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Sessió 29 de la CEC

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

cia, s’obre a un quart de quatre de la tarda i quatre minuts. Presideix José María Cano Na-

varro, acompanyat del vicepresident, Jordi Terrades i Santacreu, i del secretari, Jordi Mu-

nell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Mercè Escofet Sala, Antonio Espi-

nosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, Jorge Soler González 

i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Miquel Buch i Moya, Lluís Font i Espinós, 

Josep Puig i Boix i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Car-

bonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, Gemma Espigares Tribó, Alfons Montserrat Esteller 

i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units 

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

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

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional i turístic de 

viatgers arran de la crisi de la Covid-19 (tram. 250-01347/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 627, 44).

2. Proposta de resolució sobre el lideratge femení (tram. 250-01365/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 633, 62; esmenes: BOPC 664, 6).

3. Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats laborals de les em-

preses en formació digital a l’era post-Covid-19 (tram. 250-01372/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 633, 69).

4. Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents 

(tram. 250-01380/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 637, 51; esmenes: BOPC 

692, 10).

5. Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del subministrament elèc-

tric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona (tram. 250-01384/12). Subgrup 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 643, 20; esmenes: BOPC 

692, 11).

6. Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a implantar el teletre-

ball (tram. 250-01411/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 649, 57; esmenes: BOPC 

698, 20).

El president

Bona tarda i benvinguts a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament 
de Catalunya. Iniciarem la sessió. 

En primer lloc, demanaria als grups parlamentaris si hi ha alguna substitució. 
(Pausa.) Sí; senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

President, el diputat Miquel Buch substitueix la diputada Teresa Pallarès. 

El president

Moltes gràcies.
Alguna substitució més? (Pausa.) Sí; senyor Pachamé.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a 
implantar el teletreball (retirada)

250-01411/12

Martí Pachamé Barrera

Sí; jo voldria comentar que retirem el punt sisè de l’ordre del dia, si us plau.

El president

Doncs, es retiraria el punt sisè de l’ordre del dia.
Alguna substitució més? (Pausa.)
Doncs ja estaria.
Doncs, ara, passaria la presidència al senyor Jordi Terrades, perquè la primera 

proposta de resolució la defensaré jo mateix.
Senyor Terrades, quan vulgui.

El vicepresident

Bona tarda, a totes les diputades i tots els diputats.

Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional 
i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19

250-01347/12

Comencem la defensa del punt primer d’aquesta comissió. És una proposta de 
Ciutadans. Per defensar la proposta té la paraula el senyor Cano.

José María Cano Navarro

Sí; moltes gràcies, senyor vicepresident. Bueno, es evidente que la crisis econó-
mica del Covid-19 está castigando a miles de familias y, evidentemente, a todos los 
sectores. 

Hoy traemos esta propuesta de resolución que presentamos allá en el mes de ju-
nio; es una propuesta de apoyo al sector del transporte discrecional y turístico.

Nuestro objetivo es que todos estos sectores sean visualizados, porque cada uno 
tiene sus características y está sufriendo la situación de una determinada manera 
¿no? El sector del turismo discrecional, evidentemente, depende mucho del turismo. 
El turismo ha caído a límites de lo más bajo que se ha visto nunca. Es decir, el 80 por 
ciento de los turistas vienen por avión, las limitaciones de movilidad, evidentemente, 
hacen que no se puedan hacer desplazamientos. 

Por lo tanto, nos encontramos con las empresas relacionadas con este sector que  
no tienen actividad y tampoco tienen ningún tipo de ayuda. Tenemos que pensar que la  
mayoría, más del 80 por ciento, son pequeñas empresas, no son grandes flotas de 
autobuses o de medios de transporte los que tienen, por lo tanto, sufren las conse-
cuencias de ese parón que estamos sufriendo todos y, evidentemente, que está muy 
relacionado con la crisis turística que estamos pasando.

Ellos ya venían de un problema anterior, con la anulación del Mobile World 
Congress, que era también uno de los elementos o uno de los actos o de las activi-
dades que les generaba bastante actividad a ellos. Como se canceló, pues, tampoco 
pudieron aprovechar esa temporada. Por lo tanto, llevan ya muchos meses en los 
que no tienen prácticamente ingresos y tienen que seguir pagando, evidentemente, 
todos los gastos que tienen, ¿no?: los contratos de financiación que tienen –tenemos 
que pensar que las flotas de autobuses son de las más modernas que hay en estos 
momentos–, tienen que cubrir todos los gastos financieros, tienen que asumir, pues, 
todos los seguros, todas las inspecciones, pero, sin embargo, no tienen ningún tipo 
de ingreso. Han hecho ya varias movilizaciones y, evidentemente, están en un gra-
do de desesperación muy alto. 
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Por otra parte, al estar las flotas paradas, otra de las demandas que hacemos es 
instar al Gobierno de España a que permita..., no limite la antigüedad de los vehícu-
los escolares y la alargue a dieciocho años, como tienen otras zonas, otras comuni-
dades autónomas, como lo tienen las Baleares, como tiene Canarias y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, ¿no?, aunque eso implique, evidentemente, que se refuercen las 
medidas de inspección y control necesarias para que sus vehículos se mantengan 
en condiciones.

En definitiva, la idea es poner el sector encima de la mesa, poder debatir esta 
propuesta en este Parlament, e intentar también apoyar y no dejar abandonado el 
sector del transporte discrecional, que es uno de los sectores que, evidentemente, 
más está sufriendo en esta crisis.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. No hi ha esmenes presentades en aquest punt. Per fixar 
la seva posició, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la diputada senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Doncs, com molt bé explicava el diputat 
Cano, aquesta és una proposta de resolució que parla d’un altre dels sectors afec-
tats, evidentment, per la pandèmia i per les mesures sanitàries preses pels diferents 
governs.

Creiem que davant o al costat o paral·lelament a les mesures sanitàries s’ha de 
també compensar els sectors afectats, perquè no és per voluntat pròpia, sinó, doncs, 
justament per la situació de pandèmia que estan havent de tancar la seva activitat, 
o en aquest cas, com el transport escolar o com el transport de viatgers, el que està 
passant és que han reduït forçosament la seva activitat o la van reduir molt en aquest 
segon trimestre, que és al que es refereix aquesta proposta de resolució.

Nosaltres, evidentment, el que demanem són més recursos per compensar 
aquests sectors, perquè, si no, al final els obligarem a que no puguin tornar a obrir, 
perquè la seva situació serà tan delicada que, evidentment, doncs, perdrem no només 
negocis, sinó que també ampliarem, diguéssim, les llistes de l’atur amb molta gent 
que no podrà recuperar els seus llocs de treball ni els seus negocis. 

Per tant, votarem favorablement aquesta proposta de resolució. 
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Per fixar la seva posició, en nom del grup parlamen-
tari dels comuns, té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Per comunicar el nostre vot favorable a la moció; ens abstindrem, 
en tot cas, en el número 2, ni tan sols perquè hi estiguem excessivament en contra: 
sabem que la data d’antiguitat és arbitrària i entenem que l’any 2021 segurament 
serà un any on és difícil que hi hagi marge per fer determinades inversions. Ni tan 
sols hi estem en contra, però tampoc ho volem establir com a criteri general a partir 
d’aquí, perquè entenem que hi ha altres reptes que són estructurals en el nostre país, 
com és l’emergència climàtica, que tard o d’hora necessitarà també canvis en la flo-
ta de vehicles de moltes empreses. I, per tant, ni tan sols estem en contra de que es 
pugui de forma excepcional allargar l’activitat de certs vehicles fruit de la pandèmia, 
de les dificultats del sector, però ens abstindrem per no fer-ho com a norma general.

I fer una reflexió: crec que tots els grups parlamentaris haurem tingut major o 
menor contacte amb molts sectors econòmics que, si bé han tingut un impacte di-
recte amb la crisis del Covid, no han tingut un reconeixement ni ajudes del Govern, 
ni de les administracions públiques, perquè són sectors o bé particulars o bé pro-
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veïdors d’altres sectors que han patit el tancament. Jo crec que hauríem d’emplaçar, 
en aquest cas, el Govern a fer una anàlisi seriosa sobre quins sectors s’estan veient 
sistemàticament exclosos dels ajuts públics i corregir aquesta tendència.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara per fixar la seva posició, en nom del Subgrup de la Candi-
datura d’Unitat Popular, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies. I bona tarda a tots i totes. Nosaltres volíem demanar votació 
separada dels punts 1 i 2, de fet, votació separada perquè hi ha dos punts, i volíem 
explicar el perquè, perquè deriva del sentit del nostre vot.

Sobre el primer dels punts, nosaltres ens abstindrem. Ens expliquem: entenem 
perfectament la sensibilitat que vol traslladar el Grup de Ciutadans amb el primer 
dels punts, però el que ens està plantejant és assumir tota una sèrie de despeses per 
part de l’Administració –despeses financeres, despeses de finançament del contrac-
te per la flota de vehicles, despeses assumides perquè no hi havia activitat i s’ha de 
continuar pagant, com poden ser les despeses d’una inspecció tècnica–, però no ens 
diferencia si es tracta per a totes les empreses o per a la microempresa, si es tracta 
per a empreses que continuen l’activitat o que han cessat l’activitat.

