una organització que havia passat els anys previs, per reduccions 
afectades per la situació de crisis i la conjuntura econòmica del país..., i que havia 
patit reduccions pressupostàries importants, i que segurament la seva racionalització 
dels costos hauria d’haver estat el primer punt pel qual s’hauria d’haver començat 
en el moment que es van començar a fer anys enrere els ajustaments pressupostaris. 
I també, com s’ha apuntat, mesures absolutament exemplars en la línia de millorar 
el funcionament general dels processos d’adjudicació. 

Ens consta per molts motius, entre altres perquè també vaig ser company seu al 
consell d’administració, i, per tant, conec bastant el que es va fer, però en tot cas 
segur que serà vostè molt més adient i expert per poder explicar-nos tots aquests 
processos de millora, de millora de transparència, de millora dels processos d’ad-
judicació en una institució que és absolutament cabdal per a l’administració de la 
Generalitat de Catalunya.

En tot cas, simplement demanar-li, com ja s’ha fet per part d’altres companys en 
l’ús previ de la paraula, que aprofitem aquesta compareixença no per a allò que se-
gurament no s’hauria d’haver demanat, sinó per a allò que segurament té molt d’in-
terès que ens pugui explicar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Lluís Salvadó. Té ara la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, la senyora Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bona tarda, presidenta. Bé, nosaltres també en el mateix sentit, si agafem el punt 
1 de l’ordre del dia parla de la implicació indiciària, per tant, quan parlem en termes 
indiciaris sabem molt bé el que estem dient. Crec que sempre és positiu que hi ha-
gin compareixences, però crec que l’objecte s’ha de cenyir a això que explicava el 
diputat Salvadó, a aquesta capacitat de millora, de canvis; d’explicar quines són les 
funcions, els procediments.

També és veritat que quan un arriba en un lloc, si sempre s’ha de presumir que 
qualsevol canvi és perquè els d’abans havien comès un delicte..., pot ser simplement 
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capacitat de millora i marge de millora en totes les actuacions. Vull dir que no sem-
pre quan es produeix un canvi és perquè abans hi ha hagut una actuació delictiva, i 
si hi és, òbviament, s’ha de perseguir. Perquè de vegades en alguna intervenció d’al-
gun diputat hi havia com una concatenació d’afirmacions i fets que seran els jutges 
els qui ho hagin de determinar en una justícia normal.

Per tant, vostè ha explicat molt bé que està en una situació de secret de sumari. 
Nosaltres tenim les funcions aquí com a diputats i com a comissió i, per tant, esta-
rem encantats de cenyir-nos a una compareixença explicant les tasques o les fun-
cions de tots els canvis que s’hagin pogut produir.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Geis. Doncs, ara per respondre o per atendre aquestes 
peticions, té vostè la paraula. (Veus de fons.) Pot fer-ho de forma general, com vostè 
vegi convenient. Sí, sí.

El president i conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya

Moltes gràcies. Contestaré, faré una resposta global; si em deixo algun punt no 
tinc cap inconvenient...

A veure, pel que fa a l’anàlisi del que havia passat i d’actitud d’Infraestructures 
arran dels fets de feia poc, nosaltres no hem sigut reactius, hem sigut proactius. Per 
tant, a fiscalia ja s’ha presentat, per acord unànime de tot el consell d’administració, 
tota la documentació que hem cregut necessària per clarificar els fets; no només a 
requeriment, sinó que hi ha hagut tanta documentació que s’ha portat i ha estat vo-
tada per unanimitat de tot el consell d’administració. Es va portar en el seu moment 
al jutjat del Vendrell, es va portar posteriorment a fiscalia i, si es troba alguna altra 
cosa, es portarà a l’Audiència Nacional. També s’han portat a l’Audiència Nacional 
coses sense requeriment, ni de fiscalia, ni del jutjat, ni de la Guàrdia Civil. Per tant, 
crec que amb això dono resposta...

I dins d’aquella documentació que s’ha aportat hi ha una anàlisi, una anàlisi que 
ha de ser pública i que aquí es va parlar, d’un mostreig d’uns expedients d’anys ante-
riors. Per tant, això s’ha fet i ho té l’Audiència Nacional en aquests moments. Forma 
part del que ha de decidir i ha de jutjar l’Audiència Nacional.

Quant al tema del canvi de mesures, algunes van respondre indiscutiblement a la 
situació viscuda i altres van respondre a millores organitzatives que qualsevol presi-
dent quan entra vol impulsar. Sobre el cessament del director general, que no era el 
meu antecessor, perquè era el meu president, i va assumir les dues tasques, hi ha un 
tema de pèrdua de confiança, perquè era un contracte laboral d’alta direcció i, per 
tant, així es va acordar i se’l va cessar.

El tema de reducció dels sous dels directors públics, venia per un exercici de ra-
cionalització, el qual jo vaig impulsar, perquè hi crec. I jo entenia que els sous que 
cobràvem es podrien ajustar, i amb això em van permetre doncs ampliar la plantilla, 
entre la internalització, que abans ha comentat el diputat, més altres contractacions, 
amb vint-i-dues persones, em sembla. No em vull equivocar, però són vint-i-dues 
persones més treballant. Aquests sous es van reinvertir.

Conjuntament amb això, es va fer un expedient d’equilibri o d’equitat retributiva. 
De manera que persones que cobraven per les mateixes tasques sous molt diferents, 
perquè havien entrat en períodes diferents, on el mercat marcava molt els sous de..., 
no?, dels professionals, doncs, estàvem en una època de crisi, i hi havia un marge 
molt... Se’ls va retallar fins a un màxim del 10 per cent a la gent que cobrava més, i 
tot, íntegrament, va revertir en la gent que cobrava..., en els treballadors, en els seus 
companys que cobraven menys.

Més esforç no es podia fer però, almenys, vam concentrar, vam intentar ser més 
equitatius i es van crear una sèrie de complements, de manera que quan hi ha l’in-
crement anual, els que cobren menys, ho cobren sobre la totalitat de les seves retri-
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bucions, i els que cobren més van menjant-se un complement absorbible, però no ho 
cobren sobre la totalitat de les retribucions. Jo crec que era una manera, una mesura 
social, que jo hi creia. Jo venia de formació d’analista d’organització i, per tant, ho 
vam fer.