I, per tant, perquè aquest subgrup pogués votar a favor de mesures com les que 
s’estan proposant, evidentment, haguéssim necessitat aquesta concreció. Com que no  
tenim la concreció, tampoc hi votarem en contra, perquè, evidentment, la situació 
que estem patint, que estan patint la majoria de les empreses amb els efectes socials 
i econòmics de la Covid-19 evidentment que demana actuacions des de l’Adminis-
tració pública.

I en relació amb el segon dels punts, el que demana que hi hagi una excepciona-
litat a la consideració dels divuit anys d’antiguitat sobre les flotes de transport esco-
lar, nosaltres votarem en contra. I ho expliquem també. Dins de l’àmbit escolar, una 
vegada s’ha recuperat al setembre, continua, i com que continua, pensem que és un 
dels sectors on l’afectació és més reduïda. Van tenir una afectació indubtablement 
entre el març i el juny d’aquest any, però a dia d’avui, i és un sector que es dedica 
específicament a l’activitat de transport escolar..., o aquelles empreses de transport 
que tenen un gruix important d’activitat de transport escolar estan amb activitat. 

I la segona ve derivada de la raó d’ésser de demanar els divuit anys. Si hi ha ha-
gut una consideració tècnica que ha volgut limitar l’antiguitat dels vehicles als divuit 
anys, pensem també que respon a elements de seguretat. Evidentment, hi ha hagut 
algunes realitats, com les pròpies de Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les illes Canà-
ries que s’ha excepcionat, però pensem que amb aquestes dues realitats combinades 
no hi ha motiu perquè instem a fer aquest canvi l’Estat espanyol.

Gràcies. 

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Ara, per fixar la seva posició, en nom del Grup Popular, 
té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador.)
Gràcies. Ens trobem amb una altra proposta de resolució que fa referència a un 

sector concret, no seria la primera i és que moltes altres propostes de resolució fan 
referència a sectors concrets amb problemàtica específica, molts dels quals no han 
tingut ni l’oportunitat de traslladar les seves inquietuds, els seus problemes, els seus 
neguits i les seves dificultats que estan patint durant tota aquesta pandèmia directa-
ment al Govern i recorren als grups parlamentaris per tal que els intentem resoldre 
la papereta.
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I, evidentment, els grups parlamentaris entenem i comprenem molt bé la situa-
ció per la que passen tots i cadascun dels sectors i fem propostes de resolució amb 
la voluntat de que aquests sectors siguin escoltats, de que les seves reivindicacions 
justes, reivindicacions en molts casos, estiguin a l’ordre del dia, d’alguna manera, 
i que en algun moment el Govern, doncs, reculli aquestes inquietuds i pugui donar 
resposta a aquestes inquietuds. 

Per tant, jo crec que el problema de fons està aquí, una mica de comunicació que 
està tenint el Govern amb aquests sectors..., que si... (tall de comunicació) ...o pel 
motiu que sigui, però tots aquests sectors han de recórrer a aquest... (Tall de comu-
nicació.)

Aquest és un altre cas. Nosaltres, evidentment, donaríem suport a aquesta pro-
posta de resolució, tot esperant que hi puguin haver els ajuts necessaris o que millo-
ri la situació per tal de que puguin tornar a l’activitat, que és el primer que desitgen 
absolutament tots aquests sectors econòmics, i, en la mesura del possible, que el 
Govern pugui ajudar aquests sectors a que sobrevisquin. No ja a que es guanyin la 
vida, sinó simplement a que sobrevisquin i que siguin empreses amb continuïtat de 
futur, la qual cosa en aquests moments està en dubte en moltíssimes d’elles, també 
en el sector del transport discrecional. 

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Ara per fixar la seva posició, en nom del Grup Republi-
cà, té la paraula la diputada Aurora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Bona tarda, a tots i a totes. Bé; nosaltres entenem la proposta que fa el Grup de 
Ciutadans, com heu dit tots, sobre el greu problema que està passant també el trans-
port discrecional i turístic de viatgers, igual que tot el sector turístic. És evident que 
ara han tingut una davallada importantíssima. Un sector que també depèn molt del 
turisme de congressos i reunions i, per tant, ara estan absolutament a zero. I també, 
a més a més, som conscients de que molts d’ells..., és un sector molt endeutat, perquè 
han fet molta renovació de flota, per tant, és evident que és un sector que ara també 
està patint molt.

Però, tot i així, una mica com han dit alguns altres diputats, nosaltres..., de fet, 
als dos punts votarem que no, però al primer punt una mica per la falta també de 
no concreció del que es demana, bàsicament perquè amb el pressupost actual no es 
poden activar ara les iniciatives que plantegen, no? De fet, el departament ens diu 
que ja es van reunir amb els responsables de la patronal d’aquest sector, l’Audica, i 
se’ls va explicar que ni per disponibilitat pressupostària ni tampoc per l’àmbit com-
petencial no se’ls podia incloure en les línies de subvencions impulsades des de la 
Direcció General de Turisme.

Tot i així, els tenen en compte i en la petició que es fa de 7.600 milions del pla 
de recuperació de la Unió Europea, sí que es podria comptar amb ajuts en aquest 
àmbit de transport per ser també directament implicats en l’àmbit turístic. Però en 
la situació actual, i de la manera que estan plantejades aquestes peticions, doncs, no 
podem votar-hi a favor.

I en el segon punt, com s’ha comentat, no?, el transport escolar actualment està 
actiu i segueix funcionant i, per altra banda, el que es demana..., bàsicament el que 
són qüestions tècniques o de seguretat dels vehicles, entenem que tampoc no cor-
respon segurament a aquest departament de valoració de si s’han de fer aquests 
allargament de períodes o no transitables; si això és viable o no; si això posa en risc 
la seguretat dels viatgers. Entenem que no és competència d’aquest departament li-
mitar o no l’antiguitat dels vehicles i per això també votarem que no a aquest segon 
punt.

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Gràcies, diputada. Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el diputat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé; una mica ja s’ha dit tot plegat, però nosaltres..., bé, una 
consideració general. Ho dèiem l’altre dia, i em sembla que ha sortit un estudi pos-
terior que assegurava el mateix: la pèrdua d’ingressos del sector turístic degut a la 
Covid-19 oscil·la, segons els càlculs, entre 14.000 i 15.000 milions d’euros directes, i 
si tenim en compte tota l’activitat indirecta que hi ha al voltant, entre 25.000 milions 
i 28.250 milions. Això és impossible, és impossible que cap administració, i molt 
menys la Generalitat, hi pugui fer front. Aquest és el marc general.

I després pel que se’ns demana aquí. Ens demana que cobrim les despeses..., que 
l’ajuda hauria de cobrir les despeses financeres durant una eventual carència que hi 
hagués, amb una novació dels contractes de finançament dels vehicles. Bé, però si 
aquests vehicles no es fan servir també tindran més vida útil. Si aquests vehicles 
tenen despeses financeres són despeses deduïbles fiscalment. Si fan una mica d’ac-
tivitat el vehicle ha d’estar assegurat, el vehicle ha de complir les inspeccions tèc-
niques. Com es regula tot això? Com es fa tot això perquè la indemnització que es 
doni a les companyies sigui l’adequada, atenent al marc pressupostari general a què 
m’he referit al principi?

I, després, per tant, trobem que és poc..., que concreta poc el que demana. I algú 
hi feia referència aquí, s’hauria d’observar la tipologia d’empreses: hi deu haver em-
preses a les quals aquest suport els seria molt necessari i altres empreses que tenen 
altres branques d’activitat que els funcionen que potser aquests recursos..., que pot-
ser poden passar sense aquests recursos, i com que els recursos són escassos per de-
finició, el cost d’oportunitat seria més alt que ficar-los en algun altre lloc. 

I respecte al punt 2, és clar, en matèria de seguretat dels vehicles, que els vehi-
cles de transport escolar tinguin una antiguitat màxima de quinze anys. Fixem-nos 
que els territoris que estan exonerats són territoris petits en els quals hi ha dos coses: 
costa més d’amortitzar un vehicle, perquè circulen menys, i perquè, com que circu-
len menys, tenen menys desgast.

Jo crec que no hauríem de barrejar la seguretat dels nanos que van amb el trans-
port escolar amb la crisi de la pandèmia. De totes maneres, val a dir que el Reial 
decret 8/2020 preveu que els contractistes siguin indemnitzats i, de fet, em sembla 
que el Departament d’Educació preveu una bestreta del 70 per cent de la despesa 
que hagin tingut de la facturació habitual encara que no hagin prestat el servei. 

Per tant, jo crec que ja tenen una solució per un altre costat i que no cal posar en 
risc la seguretat dels nanos que van en transport escolar, cosa per la qual votarem 
en contra dels dos punts.

Gràcies, president –vicepresident, en aquest cas.

El vicepresident

Gràcies, senyor Roquer. S’ha demanat votació separada dels dos punts. Per tant, 
procediríem a la votació...

La lletrada

Perdó. Voldria fer, si m’ho permet, vicepresident, un petit comentari amb rela-
ció al segon punt de la proposta, que caldria fer una petita esmena tècnica, perquè 
el Parlament de Catalunya no pot instar el Govern de l’Estat espanyol directament, 
sinó que podem instar el Govern de la Generalitat perquè faci les gestions al Govern 
de l’Estat. 

O sigui que jo recomanaria l’adopció d’aquesta esmena tècnica en cas de que 
s’aprovi.
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José María Cano Navarro

Sí, sí, perfecte.

El vicepresident

Sembla adient el suggeriment de la senyora Anna Casas.
Posaríem a votació el punt primer. Demanaré el sentit de vot als portaveus.
En nom de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El vicepresident

Del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

En contra, president.