Pel que respecta a altres mesures, vam... És veritat, el circuit que hi havia es va 
veure afectat pels fets. El vam revisar. No hi ha cap càrrec polític a la mesa de con-
tractació; abans hi havia el director general. No hi ha cap càrrec polític.

Les puntuacions es fan per tres tècnics: per un tècnic, pel gerent i pel seu cap de 
divisió. Es va deixant traça total dins del sistema informàtic del SAP. És impossible 
puntuar si no és pel SAP; és impossible modificar si no és pel SAP. I s’ha de moti-
var. Per tant, és traçabilitat i degudament motivat. La qual cosa dona tranquil·litat a 
la plantilla i tranquil·litat a tots, eh? A mi el primer, i suposo que a tothom.

Pel que respecta al tema del compliance, que és el que vaig avisar, ja està operatiu. 
Hi ha una bústia. Hi ha dos responsables de compliance, que no m’expliquen a mi, 
directament –perquè és la part de compliance–, les queixes, ni els suggeriments, ni el 
que passa, sinó que una vegada a l’any, de fet, em penso que va ser al gener o al fe..., 
sí, al gener, es va fer la primera compareixença dels responsables del compliance da-
vant del consell d’administració, i van donar compte del resultats del compliance. I no 
va haver-hi... Va haver-hi una queixa, que es va atendre per aquestes persones, es va 
investigar i que no va produir cap tipus de responsabilitat. Per tant, vull dir, el tenim 
operatiu. La següent norma serà certificar-nos per una UNE o una ISO –ja veurem 
si a l’ISO anticorrupció o una UNE també, aquest sistema de compliance. Per tant, 
és operatiu, és independent de la presidència i respon al consell d’administració, en 
aquest sentit.

A veure si em deixo... Pel que fa a, bé, canvis de millores és una mica el que els 
he explicat. Deixar més traça, deixar...

El tema d’auditoria. Nosaltres, cap enrere, vam fer un estudi que ja està portat... 
–això tampoc els ho puc comentar–, està portat a l’audiència. Però, a més a més, des 
de que soc president, abans de cada consell d’administració, que es fa cada mes, es fa  
una auditoria de totes les adjudicacions que hi van, on es miren els canvis de pun-
tuacions que hi ha hagut, si estan motivats, si són correctes, i es fa un informe al res-
pecte.

I, anualment, es fa una memòria anual d’auditoria. Amb la qual cosa queden re-
flectits els canvis de puntuacions, els canvis d’adjudicatari, tots els canvis que es fan. 

Aquí s’ha d’entendre una cosa, que tots crec que... –i m’és favorable, per tant, 
ho puc dir–: que hi hagi menys correccions, tampoc vol dir que vagi millor. Senzi-
llament, eh?, perquè les correccions, si es corregeix alguna cosa que està mal feta, 
doncs és una bona correcció, eh? Per dir-ho d’alguna manera. Però, vull dir, sí que és 
veritat que aquest any, doncs hi ha això, hem anant disminuint..., i aquest any, crec 
que en obres..., en projectes, no, però en obres estarem a zero canvis d’adjudicatari 
–a zero canvis d’adjudicatari. Que no vol dir que sigui l’òptim, perquè si és zero per-
què no has corregit bé, potser val més tindre dos canvis d’adjudicatari corregint bé; 
però, clar, com que a les dades sempre agraden, no?, els zeros i que tot... 

Per tant, fem l’auditoria, fem el compliance, la col·laboració amb l’Administra-
ció de justícia ha estat permanent durant aquests tres anys. Permanent. I no només 
a requeriment, eh? 

I..., estic mirant una altra cosa, eh?, que si em deixo alguna cosa més... I crec 
que..., i el tema de reduir els càrrecs, bé, sí, és un tema... Senzillament, jo entenia que  
ens faltaven més tècnics. I, llavors, l’única manera..., amb les restriccions econòmi-
ques que tenim, l’única manera que teníem era reduir els càrrecs. Per exemple, en el 
meu cas, assumir dos càrrecs. I en altres, reduir... I els alts càrrecs no es van reduir 
amb el límit del 10 per cent, sinó que es van reduir, alguns d’ells, amb un vint i es-
caig per cent, eh? I això va anar a contractació de més treballadors, de més com-
panys, perquè el que ens faltava era cap, vull dir, més mans, mans per treballar.
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I crec que no m’he deixat res més, a no ser que... Com no he apuntat, m’hagi 
oblidat res més. 

No, i com a millores, també comentar-los que, en principi, Infraestructures, si 
miren el rànquing, som l’empresa que més ofertes rep per licitació, en l’informe de 
la Direcció General de Contractació, 14,04. Cosa que vol dir que promovem la con-
currència en la línia de les directives. El pes en projectes, que és el que avui par-
làvem, el pes econòmic en projectes és un 35 per cent l’econòmica, front un 65 la 
tècnica. 

En criteris objectius estem..., o sigui, els subjectius els hem canviat, estem so-
bre el setanta i escaig per cent de criteris objectius, comptant el preu, front als sub-
jectius, per també tranquil·litzar..., perquè els tècnics, vull dir, també estiguin més 
tranquils. Perquè tothom treballem més a gust i estiguem més tranquils, des d’aquest 
punt de vista. 

I la desviació entre els nostres preus d’adjudicació de contracte i la liquidació fi-
nal, aquest any ha pujat una mica, per la Llei de contractes i les novetats de la Llei 
de contractes..., el 2017 vam aconseguir que només fos d’un 4 per cent, que molt po-
ques empreses tenen una desviació d’aquesta magnitud.

Aquest any ha pujat sobre..., que crec que és sobre un 7 i escaig, però és veri-
tat que aquest any tots ens hem ressentit molt de, bé, de la nova Llei de contractes, 
d’elaborar nous plecs i d’adequar les puntuacions als nous plecs, als nous requeri-
ments que ens han fet.

I crec que, amb això, ja he donat resposta al que m’han preguntat, o ho espero, 
si no, estic a la seva disposició.

La presidenta

Obrirem un darrer torn, més breu, per si algun grup vol fer alguna puntualització 
o demanar alguna cosa en concret, de tres minuts per grup. Senyor Cano?

José María Cano Navarro

Bueno, reiterar el agradecimiento a la comparecencia de hoy. De todas formas, 
no nos da mucha tranquilidad, porque yo creo que hay dos momentos. Es decir, a 
partir de que usted entra y lo que se hizo antes. Lo que sí que me queda claro es que 
sí que se detectaron irregularidades. 

Hoy nos comenta que se ampliaron informes, que yo no sé si esos informes que 
se dieron a la Audiencia Nacional o a la fiscalía ampliaban a más casos o no, o había 
todavía más de lo que..., o se limitaban, simplemente, a cumplir las indicaciones de 
la fiscalía y esa colaboración.

Tampoco me ha quedado claro cuál ha sido esa proactividad, ¿no? Si ustedes han 
hecho requerimientos, han demandado a alguien, han iniciado acciones jurídicas 
contra alguien. Porque todo eso revierte en si se ha podido, dijéramos, acabar con 
toda esa corrupción o, realmente, hay algo tapado tras esa corrupción todavía, ¿no?

Esa actuación de transparencia, que yo creo que hoy era una oportunidad para 
que usted pudiera hacerlo aquí en sede parlamentaria, y explicarnos todos esos 
avances. Ya le digo que estamos hablando del caso de corrupción, por lo tanto, ya 
estamos hablando de los años anteriores a que usted es presidente y usted analiza 
esa información y la puede tener. Y esa sensación a mí no me la ha dado. No me ha 
dado que haya esa proactividad, con los datos que usted ha puesto sobre la mesa. 
Igual que le digo que sí que me ha dado datos de las mejoras que ha establecido y 
cuáles son esos resultados y cómo se está gestionando en este momento lo que sería 
la empresa.

Otra cosa es que, si no hacemos análisis, evidentemente, no evitaremos que se 
vuelvan a repetir y no evitaremos que haya cargos públicos que puedan continuar 
haciendo su labor, habiendo estado implicados en todos estos temas de corrupción.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Algun grup més vol intervenir? (Pausa.) Molt bé, 
doncs moltes gràcies. Pararem cinc minuts, que acomiado el senyor Oms, i repren-
drem la sessió. (Pausa.)

Perdoneu un moment, el senyor Oms volia contestar-li, senyor Cano.

El president i conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya

Vostè diu que no he mirat cap endarrere, i jo li dic que sí. Lo que passa que li 
estic dient que l’informe que es va fer, d’un mostreig més ampli que el que era, el té 
l’audiència. Per tant es va fer, es va analitzar un mostreig més ampli, aleatori, i està 
a l’audiència, per tant, sí que es va fer. 

I les altres actuacions que hem fet proactives, com vostè entendrà, tampoc els les 
puc explicar. Quan es vegi al jutjat o quan es vegi a l’audiència i aixequi el secret de 
sumari, es veuran les aportacions que s’han fet per part d’Infraestructures, i la fisca-
lia també veurà les aportacions que hem fet, per part d’Infraestructures.

Jo li podria dir: «En tal data, en tal data, en tal...», però no toca perquè també és 
part del secret de sumari. Però estigui molt tranquil, que ho podrà veure i, quan ho 
vegi, se’n recordarà de mi.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies pels aclariments, senyor Oms. Ara sí, cinc minuts i reprenem la 
sessió. 

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i es reprèn a tres quarts de quatre 

i sis minuts.

La presidenta

Moltes gràcies. Reprenem la sessió amb la Proposta de resolució sobre la pre-
sència de l’aranès al web de tràmits de la Generalitat. (José María Cano Navarro 
demana per parlar.) Sí, diputat.

José María Cano Navarro

A veure, presidenta, si podríem ajornar aquest punt, perquè en Javier està en una 
altra... Aquests dos primers punts, posposar-los.

La presidenta

Si no hi ha cap problema per part de cap grup, els deixarem pels últims, doncs.

José María Cano Navarro

Aquests dos.

La presidenta

Els dos? Molt bé. El de l’adopció de mesures de suport... Ah, no, passem al de 
l’autoconsum d’energia elèctrica.

Passem, doncs, al punt 4. (Veus de fons.) Que el 4 és el que l’emplacem..., el re-
tirem no, l’emplacem a una propera reunió, d’acord? Fem via! (Rialles.) És fantàstic 
això! Molt bé.
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Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de pagament 
de la Generalitat als proveïdors 

250-00492/12

Anem al punt 5, que és la Proposta de resolució sobre la reducció de mitjà de 
pagament de la Generalitat (remor de veus) –si us plau...– als proveïdors. Presenta el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula... (veus de fons), en Martí Pachamé. 
Gràcies. Diputat...

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, segon l’últim informe de la Generalitat 
de Catalunya sobre el període mitjà de pagament als proveïdors, de gener de 2019, 
el número de dies que aquests van esperar per cobrar estava al voltant de 41,66 dies; 
quaranta-dos, pràcticament.

Si s’analitza amb detall el nombre de dies que esperaven els proveïdors de l’Ad-
ministració catalana la dispersió és notable. Per grans grups, les entitats autònomes 
administratives i CatSalut presenten puntes de cinquanta-quatre i escaig dies, pro-
tagonitzada per l’Institut Català de les Dones, o els 53,67 dies de la Institució de les 
Lletres Catalanes, tots dos superats pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb quasi 
cinquanta-vuit dies d’espera.

Donat que el Govern sempre treu a relluir les excel·lents dades de l’atur a Cata-
lunya, deu ser un sistema per motivar excepcionalment, que els seus pagaments es 
retardin quasi dos mesos.

Per la seva part, l’Institut Català de la Salut, sent com és un dels grans centres de 
pagament a proveïdors –aquesta dada, per tant, ha de ser significativa– tarda gairebé 
quaranta-nou dies a fer els pagaments. Un altre que destaca és també el CAR, amb 
endarreriments superiors als quaranta-quatre dies. Un altre dels clàssics és la ine-
fable Corporació de Mitjans Audiovisuals, amb quaranta-tres dies. També compten 
amb protagonisme propi els quaranta-vuit dies de retard en el pagament de l’entitat 
Aeroports Públics de Catalunya. 