El vicepresident

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana?

Antoni Castellà i Clavé

Sí, des del Grup Parlamentari Republicà, hi votarem en contra.

El vicepresident

Perdoni, senyor Castellà. 
En nom del Grup Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

Favorable.

El vicepresident

En nom del grup dels comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí.

El vicepresident

En nom del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular?

Vidal Aragonés Chicharro

Abstenció. 

El vicepresident

I en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor. 

El vicepresident

Aquesta proposta...

La lletrada

Hi ha un empat.

El vicepresident

...quedarà rebutjada, perquè hi ha hagut un empat. Hi han votat en contra els 
grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà; a favor, els grups de Ciu-
tadans, Socialistes, comuns i Popular, i 1 abstenció de la Candidatura d’Unitat Po-
pular.

Passaríem ara a la votació del punt número 2.
Grup Parlamentari de Ciutadans?
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Martí Pachamé Barrera

Si pudiera...

El vicepresident

No pot ser, estem en plena votació ja.

Martí Pachamé Barrera

Ah, el punt 2. Perdó, perdó.
A favor.
El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

En contra, president.

El vicepresident

Gràcies. El Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

En contra.

El vicepresident

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

Abstenció.

El vicepresident

Pel grup parlamentari dels comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

Abstenció.

El vicepresident

En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular?

Vidal Aragonés Chicharro

En contra. 

El vicepresident

I Grup Parlamentari Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor. 

El vicepresident

Aquest punt ha quedat rebutjat per 11 vots en contra, dels grups parlamentaris 
de Junts per Catalunya, Republicà i la Candidatura d’Unitat Popular; 6 a favor, dels 
grups parlamentaris de Ciutadans i Popular, i 3 abstencions, dels grups Socialistes 
i dels comuns.

Bé, tornaré la presidència al senyor Cano per seguir avançant en l’ordre del dia.

El president

Moltes gràcies, senyor vicepresident.

Proposta de resolució sobre el lideratge femení
250-01365/12

I passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
el lideratge femení, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per tant, té la 
paraula la senyora Mercè... (Martí Pachamé Barrera demana per parlar.) Sí, senyor 
Pachamé.
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Martí Pachamé Barrera

Volia comentar abans la substitució del senyor Jorge Soler per la senyora Mercè 
Escofet per defensar aquest punt.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. Té la paraula, senyora Escofet.

Mercè Escofet Sala

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. És una realitat que existeix un sostre 
de vidre per a les dones. M’explico, les dones es troben amb dificultats per accedir 
a nivells de responsabilitat laboral i de poder de decisió a causa d’estereotips i rols 
socials que generen prejudicis envers les seves capacitats professionals. 

És a dir, al mercat laboral les dones es troben entre el terra enganxós i el sostre 
de vidre i pateixen una discriminació sistemàtica que s’expressa de moltes mane-
res: amb sous més baixos, contractes parcials o temporals, la gran concentració de 
treballs feminitzats, el trencament de trajectòries professionals o, en el pitjor dels 
casos, assetjament sexual o discriminació per raó de sexe.

Les xifres del darrer estudi sobre l’evolució de la bretxa salarial de gènere a Ca-
talunya són, efectivament, un toc d’alerta. Per tant, podem afirmar que tenim un 
problema greu quan el 51 per cent de la població es troba en una situació de des-
igualtat. 

En aquesta proposta de resolució el que demanem és recopilar, tenir dades i in-
formació real del lideratge femení empresarial a Catalunya i de la presència de dones 
en llocs de feina de responsabilitat i de poder de decisió, amb la finalitat de poder 
extreure conclusions i així definir i dissenyar polítiques públiques que ajudin a asso-
lir la plena igualtat de gènere.

President, ja em posiciono pel que fa a l’esmena. Pel que fa a l’esmena del punt 1, 
des de Ciutadans el que demanem és una campanya de sensibilització que visualitzi 
la realitat de les dones en l’àmbit laboral per prendre consciència d’aquesta desigual-
tat, i ens sembla molt descafeïnada i generalista l’esmena que han presentat el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, i per això no l’acceptarem. 

I, per acabar, vull afegir que la igualtat de gènere és un dels reptes prioritaris que 
tenim com a societat i l’hem de combatre entre tots plegats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Escofet. S’ha presentat una esmena a aquesta proposta 
de resolució per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà.

Per tant, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Gem-
ma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. De fet, començo dient que compartim el que deia la diputada 
que m’ha precedit i que presentava aquesta moció de que ha de ser un repte priorita-
ri, tant és així que, per posar-ne un exemple, en lloc d’anar a demanar responsabili-
tats o que facin la feina les empreses, que també, doncs, és bo que ens ho apliquem 
al Parlament, no?, que és una de les coses que és competència nostra. 

I comparteixo el que deia del sostre de vidre, perquè malgrat que un diputat i una 
diputada que fem exactament la mateixa feina sí que tenim el mateix sou, per tant, 
sí que dins de l’Administració per igual feina hi ha un igual sou en molts dels casos, 
però, en canvi, és cert, que vostè ho deu saber, que per accedir a llocs de més respon-
sabilitat, no de lideratge, perquè són coses que són compatibles però no són sempre 
directament relacionades, vostès van presentar dos homes per estar a la Mesa del 
Parlament, vostès tenen un president home, i així en cada un dels grups, eh?, també 
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en el nostre, on també hi ha un president home –no en el cas de la Mesa, que sí que 
vam presentar un home i una dona. 

Per tant, és obvi que hi ha un sostre de vidre per accedir als càrrecs de respon-
sabilitat, per això compartim aquesta necessitat de que sigui un repte no només en 
l’àmbit empresarial, sinó en el conjunt de la societat, perquè és un problema trans-
versal i que hem de poder abordar. 

Però també en l’àmbit empresarial i, per tant, aquests dos punts que vostès pre-
senten..., li diré que volíem votar-hi favorablement, malgrat no acceptessin les esme-
nes, perquè era un tema de detall, que podíem estar-hi més d’acord o menys, però, 
és clar, que vostè digui que són poc concretes, amb els dos punts tan genèrics que 
vostè ha fet, deixi’m que li digui que em sorprèn, sincerament.

Però, en tot cas, el departament, a través de la Direcció General d’Indústria i 
Acció, està fent també un estudi sobre el talent femení en les empreses, i el que vol-
dríem és que es pogués concretar això en accions concretes. Òbviament, una part és 
la formació, que no només fa el Govern i les diferents àrees, sinó que també ho fan 
les mateixes empreses i també entitats que s’agrupen, com 50-50, i tantes altres que 
tenim dins del sector, en temes de lideratge transformacional o en temes de lideratge 
d’equips, en teoremes de neolideratge. I que també, òbviament, passa per millorar la 
presència executiva de les dones en la part executiva. 

Per tant, en aquest sentit manifestar-los el nostre vot favorable, malgrat el comen-
tari que s’ha fet sobre les esmenes, perquè sí que considerem que és un tema priori-
tari i que hem d’abordar.

I recordar-los als diputats i a les diputades, com m’ho faig a mi mateixa, que és 
un tema que també el que fem entre tots i totes, a part de donar responsabilitat als 
altres, doncs, també hi té repercussió directa. 

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats... Malgrat que no han acceptat la 
nostra esmena, nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de resolució, per-
què el tema s’ho mereix, perquè el tema que ens ocupa és transcendent.

Jo a vegades tinc la sensació que quan parlem d’aquestes qüestions és com si 
ens estiguéssim referint a quelcom aliè a la vida de cadascú de nosaltres, i és veri-
tat que cal adoptar mesures i és veritat que cal tenir en compte molts aspectes, però 
també ens ha d’interpel·lar com a ciutadans individuals en la nostra vida quotidiana. 
M’adhereixo a totes les paraules que ha expressat la diputada Gemma Espigares, 
que m’ha precedit. Potser simplement afegiria l’experiència de Dones Visuals, que 
és un col·lectiu de dones que treballen en el món audiovisual que el que pretenen no 
és tant aconseguir quotes ni sobreprotegir un determinat grup de persones, sinó que 
emergeixin els talents, en plural. A vegades parlem del talent, però a mi m’agrada 
més pluralitzar-lo. Cadascú té els seus talents, les seves capacitats, i n’hi ha algunes 
de singulars. 

Hi ha una part de la societat que no està prou representada en el món de l’em-
presa i en l’alta direcció. I, per tant, en benefici de tots, en benefici d’elles, en pri-
mer lloc, però del conjunt de la societat, hem de posar les condicions de possibilitat 
perquè aquests talents emergeixin i, per tant, fruit d’això, no es rebaixin els nivells 
d’exigència –com expliquen Dones Visuals–, sinó que la qualitat del conjunt, en 
aquest cas dels productes audiovisuals, sigui superior.

Per tant, aquesta tasca no consisteix a establir quotes o a intentar una sobrere-
presentació, sinó que el conjunt dels talents de la societat aflorin i aquells que siguin 
més apropiats en cada ocasió siguin els que triem per prendre decisions, per exercir 
un lideratge, per ser creador, etcètera, tenint en compte que aquesta és una causa 
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col·lectiva, però també personal, i, per tant, que és indefugible que cadascú de nos-
altres l’assumeixi.

Per tot això, votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Em sembla que es poden afegir poques coses a tot el que han 
anat dient els diputats.