Destaquen també dos consorcis ben coneguts, com el de la Corporació Sanità-
ria del Parc Taulí, de Sabadell, i el Consorci Sanitari de Terrassa, que amb vuitan-
ta-sis i 157 dies respectivament estan al top d’endarreriments respecte a les entitats 
públiques. En el sector sanitari és bastant freqüent trobar-nos amb endarreriments 
superiors a la mitjana.

Veient, per tant, que amb mitjanes hem aconseguit avanços, continua sent una 
assignatura pendent la millora sostinguda de la ràtio de morositat amb proveïdors de 
l’Administració pública catalana.

També entenem que aquestes dades poden ser provisionals, donat que estem te-
nint aquestes últimes setmanes –sobretot l’última setmana– notícies de proveïdors 
de la Generalitat que encara no han facturat, encara que en qualsevol moment poden 
aparèixer aquestes factures, per exemple, de tots els encàrrecs que els ha fet aquest 
tal Toni.

Per altra banda, estem veient també que és el moment de fer un canvi, és hora de 
ser líders en les bones pràctiques. L’Administració hauria de ser exemplar, ha de ser 
la que promogui i persegueixi assolir els estàndards més elevats de la nostra econo-
mia, esperant que sigui exemple per tota la ciutadania. Donant exemple és d’esperar 
que es redueixin..., gràcies a la contribució de les administracions públiques, els en-
darreriments dels pagaments als proveïdors de tota l’economia catalana i espanyola. 
Per tant, també hem d’esperar el comportament virtuós i cal fer-ho com més aviat 
millor. 

Si, com ens temem, s’apropen moments econòmicament complicats un altre cop, 
hem de realitzar tots els esforços necessaris perquè l’Administració no sigui el ger-
men d’aquesta nou espiral de fallides de les empreses per la falta de liquiditat i pèrdua 
de solvència.
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Hem vist que hi ha moltes empreses que es veuen abocades a fer determinades 
coses, perquè precisament tenen problemes de concurs de creditors, i això fa que la 
seva capacitat de gestió estigui limitada.

L’Administració, per tant, precisament en aquests moments, ha d’actuar contra-
cíclica, ha de recolzar-se en els estabilitzadors automàtics que té al seu abast. La re-
ducció i el manteniment del termini de pagament a aquests proveïdors és un objectiu 
assequible i amb innombrables avantatges a tots els nivells. 

Instem, per tant, el Govern –i per això els demanem el seu vot– que millori la 
seva eficiència i proporcioni satisfacció a les obligacions contretes en el tractat co-
mercial.

Demanem que això es faci en un termini raonable, en sis mesos, i l’objectiu tam-
bé és un objectiu raonable, que es pagui abans de trenta dies pel que fa a les obliga-
cions contretes directament per la Generalitat i a seixanta dies, també dins d’aquest 
termini de sis mesos, per a totes les altres entitats del sector públic.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Com que no hi ha hagut esmenes, continuarem amb el 
posicionament de grups. Comencem pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Senyora Romero, entenc que ho fa vostè...

Alícia Romero Llano

Sí, no faré una intervenció. Crec que s’ha explicat molt bé el diputat Pachamé. 
Nosaltres, en principi, si no hi ha cap esmena, com hem vist, hi votaríem favorable-
ment.

La presidenta

Gràcies, diputada. En nom de Catalunya en Comú Podem, senyor Cid.

David Cid Colomer

Des del nostre grup també donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyor Santiago Rodríguez, en nom del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Crec que com a mínim val la pena posar en relleu que en els darrers 
anys el termini mitjà –segurament hi ha casos aïllats– de pagament per part de la 
Generalitat i de les entitats que depenen de la Generalitat ha millorat, i ha millorat 
substancialment. I això tampoc no va..., o sigui, va correlacionat amb el fet que tam-
bé la Tresoreria i la liquiditat ha millorat.

I, per tant, jo crec que són bones notícies entre cometes –tampoc no s’ho pren-
guin tot al peu de la lletra–, perquè segurament un dels elements que ha influït en 
aquesta millora de la Tresoreria i la millora del termini de pagament és que no hi han 
pressupostos. Com que no hi han pressupostos, segons quines despeses no es poden 
fer i això suposa que millora la Tresoreria de la Generalitat, també es redueix el dè-
ficit, millora el termini mitjà de pagament i, per tant, són bones notícies.

El que són males notícies és que això sigui a costa no d’una millor gestió, sinó 
precisament perquè no hi ha gestió –en aquest cas no hi ha gestió política–, no hi 
ha pressupostos i, com ja hem vist, el Govern no té la intenció ni de presentar pres-
supostos. Un govern que no té prioritats, perquè als pressupostos és on es plasmen 
les prioritats polítiques d’un govern. Com que tenim un govern que no té prioritats, 
no hi hauran pressupostos i això ens fa pensar que, tot i que no hi hagin gaires no-
vetats amb la gestió dels pagaments per part de la Generalitat, els terminis mitjans 
de pagament continuaran millorant, perquè continuarà millorant la Tresoreria.

Per tant, en qualsevol cas, donarem suport a aquesta proposta de resolució.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En nom del Grup Parlamentari Republicà, el 
senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Bé, algunes consideracions al respecte. No em deixa gaire opcions el senyor Ro-
dríguez més que fer-li una amable rèplica a aquesta intervenció.

La liquidació del 2018, tenim els avanços sobre la taula. Tal com s’ha exposat, 
sembla que la Generalitat no ha gastat, no ha gestionat i no ha executat i, com tot-
hom és conscient, la Generalitat el 2018 va governar, va gestionar i es va gastar allò 
que s’havia de gastar. Ha complert els límits de dèficit, però ha gastat el que tenia i 
una mica més. 

Per tant, en este sentit, el funcionament de la Generalitat és absolutament ade-
quat, fent allò que toca fer, gastant els diners que té i generant una mica de dèficit, 
exactament aquell que l’Estat i el Govern del Partit Popular en el seu moment li per-
metia al Govern de la Generalitat.