En tot cas, és cert que hi ha un sostre de vidre, és cert que des d’ahir les dones 
treballem gratuïtament, perquè cobrem menys, i, per tant, doncs, aquests mesos ho 
farem de manera gratuïta –està molt bé.

De les cinquanta grans empreses de Catalunya –grans, eh?–, que hi ha a Ca-
talunya, només quatre estan dirigides per dones i si baixem i comptem la totalitat 
d’aquestes, doncs, ens trobem que estem a l’entorn del dotze, és a dir, que realment 
les dones fem feina, estem preparades, som competents, però ens costa molt arri-
bar als llocs de responsabilitat, evidentment, per aquesta cultura molt patriarcal que 
d’alguna manera ens invisibilitza d’una manera molt clara, no?

Per tant, hem de seguir fent feina i una de les coses que crec que cal fer és des-
plegar la Llei d’igualtat que es va aprovar en aquest Parlament, i desplegar-la vol dir 
prendre mesures i accions. I aprovem o no aprovem aquesta proposta de resolució, 
la llei ja estableix una línia molt clara per millorar aquest aspecte que tracta aquesta 
proposta de resolució.

En tot cas, nosaltres hi votarem favorablement, malgrat que creiem això, que la 
llei ja dona cobertura que tota aquesta feina es faci. De fet, tenim un Institut Català 
de les Dones que s’hauria de preocupar, entre altres coses, d’aquest, no? I dic «entre 
altres coses» perquè també la pobresa té mirada de dona i realment les dones són 
molt més vulnerables davant situacions de crisi com la que estem vivint.

Però és important que visibilitzem les dones que estan en posicions de direcció, 
de lideratge, i crec que el que hem de fer és prendre les mesures adients perquè això, 
doncs, estigui equilibrat amb la nostra representació en el conjunt de la població. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Primer de tot, anunciar el nostre vot favorable. De fet, hi ha ha-
gut un debat entre el punt i l’esmena. Jo no trobo que el punt sigui més general que 
l’esmena, per dir-ho suaument. És a dir, són els dos declaracions de principis o pro-
postes que no són concretes, però que està bé que les portem de forma recurrent en 
aquest Parlament i que demanem més tasca al Govern en aquesta qüestió. 

Que comparteixo tot el que heu dit. Només assenyalaré una qüestió al respecte, 
i és que aquesta és la Comissió d’Empresa i Coneixement i moltes vegades parlem 
d’aquests temes vinculats exclusivament a empresa, però la capacitat de posar..., de 
no invisibilitzar i de possibilitar lideratges femenins en molts projectes té a veure 
també amb les vocacions a les nostres carreres, a les nostres universitats, als nostres 
laboratoris, etcètera.

I si volem també corregir les desigualtats en el món del coneixement, que obser-
vem, hem de posar en marxa sistemes que visibilitzin i que possibilitin el lideratge 
femení en molts projectes empresarials i en molts aspectes també de les mateixes 
administracions públiques. 
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El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, per al Subgrup Parlamentari de la CUP, té la 
paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, senyor president. I moltíssimes gràcies a la senyora Esco-
fet per la present proposta de resolució. Mirin, de vegades ens toca fer autocrítica 
i autocrítica és per a aquest subgrup parlamentari i per al conjunt de grups parla-
mentaris. Ara mateix, si no m’equivoco, estem a la sala vint-i-cinc persones. Doncs, 
mirem, la senyora Escofet, la senyora Fernández, la senyora Romero, la senyora 
Carbonell, la senyora Casas i la senyora Espigares; és el que tenim com a dones, de 
vint-i-cinc. Però si no ho recordo malament, en l’anterior comissió o en la sessió que 
vam fer d’aquesta comissió, va haver-hi un moment que en tota la sala –i la vam fer 
física i presencial– hi havia únicament dues dones. I si mirem la relació de portaveus 
que tenim en aquesta Comissió d’Empresa, doncs, si no m’equivoco, únicament la 
senyora Alícia Romero és portaveu d’un dels grups. I, per tant, que fem la reflexió 
oportuna.

I no és una casualitat. Si anem a la Comissió d’Interior, busquin vostès quantes 
dones són portaveus de grups, perquè estem igual, únicament hi ha una dona, la se-
nyora Maria Sirvent, com a portaveu. 

Però també fem una altra lectura: si anem a Infància, doncs, busquin homes a 
Infància, i hi trobaran molt pocs homes; de vegades, els homes ens trobem sols a In-
fància, per dir-ho d’alguna manera.

I, per tant, també que això es pugui treballar en aquesta casa per no únicament 
dir-li al conjunt de la societat el que ha de fer, sinó per obligar-nos com a repre-
sentants de la societat al que hem de fer. I, per tant, em semblava necessari des de 
l’auto crítica, a més, fer aquesta reflexió.

I sobre el conjunt dels dos acords que se’ns planteja a la proposta de resolució, 
doncs, mirin, el primer, d’impulsar i promoure una campanya de sensibilització, a 
nosaltres ens sembla més que acceptable, com a mínim tindrem aquesta campanya, i 
el segon, l’estudi amb perspectiva de gènere, i, a més, amb mesures que es plantegen 
com a efectives, també ens sembla acceptable.

I benvinguda sigui la senyora Vílchez, dona, que s’acaba d’incorporar a la comis-
sió i, com a mínim, guanyem una dona més en aquesta comissió.

També vull dir que m’agradaria que les dones que incorporem i els homes que 
incorporem, aquí incorporem homes i dones, fossin no únicament, en el cas de les 
dones, dones, sinó en el cas de les dones i dels homes, feministes, que és l’altre gran 
repte que tenim: la mirada no únicament de gènere, sinó la mirada feminista.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, per part del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Simplement, per manifestar que donarem suport a la proposta 
de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, si el Grup Parlamentari de Ciutadans 
vol posicionar-se sobre les esmenes... (Pausa.) No? Ja ho ha fet abans? Doncs... 

Ferran Roquer i Padrosa

Li demanaria la paraula un moment, per contradiccions.

El president

Sí, digui’m, senyor Roquer.
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Ferran Roquer i Padrosa

No, per dir que la portaveu de Junts per Catalunya en aquesta comissió és la 
diputada Teresa Pallarès, que està de baixa per malaltia, i jo la substitueixo tan ma-
lament com puc, però que ella és la portaveu d’aquesta comissió.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. I aprofito per donar-li una forta abraçada a la nos-
tra companya, la Teresa Pallarès, que sé que d’aquí a poquet la tindrem també a les 
comissions, siguin per videoconferència o siguin presencials.

Doncs passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor, president.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

I Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Per tant, aquesta proposta quedaria aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’adaptació a les noves necessitats laborals 
de les empreses en formació digital a l’era post-Covid-19

250-01372/12

I passaríem al punt 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució per adap-
tar a les noves necessitats laborals les empreses catalanes en la formació digital a 
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l’era post-Covid-19, que està presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula el senyor Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Basta observar la situación en la que nos encontramos no-
sotros mismos, los parlamentarios y en el ámbito reducido del Parlamento, para 
darse cuenta de que los tiempos están cambiando, de que las reuniones son ahora 
fundamentalmente videoconferencias y que previsiblemente cada vez al menos se 
combinaran más las videoconferencias y las presenciales. Sin duda alguna, creo que 
será así.

También basta con observar la situación de las empresas, donde estamos prácti-
camente en los mismos parámetros, cada vez en las empresas habrá más teletrabajo, 
más trabajo, por tanto, a distancia, desde casa, para llegar a la conclusión y estable-
cer que la situación de muchísimas empresas está realmente cambiando el mundo 
laboral, está realmente suponiendo que el proceso de digitalización se está aceleran-
do de manera vertiginosa, ¿no?, y aún no hemos llegado donde creo que llegaremos. 
Por lo tanto, es un proceso que se ha iniciado, que se ha acelerado, pero que en rea-
lidad tiene mucho recorrido por delante.

Las propias empresas –y yo creo que hoy ya es una constatación, pero creo que 
en el futuro aún lo será más– se están dando cuenta de que la principal manera de 
garantizar y preservar la actividad comercial y productiva será a través de la digita-
lización, de la digitalización de su proceso productivo.

Bien, pues, si cada vez más las empresas tendrán que adaptarse a un entorno di-
gital si quieren ser competitivas, resulta evidente, por tanto, la mayor demanda que 
habrá de perfiles digitales, es decir, de personas que en todos los ámbitos profesio-
nales van a ser demandadas para cubrir puestos en las diferentes empresas, ¿no? 

Y, por tanto, la propia demanda de esos perfiles va a crecer de manera nueva-
mente y, como decía antes, de manera exponencial, y que desgraciadamente lo que 
nos vamos a encontrar es que las empresas no van a encontrar personas capacitadas, 
personas con las habilidades y las capacidades suficientes como para poder cubrir 
esa demanda que ya tienen, pero que en el futuro aún van a tener más las propias 
empresas.

Desde Ciudadanos pensamos que no nos podemos cruzar de brazos, que los po-
deres públicos tienen que liderar esta transformación digital, esta revolución digital, 
que ya está en marcha evidentemente, pero que como estamos constatando se está 
acelerando. Y eso va a exigir también, por tanto, unas necesidades laborales y unos 
cambios en las relaciones laborales y en la formación de los trabajadores que noso-
tros entendemos que se ha de, como decía, liderar por parte del sector público, de 
los sectores públicos, de las administraciones.

Y esa es la razón por la que hicimos esta propuesta de resolución, precisamente 
para decir: «Oiga, tenemos una urgencia, tenemos una necesidad y lo que quere-
mos es tomar ya medidas.» ¿Medidas que vayan en qué? En la dirección de que los 
trabajadores, especialmente aquellos que han perdido el empleo, se formen digital-
mente. ¿Para qué? Pues para que encuentren más fácilmente trabajo en esta nueva 
época ya post-Covid –esperemos que pronto sea post-Covid, que podamos hablar 
de situación post-Covid. Pero que, evidentemente, vamos a tener esa necesidad y, 
evidentemente, hay que dar respuesta a esa situación laboral, a ese mercado laboral 
que va a surgir, que está ya estableciéndose de más perfiles de personas con forma-
ción digital, y que ahí, Cataluña en este caso, a través de la formación a todos los 
niveles, a todas las personas, no solamente a los trabajadores, sino que yo creo que 
también esa formación digital tiene que estar desde las escuelas hasta precisamente 
las políticas activas de empleo, que serán y se concretarán en formación digital para 
los trabajadores.

Esta es un poco la línea y los objetivos por los que presentamos la propuesta de 
resolución. Y hoy lo único que nos queda pedir es el apoyo de todos ustedes a esta 
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a propuesta, porque, si no, una vez más, perderemos el tren –perderemos el tren–, o 
no lo cogeremos a tiempo, de una digitalización que se nos echa encima.

Nada más. Muchas gracias. 

El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. No s’han presentat esmenes a aquesta proposta 
de resolució. Per tant, té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Nosaltres donarem el vot favorable a aquesta proposta de re-
solució, com no pot ser d’una altra manera.

És veritat que la Covid ha posat de manifest les necessitats digitals que tenen 
les empreses per poder desenvolupar la feina que realitzaven just abans del mes 
de març, però no és la Covid que ens ha fet veure aquesta necessitat, sinó que ja fa 
temps que la digitalització ha passat a ser una de les prioritats del món econòmic, 
perquè no només el teletreball, sinó moltes altres formes que generen nous negocis, 
nous processos i dinàmiques innovadores són les que necessiten la digitalització. 
I, per tant, doncs, ja hauríem d’haver-nos posat en aquest vaixell, no?

En tot cas, ara tenim una oportunitat amb els fons europeus; els fons europeus 
ens donen l’oportunitat que a Catalunya plantegem projectes potents en l’àmbit de la 
digitalització per esdevenir més competitius com a empresa i també com a territori, 
i espero, doncs, que siguem capaços d’aprofitar aquesta oportunitat.

També els pressupostos generals de l’Estat que s’estan debatent en aquests mo-
ments també incorporen recursos molt importants per a la digitalització. L’augment 
de pressupost en l’àmbit de la digitalització i el coneixement és de 12.000 milions 
d’euros i això farà també que puguem fer un salt endavant, perquè si no som capa-
ços de reforçar la nostra economia apostant clarament pel coneixement, per la di-
gitalització i per la sostenibilitat, doncs, probablement ens quedem enrere i acabem 
essent un país del nivell en el que venir aquí, doncs, no serà gens atractiu per a les 
empreses i per al talent.

Per tant, espero que tots responguem a les expectatives que generen aquestes 
oportunitats a través dels fons europeus i presentem bons projectes i puguem sortir-
nos-en.

Moltes gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Si; només per anunciar el nostre vot favorable i per advertir que és veritat que, 
naturalment, necessitem reforçar, incrementar els esforços que fem en matèria de di-
gitalització i de treball telemàtic en moltes empreses, però que també hi haurà una 
part d’aquestes transformacions que han vingut per quedar-se. Hi ha una revolució 
industrial 4.0 que hem d’assumir i que hem d’assumir que les pimes han de poder 
tenir accés a les transformacions del món de l’empresa i del món del treball que es-
tem vivint en aquests temps.

I, per tant, no només donem suport a aquesta proposició, que conjunturalment 
considerem que és necessària, sinó que a més emplacem el Govern a reforçar les 
partides vinculades a la transformació i a la digitalització del món de l’empresa.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, per part del Subgrup Parlamentari de la CUP, 
té la paraula el senyor Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Nosaltres els demanarem votació separada del punt 2 i ara en 
la intervenció explicarem el perquè del nostre vot en un sentit diferent al dels punts 
primer i tercer.

Evidentment, nosaltres estem a favor del primer dels acords en els termes que 
planteja, sobretot aquesta necessitat de programes de formació. Fins i tot, com ex-
plicava el portaveu del Grup de Ciudadanos, ens ha canviat absolutament la realitat 
que teníem a l’inici d’aquest any 2020 i, per tant, ens ha agafat a molts treballadors 
i a moltes treballadores amb el peu canviat. Teníem una realitat d’utilització dels 
mitjans telemàtics i ara en tenim una altra absolutament diferent, i això, per tant, 
és una necessitat absoluta per a l’eficiència, que sempre és positiva, i també per a la 
formació, que en si mateixa també és positiva.

Sobre el punt segon ens abstindrem i expliquem el perquè. Hi ha dos elements: 
un, aquesta idea de l’ocupabilitat i traslladar d’una manera indirecta, inconscient-
ment, que si no hi ha ocupació és per una manca de formació. No es diu així, eh?, 
també ho volem reconèixer, en la present proposta resolució; no es diu així, però 
és una idea que s’hi incorpora. Nosaltres la compartim, però no és ben bé per això 
que ens abstindrem; ens abstindrem perquè el que es planteja és que bona part dels 
recursos de polítiques públiques actives d’ocupació es dediquin a aquesta formació. 
I nosaltres volíem recordar que a les nòmines dels treballadors i les treballadores hi 
ha un concepte que s’ha de dedicar a formació professional, i la majoria d’empreses 
no demanen a l’Estat per recuperar-lo i per fer utilització d’aquest, i, per tant, pensà-
vem que seria més adient que ara es pogués traslladar una campanya a les empreses 
perquè a través d’allò que es reté cada mes als treballadors i treballadores a les seves 
nòmines es pogués fer aquesta formació.

I, per tant, no tocar allò que tan necessari serà ara, com són les polítiques públi-
ques actives d’ocupació. I és únicament per això la nostra abstenció. No és que hi 
estiguem en contra, sinó que pensem que hi ha un altre fons, que a més té una natu-
ralesa finalista, que seria d’on hem de finançar aquests cursos.

Sí que votarem a favor del tercer dels acords, que és el que fa referència a forma-
ció en competències digitals, perquè ens sembla que és tan escaient com el primer.

Moltíssimes gràcies.

El president

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

Santi Rodríguez i Serra

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

Gràcies, president. De veritat que hem estat molts anys, molts anys que s’ha con-
siderat important l’adquisició de les competències digitals per part dels treballadors 
igual que l’ús d’eines digitals per part de les empreses.

S’ha avançat molt en aquest sentit... (tall de comunicació) ...i no s’ha avançat se-
gurament tant com ha avançat la tecnologia ni tant com la tecnologia s’ha posat a 
l’abast no només de les empreses, sinó també de les persones. Només recordar que 
cadascú de nosaltres, al marge de que puguem estar mantenint ara una reunió cadas-
cú pràcticament des de casa nostra, no des del lloc de treball, portem unes màquines 
que són molt més potents que fins i tot els ordinadors que hi havien a finals del segle 
passat, no? I, per tant, aquesta ha sigut una constant.

Tot i això, hi han hagut empreses reticents a encarar una fase de digitalització i a 
utilitzar les possibilitats que les eines digitals posaven al seu abast per tal de millo-
rar la seva gestió empresarial i també per a les persones, per tal de millorar la seva 
activitat, fins i tot de millorar la seva capacitat de treball.
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I, malauradament –malauradament–, aquesta crisi ha servit per fer que moltes 
persones i moltes empreses també s’adonessin de que les eines digitals estaven per 
ajudar-nos i per evitar-nos problemes, i que les eines digitals contribueixen, a les 
empreses i fins i tot a les persones, a poder desenvolupar les seves feines i els seus 
objectius, no? I ara amb la pandèmia això ha passat, que alguns establiments o molts 
establiments han hagut d’estar tancats, o estan tancats encara, i en canvi tenen la 
possibilitat de desenvolupar-se en aquest món virtual, perquè a l’hora de la veritat el 
que els clients volen és el món digital, no? I, precisament, tots n’hem estat testimo-
nis, i el que ha tingut més visibilitat és el dels repartidors de les diferents empreses 
logístiques i de transports portant comandes a domicilis de... (Tall de comunicació.)

Per tant, la digitalització és necessària, és imprescindible, és bona i ajuda a op-
timitzar processos i, a més a més, ajuda a que en aquestes circumstàncies difícils el 
pugui continuar treballant.

Per això, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució.

El president 

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, per part del Grup Republicà, té la pa-
raula el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Des del nostre grup donarem suport a aquesta iniciativa. 
El debat, a més, que estem tenint, jo crec que genera un consens global respecte a 
coses que són òbvies, és a dir, el procés de digitalització de l’àmbit empresarial –ho 
és en termes globals a tota la societat, però en aquest cas aquesta proposició parla 
de l’àmbit empresarial–, aquest és un repte des de fa molt temps. 

És veritat que, per tant, la pandèmia l’únic que ha fet en aquest cas és accele-
rar molt més les necessitats a curt termini i, per tant, és una evidència el fet que el 
Govern en aquest cas ha de posar a disposició el màxim d’eines possibles en aquest 
sentit.