Per tant, si s’han fet millores en lo que són els terminis de pagament als proveï-
dors, evidentment, respon a altres paràmetres i respon sobretot a una sèrie de millo-
res que s’han anat introduint i s’han anat incorporant als circuits i als protocols de 
pagament, als circuits interns de tramitació. I això no ve de fa uns mesos, sinó que 
es porta anys treballant en aquesta millora, però és ben cert que durant la segona 
part del 2018, des de l’inici d’aquesta legislatura s’han executat i s’han implementat 
millores substancials que han permès, com ja s’ha dit, que a l’agost del 2018, que ja 
portàvem uns quants anys fora de la crisi econòmica i, per tant, aquestes suposades 
millores de la situació de la Tresoreria ja s’havia notat des de fa temps..., agost de 
2018, a cinquanta dies aproximadament, en termes globals. I avui estem ja pràcti-
cament fregant els quaranta-un dies. Per tant, hi ha hagut una millora substancial 
només en uns quants mesos.

I també em sembla que és bo contextualitzar aquests terminis de pagament, per-
què, evidentment, l’objectiu seria que els terminis de pagament es poguessin complir 
i ajustar-se al que marca la normativa, però també és bo ser conscients que l’Estat 
està en quaranta-cinc dies, la Generalitat quaranta-un. 

I que s’ha de millorar, òbviament, i per això subscriurem i donarem suport a la 
proposta, i com més mesures de millora es puguin implementar, molt millor. I, com 
també s’ha dit, les corporacions locals estan en seixanta-tres dies.

Per tant, avui a Catalunya la Generalitat és l’Administració que està actuant 
d’una forma més eficient en els pagaments als seus proveïdors, però, en tot cas, in-
sistir que com més mesures puguem aplicar, evidentment, millor funcionarà el con-
junt de l’economia catalana i sobretot els proveïdors, que en bona mesura sustenten 
aquesta Administració.

És cert, com s’ha apuntat per part del diputat de Ciutadans, que hi ha un ele-
ment que no funciona tan bé com la resta, que és el sector sanitari, i que és un sec-
tor que té unes tensions de caràcter pressupostari importants –no és novetat, venen 
de lluny–, perquè les necessitats de despesa sanitària al país sempre... –i quan diem 
«sempre» vol dir des de fa més de deu anys–, sempre han superat les disponibilitats 
pressupostàries que els diversos governs de la Generalitat han pogut destinar-hi. Per 
tant, és un sector infrafinançat i que, en bona mesura, ve de problemes històrics en 
els traspassos per part de l’Administració de l’Estat, i aquesta estretor pressupostària 
sí que genera uns terminis de pagament als proveïdors que no són els adequats i que, 
per tant, evidentment, és un element que s’ha de focalitzar i que s’ha de millorar, 
mirar de millorar d’una forma especial.

En tot cas, simplement, apuntar que, evidentment, qualsevol proposta de millora, 
més enllà de repetir el que diu la llei, que està molt bé, però ja mos la sabem, la llei, 
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qualsevol proposta de millora, evidentment, serà benvinguda per part dels gestors 
del Departament d’Economia en aquesta matèria.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. Senyora Geis, en nom de Junts per Catalunya..., 
el senyor Munell?

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bé, poc més a afegir al que deia el senyor Salvadó. En tot 
cas, actualitzar alguna dada més. Les he tret, en aquests moments, de fonts del ma-
teix Ministerio de Hacienda, del Govern central, per tant, no són dades de la Gene-
ralitat. 

Efectivament, a l’octubre, estàvem a quaranta-un dies de termini mig de paga-
ment, com deia el senyor Salvadó. Al novembre, trenta-set a Catalunya, i al desem-
bre, trenta-quatre. Trenta-quatre dies de període mig de pagament, quan la llei de-
termina trenta dies, eh?

Per tant, realment, doncs l’esforç a què el senyor Salvadó feia referència, per part 
del Departament d’Economia i Hisenda, es veu tangiblement reflectit.

I, de fet, com deia, no són dades de la Generalitat, sinó que són dades recollides 
i publicades, eh?, són públiques..., jo les he tret ara mateix de la web del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas de l’Estat espanyol.

Per tant, en aquest sentit, Catalunya ha fet un esforç, eh?, important, doncs d’anar-
se adaptant a aquest període mig de trenta dies. Estem a trenta-quatre. Hi ha d’altres 
comunitats molt pitjors, eh? Però, si tenim en compte també –com n’ha fet esment 
el senyor Salvadó– aquest dèficit històric..., segurament des del moment que, ja fa 
molts anys enrere, es van negociar els traspassos i el sistema de finançament; doncs 
aquest és un deute històric, un greuge històric que arrossega Catalunya, no?

I, per tant, aquí hem de tornar a posar sobre la taula, doncs, un fet tangible, que 
és que el 95 per cent dels impostos que recapta Catalunya no els gestionem des de 
Catalunya, se’n van a l’Estat central, que després els ha d’anar retornant en forma 
de seguretat social o en forma d’inversió pública, amb aportació als ajuntaments, 
etcètera. 

I, per tant, això condiciona aquesta situació històricament, eh?, en què la Gene-
ralitat per prestar de forma qualitativa moltes de les transferències que té atorgades 
o per millorar l’estat de vida dels ciutadans, doncs, en el dia a dia no atrapa..., amb 
el finançament. I, per tant, necessita liquiditat i hauríem de tornar a parlar del fons 
de finançament autonòmic, hauríem de parlar del fons de liquiditat autonòmic, eh? 
És a dir, l’Estat et presta els diners que pròpiament ja s’han recaptat de Catalunya, 
te’ls presta amb interessos, moltes vegades, i, per tant, doncs, el dia a dia aquest del 
pagament a proveïdors, vulguis o no, està afectat per tot aquest sistema de finança-
ment, eh?

En qualsevol cas –com també deia el senyor Salvadó i subscrivim des de Junts 
per Catalunya–, doncs a qualsevol proposta de millora també li donarem suport, eh? 
Però, en qualsevol cas, crec és de mèrit reconèixer l’esforç que es fa, eh?, per adap-
tar-nos al que diu la llei, però també de millorar mecanismes i sistemes que perme-
tin, justament, no carregar aquest greuge fiscal, no carregar-lo sobre el proveïdor, 
eh?, al qual hem d’intentar apropar-nos i acomplir aquests trenta dies que preveu la 
legislació.