De totes maneres, estic d’acord amb les intervencions fetes. Per tant, per no rei-
terar-me, sí aportar algun matís: crec que en l’explicació el proponent ho ha aclarit 
més, però si ens mirem la part expositiva, es parla de la digitalització en general per 
després, en la part propositiva, parlar concretament de les mancances de formació i, 
concretament en el punt 2, parlar dels fons en termes de polítiques actives.

Jo crec que en un procés de digitalització hi han tres àmbits diferents: una cosa 
és la necessitat d’infraestructura d’una mateixa empresa per desenvolupar-se i fer 
la transformació; altra cosa és la captació de talent des de la perspectiva de desen-
volupar el projecte mateix de negoci d’una manera diferenciada, és a dir, quan a 
l’exposició es parla d’habilitats en termes d’àmbits com el màrqueting o fins i tot de 
processos d’enginyeria, no és..., entenc jo que no s’exposa en termes d’usuari, de la 
capacitat d’usuari, sinó de com s’aproxima la mateixa comercialització en si matei-
xa, com s’utilitza la intel·ligència artificial i altres coses. I hi ha un tercer nivell que 
és el fet d’utilitzar les eines com a usuari.

I, per tant, la proposta se centra més en aquest sentit, de fet, concretament parla 
dels fons en polítiques actives d’ocupació. Per tant, el Govern està també en aquesta 
línia. 

El senyor Vidal Aragonés feia un matís amb l’abstenció en el segon punt. Nosal-
tres hi votarem a favor, però estic d’acord que posant un matís a l’explicació. És a 
dir, els fons ocupacionals, que al final és del que estem parlant, tenen la capacitat de 
donar instruments per a la reocupació sobretot en la part més crítica, eh?, i, per tant, 
molta de la conseqüència de l’atur producte de la pandèmia, jo crec que tots podem 
convenir, diguem-ne, que és un problema global, en tot cas, de la competitivitat de 
l’empresa, no del fet que un treballador –no dic que no hi hagin casos, eh?– no tingui 
la capacitat com a usuari d’instruments digitals, eh?
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Per tant, sí, hi votarem a favor, amb la reserva de que la programació de tot l’àm-
bit de polítiques actives ha d’estar intensificada en un àmbit com aquest, però molt 
preocupada amb l’objectiu final, que és com empoderes algú, doncs, que necessita 
recursos per intentar buscar ocupabilitat en aquest sentit.

Per tant, fets aquests aclariments, donarem suport als tres punts de la proposta.
Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí; gràcies, president. S’ha dit força aquí... Nosaltres també donarem suport a la 
totalitat de la proposta de resolució.

Un parell de coses. Diu: «Destinar bona part dels recursos i fons a les polítiques 
públiques actives d’ocupació.» Sí, bona part dels recursos, però sense oblidar recursos 
cap a altres àmbits, eh?, àmbits tan importants per al país com és la construcció, com 
és la cuina, com és l’hostaleria, com és el transport. Doncs, sí, la digitalització n’és una 
part, però potser no és la part substantiva de la formació, de la millora de la competi-
tivitat o de la millora de la capacitació dels treballadors que s’hi dediquen.

I després una altra cosa: «Promoure i oferir a tots els treballadors en actiu...», 
home, de la formació continuada se n’haurien d’ocupar les empreses. I el senyor 
Aragonés em sembla que els deia com ho podien fer això, eh? L’Administració s’ha 
de posar en moltes coses i ha de fer moltes coses, però, escoltin, també hi ha una 
certa responsabilitat de les empreses a millorar les competències digitals dels seus 
treballadors, perquè, sens dubte, si alguna cosa està clara és que la societat tendeix 
cap a la digitalització i la tecnificació en tots els àmbits. Per tant, també és una cosa 
bona per a les empreses i, de fet, hi ha cotitzacions a l’efecte.

I una última cosa. Jo crec que mentre els treballadors estan amb ERTO hem per-
dut una excel·lent oportunitat per fer grans cursos de formació continuada per a la 
millora de la capacitació laboral dels treballadors.

Tot i això, i tot i que només aborda la digitalització des d’un punt de vista, dona-
rem suport a la totalitat de la proposta de resolució.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. No s’han presentat esmenes a aquesta proposta 
de resolució. Per tant, passaríem a votar, i jo entenc que hauríem de votar conjun-
tament els punts 1 i 3 i per separat el punt 2 de la proposta de resolució. És així? 
(Pausa.) Sí?

Doncs passaríem a votar els punts 1 i 3 de la proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor, president.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.
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El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

I Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Per tant, els punts 1 i 3 d’aquesta proposta quedarien aprovats per unanimitat. 
I passaríem a votar el punt número 2 de la proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

Abstenció.

El president

I Subgrup Parlamentari del Partit Popular?
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Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Moltes gràcies.
Per tant, aquest punt número 2 de la proposta de resolució quedaria aprovat per 20 

vots a favor, de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Republicà, Socialistes i Units 
per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del PP, i 1 absten-
ció, del Subgrup Parlamentari de la CUP.

El president

Passaríem...

Antoni Castellà i Clavé

President, president, una qüestió d’ordre, només.

El president

Digui, digui.

Antoni Castellà i Clavé

És d’ordre, no té més importància, però hi ha algun motiu per canviar el criteri 
de l’ordre de les votacions? No té més importància, però normalment els grups que 
donem suport al Govern acabem votant al final, no?

El president

Bé, he seguit la línia del vicepresident, que ho ha fet ell primer, però cap incon-
venient a fer-ho d’aquesta manera.

Antoni Castellà i Clavé

No, no, disculpi, era curiositat.

El president

Era de major a menor representació, però ho podem fer de l’altra manera també, 
com en les intervencions. Però he seguit la línia del senyor vicepresident, que tam-
bé m’ha sobtat a mi.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, president. 

El president

Gràcies, senyor Castellà.

Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses 
emergents

250-01380/12

Doncs passaríem a debatre el punt número 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta 
de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents, les start-ups, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula la senyora Maialen 
Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Sí; gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, esta propuesta está focaliza-
da en las start-ups, aunque la podríamos haber ampliado a todo el tejido económico 
y empresarial. Hoy nos hemos querido centrar en esta ocasión en las start-ups, por-
que quizás al ser empresas... (tall de comunicació) ...una mayor dificultad de finan-
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ciación financiera, sobre todo en estos tiempos pandémicos tan convulsos, debido a 
su ausencia de trayectoria y recorrido económico anterior.

Por lo demás, es una propuesta que pretende dar visibilidad a las extremas di-
ficultades que están asumiendo en estos momentos los negocios, y de ahí que so-
licitemos una vez más a este Govern que no abandone, que apoye a las start-ups y 
al conjunto del tejido económico empresarial mucho más allá de lo que es el corto 
plazo, para que esas tensiones de tesorería que están sufriendo puedan revertirse, 
las empresas, autónomos, pymes y grandes empresas, en general todo el tejido em-
presarial, puedan mantener su músculo y su competitividad en estos momentos y 
muchos de la pandemia.

También les diré a este Govern que, aunque pidamos una vez más su apoyo y 
que realicen este acompañamiento a las empresas, creo que van tarde, muy muy 
muy tarde. 

Aun así, ya me posiciono en cuanto a las enmiendas. Aceptaremos la enmienda 
que han presentado los grupos de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. 
Entendemos que son pequeños matices que vienen a apoyar las peticiones que hacía 
el Grupo de Ciutadans y, por lo tanto, aceptaremos la enmienda.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. S’ha presentat una esmena per part del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. I, per tant, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Sí, donarem suport a aquesta iniciativa. Lògicament, el tei-
xit, com un més, eh?, el teixit de start-ups a Catalunya és un teixit important. De fet, 
la capital del país, Barcelona, per molts rànquings és avaluada com un dels entorns 
més potents de tot Europa per, diguem-ne, poder desenvolupar start-ups.

Les start-ups són empreses que tenen una característica determinada, que depèn 
de en quina fase de creixement estiguin, si bé a una empresa consolidada en una si-
tuació de crisi com aquesta hi ha tensió de tresoreria, doncs, li és una situació com-
plicada, per descomptat per a una start-up, depèn del moment de creixement en el 
qual estigui, pot ser letal.

Per tant, en aquest sentit sí que el Govern té habilitat, a través de la seva agència 
d’innovació d’Acció, diferents mecanismes d’acompanyament, sobretot en la situa-
ció de pandèmia, per intentar fer acompanyament a les diferents start-ups en funció  
de la fase en què es trobin per trobar mecanismes de finançament. Hi han hagut 
també diverses línies de sessions específiques amb experts que elaboraven plans de 
contingència, per ajudar a elaborar plans de contingència, revisar fins i tot mecanis-
mes de rondes d’inversió en funció de en quina fase es trobaven les empreses, així 
com reservar una part de cupons de competitivitat també per a les start-ups i refor-
çar programes com Indústria del Coneixement en funció de les fases, de si està, una 
start-up, en fase llavor, si està en fase de prototip o d’escalat industrial, o de ronda 
d’inversió ja.

Per tant, en aquest sentit, sí, s’ha de seguir reforçant aquesta línia i, per tant, hi 
estem d’acord.

Al segon punt, senzillament, com ha dit la diputada, l’únic matís que posàvem 
era de fer una avaluació de quines conseqüències, danys i com podem aprendre en 
termes de sortir més reforçats d’un procés de crisi d’aquest nivell. És necessari fer-
ho a tot el teixit empresarial. Evidentment, la iniciativa va dirigida a start-ups, per 
tant, fent específic, en aquest cas, apartat per a les start-ups, però sí fer-ho en l’àmbit 
de tot el teixit empresarial.

Així, doncs, donarem suport als dos punts.
Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, per part del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, senyor president. (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats al-
guns mots de la intervenció de l’orador.)

El president

Senyor Munell, disculpi, és que se sent molt fluixet.

Jordi Munell i Garcia

Se sent més bé, ara? (Pausa.) Sí? Des de Ripoll..., és lluny això, eh?
Molt bé, doncs, el senyor Castellà ja ho ha explicat molt bé i, per tant, nosaltres 

també ens afegim a aquesta proposta. Agraïm l’acceptació de l’esmena.
I també esmentar com a reflexió aquest clímax que té Barcelona i que és recone-

gut internacionalment per acollir i per desenvolupar start-ups. També el repte que 
tenim és que això no es quedi només a Barcelona, sinó que arribi també a la resta 
del país.

En aquest sentit, doncs, la feina que s’està fent també de fer arribar la fibra òptica 
a totes les quaranta-una comarques de Catalunya o fer arribar, doncs, la tecnologia 
5G al conjunt del país, això és clau també perquè a qualsevol indret, a qualsevol 
comarca, amb qualsevol vinculació, amb qualsevol universitat o amb qualsevol em-
presa puguin sortir, doncs això, puguin sortir iniciatives, aquestes que es despleguen 
ràpidament, aquestes start-ups, i després, gràcies a aquests programes d’Acció i els 
cupons d’innovació i de competitivitat, puguem ser capaços de fer estratègies per 
acompanyar-les, captar inversions, etcètera. 

Per tant, en aquest sentit, doncs, completament d’acord i hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

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

Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, president. És només per mostrar la nostra posició favorable a aquesta 
proposta de resolució.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

D’igual forma, només per mostrar el nostre vot favorable.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, pel Subgrup Parlamentari de la CUP, té la pa-
raula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Nosaltres volíem també demanar votació separada. Creiem 
que hi ha com dues realitats en la present proposta de resolució. Una, en relació amb 
l’acord primer, que vol agilitar i donar suport a un nou servei d’acompanyament per 
a les start-ups, però hem de dir que quan es defineix, del que se’ns parla és d’un ser-
vei d’acompanyament per fer front a situació de tensions de tresoreria. Tensions de 
tresoreria poden ser moltes i d’una índole molt diferent, vull dir, pot ser una deter-
minada realitat puntual o pot ser aquella que ja t’està avançant, evidentment que o 
es prenen mesures amb la màxima urgència o no hi ha una tornada enrere. Per tant, 
queda en un espai que no acaba de ser definit.
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Però també fins i tot la segona part que es planteja en l’acord primer, que és en 
relació amb el finançament a mitjà i llarg termini. Nosaltres davant d’aquesta reali-
tat ens abstindrem.

També volem fer una reflexió que queda esmenada amb el segon dels acords, que 
és perquè les start-ups i no d’altres empreses. Certament, també s’ha de reconèixer 
que en uns altres moments el grup proposant propostes de resolució sobre altres ti-
pus d’empreses, però ens resultava certament estrany.

Sí que donarem suport no ja a l’acord segon en la forma de proposta de resolu-
ció, sinó a l’acord segon en la forma que s’acabarà incorporant per a la votació, tal 
com ens ha anunciat el grup proposant que acceptaven les esmenes dels grups de 
Govern, perquè pensem que és un exercici de mínims poder tenir avaluats els danys 
que s’han derivat de la Covid-19 al conjunt del teixit empresarial, i que resulta molt 
més interessant en aquest supòsit que sigui per al teixit empresarial i no pas única-
ment per a les start-ups.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, pel Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per expressar el nostre suport a la proposta de resolució. I, en tot cas, 
dir-los que amb l’acceptació de l’esmena..., que entenem, eh?, que s’accepti l’esmena 
i que s’incorpori que l’estudi sigui un estudi global de les afectacions del conjunt 
de l’economia o del conjunt del sector econòmic, però crec que seria especialment 
rellevant tenir les dades concretes de les afectacions o de l’afectació sobre aquest 
tipus de start-ups.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, per pronunciar-se sobre les esmenes, té 
la paraula la senyora Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Simplemente para agradecer el apoyo de los grupos, y espe-
ramos que cumpla el Govern la parte que le toca.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Per tant, votaríem per separat el punt 1 i el 
punt 2, tenint present que s’ha acceptat l’esmena número 1, proposada pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Per tant, votaríem el punt número 1, i agafaré el sistema anterior de votació en 
funció de les intervencions.

Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.
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El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

Abstenció.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Per tant, aquest punt número 1 quedaria aprovat per 21 vots a favor, de Ciuta-
dans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, i 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari de la CUP. 

I passaríem a votar el punt número 2 d’aquesta proposta.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Alícia Romero Llano

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.
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El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Per tant, aquest punt número 2 de la proposta de resolució quedaria aprovat per 
unanimitat. 

Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del 
subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona

250-01384/12

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 5, que és la 
proposta... (Martí Pachamé Barrera demana per parlar.)

Martí Pachamé Barrera

Sí; senyor president, voldria demanar la paraula un moment per comunicar la 
substitució de la senyora Maialen Fernández per en Jean Castel per defensar aquest 
cinquè punt.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. En prenem nota.
Doncs passaríem a debatre el punt número 5, que és la Proposta de resolució so-

bre les solucions als problemes del subministrament elèctric al barri de la Font de 
la Pólvora, de Girona, presentada pel Subgrup Parlamentari de la CUP. Per a defen-
sar-la, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs moltíssimes gràcies, president. Nosaltres, en primer lloc, i com a qüestió 
prèvia necessària, volíem agrair la bona feina que des d’un municipalisme transfor-
mador ampli es fa, municipalisme preocupat pel dia a dia de la seva gent més humil 
i municipalisme que proposa alternatives. Perquè el que estem plantejant avui en 
aquesta proposta de resolució..., el que vol és resoldre l’exercici d’un dret humà bà-
sic, que és el dret als subministraments i que, evidentment, això al final també té un 
aterratge que és molt humà, que és també, amb un origen social, trencar en aquests 
supòsits les desigualtats dels barris de Girona per una manca d’equitat històrica. 

Estem parlant de talls de subministrament elèctric. Estem parlant que per manca 
d’inversió en una xarxa obsoleta, hi ha veïns i veïnes d’un concret barri, al que fem 
referència, però no l’únic –també volem deixar constància d’això–, que es troben 
sense subministrament d’electricitat. I com a paradigma, evidentment, la Font de la 
Pólvora. Realitats de trenta-sis hores sense subministraments; realitats que sumen, 
en poquet temps, més de vint hores sense subministrament.

I nosaltres també volem identificar que qui té l’única responsabilitat i fonamen-
tal sobre això és Endesa. Necessitem actualitzar la xarxa i necessitem fer-ho i exi-
gir-l’hi a una empresa que té la responsabilitat, però que no volem oblidar-nos que és 
una realitat empresarial amb beneficis multimilionaris. I, per tant, no és que siguem 
partidaris que aquelles empreses que no tenen beneficis multimilionaris no se’ls 
vagi a exigir les seves obligacions, però em sembla que en aquest cas és molt més 
«frapant» i és absolutament escandalós que una empresa que té obligacions, que té 
beneficis multimilionaris no hagi fet allò que correspon, que és actualitzar la xarxa 
des d’un punt de vista d’inversions en aquella realitat on és absolutament obsoleta. 

Volem també identificar la manca de lideratge per part de l’Ajuntament de Giro-
na, que, arribat el moment, doncs, no ha fet aquest exercici de posar-se no únicament 
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al costat dels veïns i les veïnes, sinó d’anar a totes per exigir a Endesa que compleixi 
amb les seves obligacions. 

I per últim, sobre l’explicació d’aquesta proposta de resolució, denunciar també 
el que va ser absolutament una batuda d’Endesa acompanyada de forces policials el 
recent 5 de febrer –diem «recent 5 de febrer» perquè és d’aquest any. És absoluta-
ment surrealista que fins i tot a famílies que estaven fent el seu procés de regula-
rització de la xarxa elèctrica, doncs, s’arribés per part d’Endesa, acompanyada de 
Mossos d’Esquadra, per evitar aquesta realitat i deixar-los sense subministrament 
elèctric. Pensem, evidentment, que això no es pot donar mai més.

I hi volem insistir: estem parlant d’un dret tan humà i tan fonamental com és el 
de poder tenir connexió a la xarxa elèctrica. 

Ens reservem la possibilitat que en el segon torn puguem explicar amb més de-
teniment el que ha estat l’acceptació d’esmenes i les transaccions a les quals hem 
arribat. En tot cas, el conjunt de diputats i diputades d’aquesta comissió han rebut, 
per una banda, les dues transaccions als seus correus electrònics i, per una altra ban-
da, una comunicació fa aproximadament una hora i mitja en la que ja els anuncià-
vem les esmenes que incorporàvem, tant del Grup Republicà i del Grup de Junts per 
Catalunya com una de concreta que havia presentat el Grup Republicà.