Ho repeteixo: desembre de 2018, trenta-quatre dies de període mitjà de paga-
ment. Entenem que l’esforç hi ha set i que ens estem acostant a aquest objectiu dels 
trenta dies, i seguirà el Govern de Catalunya, al qual donem suport des del nostre 
grup parlamentari, treballant per acostar-nos a l’objectiu.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Munell. 
Llavors, passarem a votar aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Molt bé. Doncs s’aprova per unanimitat.
(Pausa.)

Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa 
de la gestió de dos locals de restauració situats a la platja Llarga de 
Tarragona (retirada)

250-00500/12

Sí, passem al punt número 6, que és la Proposta de resolució sobre la renovació 
de la concessió administrativa de dos locals de restauració de la platja Llarga de 
Tarragona, presentat pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies, presidenta. Per anunciar que retirarem aquesta proposta de resolu-
ció, atès que allò que perseguia aquesta, que era evitar que uns edificis que tenen 
uns restaurants a la platja Llarga de Tarragona, poguessin quedar sense ús, sine 
die, i per tant, sense donar servei, el servei que estaven donant fins ara, a l’espera 
de que la Generalitat tragués a licitació el concurs d’un nou concessionari..., en 
la mesura en que, almenys, en un dels dos establiments això ja ha estat possible, 
i l’altre està pendent..., o almenys fa uns dies estava pendent de que s’entregués el 
local per poder treure el concurs, crec que decau l’objecte de la proposta de reso-
lució.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs en prenem nota, senyor Rodríguez. 
I ara sí que hem de passar al punt número 2. 

José María Cano Navarro 

Com que Javier encara no ha pogut venir, en tot cas, la posposarem per a la pro-
pera comissió.

La presidenta

I el punt número 3?

José María Cano Navarro 

Tots dos –tots dos. Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs, per tant, posposem els punts 2, 3... (Veus de fons.) El 4, que era 
el de l’autoconsum. Queden posposats per a la propera comissió.

Josep M. Jové i Lladó

Presidenta. Comentar al Grup de Ciutadans que, en el cas del punt 3, tot això 
ja està en marxa. Vull dir que també és una..., no sé si podeu parlar amb... Perquè 
es podria votar, fins i tot, perquè ja està funcionant això, eh? Vull dir, no... Però, 
bé, com vulgueu.

La presidenta

O sigui, que valdria la pena que es revisés tot aquest tema dels números tele-
fònics, per si de cas cal tornar a posar això damunt la taula o podeu ja, si esteu 
d’acord, retirar-ho.

(Veus de fons.)
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José María Cano Navarro 

En tot cas, parlarem amb el senyor Rivas, i així acabem de mirar-ho. 
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. 

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat i a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la 
delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria 
de tributs cedits

352-00594/12 a 352-00598/12, 352-00636/12 a 352-00640/12, 352-00658/12, 

352-00659/12, 352-00599/12 a 352-00606/12, 352-00641/12 a 352-00645/12

Entrem, doncs, als punts del 7 al 31 –tots vostès ho tenen–, que són les propostes 
d’audiència i comissió, ara en parlarem, sobre la Proposició de llei de redacció d’un 
text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat. 

Vull fer notar que en alguns casos són propostes d’audiència en ponència, i algu-
nes, en comissió. Com que hem agafat en bloc del 7 al 31, volia proposar, si hi esta-
ven d’acord, igual com hem fet amb la Proposició de llei de contractes de serveis a 
les persones, que s’han fet totes aquestes compareixences dins d’una ponència i això 
ha sigut bastant àgil –avui ho passarem a l’últim punt–..., els volia proposar si els 
grups que ho havien posat en forma de comissió estan d’acord amb que ho votem tot 
en format d’audiència en ponència. (Veus de fons.) Hi esteu d’acord? D’acord, doncs.

Per tant, crec que estem d’acord a votar en bloc des del punt 7 al punt 31, excep-
tuant 10, 15, 22 i 30, que es pot fer en una altra votació. Tots los grups estan d’acord 
amb això? (Pausa.) Sí? 

Per tant, procedim a la votació del punt 7 al punt... (Veus de fons.) Sí, perdó, se-
nyor Cid.

David Cid Colomer

Sí, entenem que es demana votació separada d’aquests punts, entenc que hi ha 
grups que voldran votar en contra de la compareixença. Ens agradaria saber quins 
són els motius perquè voten en contra de la compareixença dels tècnics d’Hisenda, 
que crec que, a més a més, tenen àmpliament reconeguda la seva, no?, expertesa, 
especialment en el tema de la fiscalitat i de la lluita contra el frau fiscal.

La presidenta

Pot donar vostè l’explicació, senyor Salvadó? Gràcies.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí, més aviat, segurament, seria més oportú que ens expliqués el perquè estem 
parlant dels impostos cedits, que gestiona l’Agència Tributària Catalana, que té uns 
sindicats i que té unes estructures, i la proposta que es fa és la de demanar de com-
parèixer un sindicat d’una altra Administració, que no és competent en la matèria 
que estem avui tractant. I no sé si això respon a alguna errada o té alguna justifi-
cació. 

Però, d’entrada, el lògic seria que demanem aquells sindicats i aquells conjunts 
de professionals que gestionen els tributs cedits, i no pas aquells que no els estan 
gestionant.

Per tant, si hi ha alguna qüestió que ens pugui fer canviar el sentit del vot, esta-
rem encantats d’escoltar-la.

La presidenta

Vol dir alguna cosa, senyor Cid?
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David Cid Colomer

Sí.

La presidenta

Endavant. 

David Cid Colomer

El nostre..., quan ens vam plantejar aquesta compareixença és perquè nosaltres 
enteníem que aquest sindicat és especialment referent en lluita contra el frau fiscal. 
De fet, fins i tot, quan es va proposar aquest projecte de llei, algun dels grups que 
van intervenir van argumentar que aquesta, diguéssim, refosa del text permetria 
treballar millor als gabinets jurídics que treballen en termes d’assessorament fiscal, 
que, com vostè sap, a vegades, doncs hi ha una part d’elusió fiscal i, a vegades tam-
bé, malauradament, una part de frau fiscal, en aquests assessoraments. 

I, per tant, nosaltres enteníem que, com a sindicat... –i ho són, perquè vostès 
també treballen amb aquest sindicat moltes vegades, a nivell del Congrés de Dipu-
tats, em consta que així és–, doncs nosaltres enteníem que com a sindicat referent 
per a molta..., fins i tot per a la Plataforma per una fiscalitat justa, per a molts grups 
parlamentaris i, fins i tot, per a altres sindicats, és el sindicat de referència en la 
lluita contra el frau fiscal, doncs enteníem nosaltres que també tenia sentit que po-
guessin comparèixer en aquesta ponència de llei. I aquest era el sentit. No un tema 
competencial, sinó com a valorar la seva expertesa en la lluita contra el frau fiscal.

La presidenta

Gràcies, senyor Cid. En tot cas, se li ha ofert l’explicació que vostè demanava. 
Per tant, passarem a votació del punt 7 al punt 31, exceptuant 10, 15, 22 i 30, que 
farem una segona votació.

Per tant, del punt 7 al punt 31, vots a favor?
Per tant, tots aquests punts s’aproven per unanimitat.
I passem a la votació dels punts 10, 15, 22 i 30, que entenc que els podem posar 

tots en una sola votació.
Per tant, vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Deu.
(Veus de fons.)
Molt bé, doncs atesa la disposició que ja va prendre la Mesa, del vot ponderat, 

són, entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, 66 vots a 64. Per tant, ate-
nent-nos a la ponderació de vot, decau. (Veus de fons.) Senyor Cano...

José María Cano Navarro 

Sí, nosaltres..., perquè consti en acta que no estem d’acord amb aquesta pondera-
ció i que creiem que no hi ha hagut un empat, sinó que ha guanyat el sí.

La presidenta

En prendrem nota. Moltes gràcies.
Següent. (Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i financera en els 
pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona 

354-00040/12

Molt bé. Passem al punt 32, que és la sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
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mia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i financera en els pressupostos de la 
Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Ac-
ciona. Ho presenta el senyor Cano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Si vol dir 
alguna cosa... Gràcies.

José María Cano Navarro 

Sí; gràcies, presidenta. Per explicar la sol·licitud. Evidentment, no tenim pressu-
postos ni s’han presentat. El tema de l’ATLL és un tema que pot afectar els pres-
supostos, no que pot afectar, sinó que afectarà els pressupostos. I haurem de saber 
com afrontar-ho i com entomar-ho i com es finança a aquest efecte. 

Per tant entenem que el senyor conseller hauria..., el senyor vicepresident hauria 
de venir aquí, a la comissió, i explicar-nos com es farà front a aquestes despeses.

La presidenta

Moltes gràcies. (Veus de fons.) Vol fer ús de la paraula? Senyor Salvadó.

Josep M. Jové i Lladó

En tot cas, el nostre posicionament serà de rebuig, donat que, com coneixen per-
fectament, sobre aquesta..., exactament, sobre aquesta qüestió, el conseller compe-
tent d’aquesta matèria, el conseller de Territori, ha comparegut ja i ha donat les ex-
plicacions oportunes davant de la comissió corresponent. 

I, per tant, ens sembla que, per racionalitat i per respecte al temps i a la feina 
dels consellers, em sembla que val la pena ajustar-se a les competències. I citar-los 
aquí tantes vegades com calgui, però no generar duplicitats, que ens sembla que no 
responen ni a lògica ni a la racionalitat ni al sentit comú. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun diputat més vol fer ús de la paraula? (Pausa.) 
D’acord. 

Doncs procedim a votar aquesta sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Per tant, tornem a tindre un empat i ens tornem a remetre al vot ponderat, com 

hem fet en el punt anterior.

José María Cano Navarro 

Nosaltres, deixar constància de que no estem d’acord amb aquest vot ponderat i 
entenem que aquesta proposta hauria de tirar endavant.

La presidenta

També en prendrem nota, senyor Cano. 
Moltes gràcies.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el pressupost de la Generalitat per al 2019 

354-00089/12

Passem al punt següent, que és el punt 33, la sol·licitud de sessió informativa en 
aquesta comissió amb el conseller també d’Economia i Hisenda, en aquest cas, sobre 
el pressupost de la Generalitat per al 2019. Si vol fer ús de la paraula, el proposant?

David Cid Colomer

Bé, sí. El nostre grup va sol·licitar, en aquest cas, la compareixença del president 
de la Generalitat, en Ple, per explicar la situació del pressupost de la Generalitat. 
Nosaltres també vam registrar la proposta de resolució, en aquest cas, del vicepresi-
dent i conseller d’Economia a la comissió que creiem que li pertocava. 
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És cert, no?, que en una espècie de subterfugi parlamentari, doncs, es va produir 
una doble compareixença, en aquest cas, del president i del conseller d’Economia 
i vicepresident. Jo crec que també, fins i tot, degradant, per part del mateix vice-
president, la figura del president de la Generalitat innecessàriament, però nosaltres 
creiem que on li pertoca comparèixer al conseller d’Economia i vicepresident és en 
aquesta comissió i, per tant, nosaltres el que reclamem és que vingui a explicar qui-
na és la situació del pressupost, perquè aquest no s’ha presentat i, en tot cas, en quina 
situació ens trobem a dia d’avui amb el pressupost de la Generalitat.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. Algun altre grup vol fer ús de la paraula? Senyor 
Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

De nou, tornar a manifestar la posició de rebuig, perquè em sembla que fa molt 
poc temps s’han donat totes les explicacions sobre aquesta qüestió al plenari d’a-
quest Parlament, tant per part del president i acompanyat del vicepresident, i sembla 
raonable que el conseller d’Economia i vicepresident d’aquest Govern pugui venir 
aquí a comparèixer per donar aquestes explicacions, però possiblement caldria no 
fer-ho en un període de temps tan breu. 

La lògica i el sentit comú plantejaria que poguéssim tenir aquí el gust de tenir la 
compareixença del vicepresident quan hi hagi coses diferents a explicar, quan ens 
pugui aportar nova informació, i no simplement per esport o per repetir coses que 
fa quatre dies ja ens va explicar i que, per tant, no aportarà absolutament res ni als 
grups representats en aquesta comissió ni al bon funcionament del Govern.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun altre grup? (Pausa.)
Doncs, passem a votar.
Vots a favor d’aquesta sol·licitud de sessió informativa? 
Deu.
Vots en contra? 
Deu.
Com amb els punts anteriors, aquesta presidenta remet un altre cop al vot pon-

derat. Per tant, decau: 66 i 64.
Senyor Cano, constarà...

José María Cano Navarro

Sí, nosaltres tornarem a deixar constància que no estem d’acord amb el resultat 
d’aquesta votació.

La presidenta

...constarà en acta, com no podia ser d’una altra manera, la seva disconformitat.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de transport 
de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor 

354-00090/12

Passem al punt 34. És també una sol·licitud de sessió informativa del vicepresi-
dent i conseller d’Economia i Hisenda, sobre el Decret llei 4/2019, de mesures ur-
gents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb con-
ductor. Ho proposa el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Si vol fer 
ús de la paraula, senyor Cid.
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David Cid Colomer

Sí, bàsicament, també era per conèixer, en aquest cas, quina era la posició del 
Departament d’Economia i del vicepresident de la Generalitat en funció d’aquest 
decret, bàsicament perquè també teníem informacions contradictòries.

La primera és que, tot i que és un organisme independent..., però l’oficina de la 
competència de la Generalitat, que depèn del Departament d’Economia, ha expres-
sat públicament, amb un dictamen, el seu rebuig a aquest decret. I després també, 
perquè ens va sorprendre llegir recentment declaracions del senyor Ernest Mara-
gall, que és diputat de la majoria, on rebutjava aquest decret; deia que no hi estava 
d’acord, tot i que hi havia votat a favor.

I també ens agradaria conèixer quin és el capteniment del vicepresident i conse-
ller d’Economia amb relació a aquest decret.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. Algun grup vol fer ús de la paraula? Senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Bé, lamentablement, tornem a manifestar el nostre vot de rebuig i la nostra sor-
presa per dos motius: en primer lloc, perquè és competència d’un altre departament, 
com és conegut, és una qüestió que és matèria competencialment del Departament de 
Territori i, per tant, em sembla que seria bo que els membres d’aquesta comissió si-
guéssem conscients de les competències de cada departament.

I, en segon lloc, em sembla bastant surrealista demanar al vicepresident del Go-
vern l’opinió sobre un organisme independent, sobretot quan els que som aquí tots 
estem d’acord que els organismes independents han de ser independents; i si són in-
dependents el Govern no pot parlar per boca d’aquests organismes.

I, per tant, té un punt de contradictori el fet que aquí vinguem a demanar-li al 
vicepresident que explique coses que no li competeixen. Ni li competeixen perquè 
és de Territori, la matèria d’aquest decret; ni li competeixen perquè l’organisme al 
que es feia referència no està subjecte a les directrius del vicepresident del Govern.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Procedim, doncs, a votar aquesta sol·licitud de sessió informativa del vicepresi-

dent i conseller d’Economia.
Vots a favor? 
Deu.
Vots en contra? 
Deu.
Doncs, igual que als punts anteriors, em torno a remetre al vot ponderat i, per 

tant, es rebutja també aquesta sol·licitud de sessió informativa.

José María Cano Navarro

Nosaltres tornem a deixar constància del nostre desacord amb aquest resultat.

La presidenta

Gràcies, senyor Cano. En tornem a prendre nota.

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació perquè informi sobre el Programa 
Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020)

356-00307/12

Passem al punt següent, al punt 35. És una sol·licitud de compareixença del di-
rector general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació davant d’aquesta 
comissió (remor de veus) –diputats–, perquè informi sobre el Programa Interreg. 
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Senyora Alícia Romero, si vol... (Veus de fons.) No cal? Podem passar a votació? 
(Pausa.) Molt bé.

Doncs, per tant, podem posar aquesta sol·licitud de compareixença del director 
general a votació.

Vots a favor?
Molt bé. Aprovat, doncs. Es demanarà aquesta compareixença per unanimitat.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat i Proposició de llei per la qual 
s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent 
en matèria de tributs cedits (nomenament de la ponència)

202-00031/12 i 202-00032/12

Passem als punts 36 i 37... (Veus de fons.) Sí, és el mateix, és el nomenament de 
la ponència.

Si tenen ja..., per cada grup, pregunto els noms, i si no... És millor si tenen el nom 
de la persona que va a la ponència. Senyor Cano, pot nomenar...? Tenen, al seu grup, 
la persona? És que així en prenem nota.

José María Cano Navarro

Sí, seré jo mateix.

La presidenta

Molt bé. A les dues? Molt bé.
Pel Grup de Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

Jo mateixa.

La presidenta

Molt bé. Per Catalunya en Comú Podem? (Veus de fons.) El senyor Cid.
Pel Subgrup del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix.

La presidenta

Lluís Salvadó...

Gemma Geis i Carreras

Jo no, eh? Serà l’Eusebi Campdepadrós.

La presidenta

Ah, l’Eusebi Campdepadrós. Ah, sí, molt bé.
Faltaria la CUP, que ja ho entrarem per Registre.
Molt bé.

Compareixences acumulades relatives al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones (decaigudes)

353-00026/12, 353-00027/12, 353-00038/12, 353-00048/12, 353-00050/12, 

353-00055/12, 353-00057/12, 353-00061/12, 353-00062/12, 353-00069/12 i 

353-00071/12

Per tant, i per acabar, el punt 38. Com vostès saben, pel que fa al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones, ja s’han fet totes les compareixences en po-
nència. Penso que això ha sigut bastant àgil.
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Entenc que hi ha acord per part de tots els grups que avui ja hi hagi el decaïment 
de les compareixences d’organitzacions i grups que no han pogut assistir i, per tant, 
a partir d’avui donem per tancat aquest període de compareixences i començarà el 
període d’esmenes. Entenc que hi havia acord entre tots los grups? (Pausa.) D’acord.

Doncs, moltes gràcies. Fins aquí...
Moltes gràcies, diputats i diputades.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i onze minuts.
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