Moltíssimes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. S’han presentat esmenes tant per part del Grup 
Republicà com per part del Grup de Junts per Catalunya. Per tant, té la paraula, pel 
Grup Republicà, el senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, partim d’una realitat incontestable, que són 
uns talls de subministrament elèctrics en un barri com és el de la Font de la Pólvora. 
I com bé ha dit el portaveu de la CUP, no és l’únic indret on passen aquesta mena 
d’esdeveniments. Recentment, he tingut notícies també d’un històric també perllon-
gat, però també en aquest cas de les queixes, doncs, clamorosos per part del consis-
tori de Figueres amb relació també a determinats barris de Figueres, no?

Quelcom que resta incomprensible en tant que estem parlant d’empreses, doncs, 
com bé s’ha dit, que reparteixen uns dividends empresarials importantíssims arran 
d’una privatització d’una sèrie de serveis que al seu dia eren públics i en els quals no 
es va garantir la inversió igualitària en tot el territori.

Fruit d’això hi ha una realitat incontestable, que és aquesta que es contrasta 
d’aquests perllongats talls elèctrics, que comporten un trasbals. Jo crec que ens hem 
de fer una mínima idea del que comporta un tall elèctric en el dia d’avui. Abans par-
làvem de la necessitat de teletreballar. Jo ahir estava assistint a una comissió, a la 
CAI, i gairebé a punt d’intervenir vaig tenir un tall de subministrament que va fer 
que, evidentment, perdés la connexió amb la comissió i veiés en risc la meva possi-
bilitat de participar-hi. Difícilment podrem conciliar allò que estem promovent, no?, 
que es teletreballi, la digitalització d’empreses i del treball en tant que no garantim 
les comunicacions per quelcom tan bàsic com hauria de ser a dia d’avui a Europa oc-
cidental, en ple segle XXI, el fluid elèctric, no?, el subministrament del fluid elèctric, 
més enllà de les consideracions que mereixi, d’acord amb la Llei 24/2015, respecte, 
doncs, a les situacions de vulnerabilitat social.

Per això, entenem que l’enfocament de la proposta de resolució mereix lògica-
ment la nostra acollida. I, en qualsevol cas, la majoria de les esmenes el que han 
pretès, doncs, és arrodonir potser tècnicament alguns aspectes que enteníem impor-
tants, com potser el de l’auditoria de l’estat de la xarxa, que creiem que és important 
per poder trobar una resolució i una sectorització de tota la xarxa en aquest barri, 
i no només en aquest barri, sinó a tots aquells que ho precisin; cal lògicament fer 
una auditoria seriosa, i també una taula que englobi –com bé es deia ja en la matei-
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xa proposta, però ampliant l’objecte i els interlocutors– l’Administració local, la de 
la Generalitat, els representants de l’empresa i tots els perfils tècnics necessaris per 
fer realitat totes les obres i tasques que cal fer en aquest indret, doncs, per arranjar 
aquesta situació.

També ens sumem a la lògica de que la força cal aplicar-la en els seus justos 
termes i, lamentablement, de vegades creiem que ens hem significat per un ús de 
la força que no s’adequava a allò que era el necessari, no? Manifestant, com hem 
de manifestar, que lògicament ens oposem a qualsevol ús fraudulent o qualsevol 
frau, en aquest cas, de subministraments com pugui existir, amb finalitats com 
puguin ser espúries, fins i tot aquelles que tenen a veure amb les delictives, però 
no entenem que aquest hagi de ser el pretext de l’empresa per justificar una si-
tuació que esdevé injustificable per la manca d’inversió, no?, la manca d’inversió 
i manteniment.

I, per tant, exigim a tothom el que hem d’exigir: a l’empresa, que compleixi amb 
les seves obligacions i, en aquest cas, als usuaris, que fan un ús fraudulent, que res-
ponguin davant dels tribunals, en aplicació estricta, doncs, dels principis del nostre 
estat de dret.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Orobitg. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el senyor Josep Puig.

Josep Puig i Boix

Gràcies. Bona tarda a tothom. No repetiré pas els arguments que ha donat el 
company diputat Jordi Orobitg, que compartim. Sí que aprofitaré el temps per cen-
trar-me en un aspecte que crec que hauríem de donar-hi importància, i demanaria 
més rigor a l’hora d’escriure propostes de resolució.

En aquesta proposta de resolució que ens porta avui la CUP es parla, s’utilitza la 
paraula «Endesa» i se cita onze vegades aquesta paraula en tota la proposta. Jo em 
pregunto a quina de les 121 empreses que formen part del grup Endesa ens referim? 
No podem caure en el parany del confusionisme que sempre ha fet servir el Grup 
Endesa per evitar que la ciutadania conegui quina de les 121 empreses que formen 
el seu grup és la responsable de la situació que estem parlant. Estem parlant concre-
tament de xarxes elèctriques. 

Doncs bé, l’empresa responsable de les xarxes elèctriques a Catalunya, que té pràc-
ticament el monopoli, després que hagi absorbit dotzenes de petites distribuïdores lo-
cals i comarcals que hi havien hagut, es diu..., té un nom concret que és EDistribución 
Redes Digitales, i no veig que aquest nom surti enlloc de la proposta de resolució. 

Simplement volia posar en relleu això, perquè crec que hem de ser rigorosos en 
aquest Parlament a l’hora de posar noms a determinades coses. 

I aquí deixaria la meva intervenció. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Puig. Ara, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Miri, senyor Aragonés, quan vaig veure aquesta 
proposta de resolució d’entrada el volia felicitar. Un que ha sigut regidor nou anys 
d’aquesta ciutat, Girona, coneix bé aquest barri, hem fet una gran tasca també 
des de l’àmbit municipal. Vostè anomenava el municipalisme i jo li vull recordar 
també la gran tasca que s’ha fet des del Grup Municipal de Ciutadans en aquest 
barri, d’on s’ha demanat també aquesta auditoria de la que parlava vostè per veu-
re la dimensió de la necessitat, on es parlava de la garantia del subministrament 
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a totes aquestes persones en base a la necessitat; també de la informació del bo 
social, com i de quina manera s’estava gestionant, i, també l’hi diré, la informa-
ció dels riscos quan parlem d’unes escomeses antigues que en molts de casos ens 
provoquen ensurts: incendis, descàrregues, etcètera.

També li volia parlar..., miri, sense anar més lluny, ahir mateix tres talls de llum. 
Però a vegades parlar d’un barri concret, i, permetin-me, sé que no ha sigut la seva 
intencionalitat, però a vegades se n’estigmatitza altres. Miri, quan parlem del barri 
de Font de la Pólvora..., és un barri que està connectat, està enganxat amb el bar-
ri de Mas Ramada i Vila-roja. Ahir a la tarda a Vila-roja, cinc talls de llum; al barri 
de Mas Ramada, al darrere, i concretament també al barri de Font de la Pólvora. 
Són continus, són diaris, hi ha subministrament que porta masses anys en molt mal 
estat. 

I sí que estarem al cantó... Ja li anuncio al president un vot separat per part del 
nostre grup parlamentari en alguns dels punts d’aquesta moció, encara que serem 
al cantó, com no pot ser d’una altra manera, i com vostè proposava, dels veïns, de 
la problemàtica.

Però també vull fer un petit accent. És un barri amb molta mancança d’un treball 
social, no només per aquest Govern que tenim a dintre de l’Ajuntament de Girona a 
dia d’avui, sinó un barri que des de fa anys i des d’altres governs va quedar deixat de 
la mà de Déu. Un barri que va ser construït. Jo vaig viure com es va construir i com 
es va crear aquest barri, i un barri que va aglutinar moltes persones que vivien a din-
tre del «xabolisme» darrere de la Torre Alfonso XII, que és un barri també contigu 
a aquest barri de Font de la Pólvora, on varen fer la gran tasca social.

Però li haig de donar la raó que cap dels governs de l’Ajuntament de Girona ha 
sabut estar a l’alçada, ha sabut continuar la tasca social que ha d’acaronar aquest 
barri. I permetin-me que posi l’accent a una gran tasca. Vostè parlava d’associa-
cions a l’exposició de motius i persones d’aquest barri que estan al cantó d’aquest 
treball que necessita aquest barri. Sí, però també li vull parlar de la comunitat 
evangelista, que porta fent una gran tasca també per apartar els joves de certes 
tendències, que també, per desgràcia, són causa, moltes vegades d’aquests talls 
de llum, i parlo de les famoses plantacions de marihuana i altres sectors. Però li 
haig de reconèixer que també hi ha una gran part de persones que no tenen plan-
tacions de marihuana. 

I li voldria demanar quelcom que sé que és una mica contrari a la seva dinàmica 
des del seu grup parlamentari, però li voldria demanar credibilitat en l’àmbit poli-
cial. Credibilitat en la necessitat de la seguretat quan parlem dels membres d’En-
desa, quan hem de garantir el que se’n diu seguretat. No cal barrejar certes coses. 
I, com li deia, posar en valor el gran treball que fa la comunitat evangelista. Jo he 
pogut i he tingut l’oportunitat, i cada cop que estic per aquí a Girona i tinc temps, 
estic en un culte i veig la gran feina d’educació, cultura i guia a molts dels joves que 
viuen en aquest barri perquè s’apartin d’altres tendències. 

Sí que necessitem una gran tasca social en aquest barri, una gran tasca de segu-
retat també per reportar a totes aquelles persones i garantir, com no pot ser d’una 
altra manera, el subministrament de l’energia també a qui compleix i no té neces-
sitats..., i veiem a vegades que està també desprotegit davant d’aquestes caigudes 
constants i diàries de llum en aquest barri.

Vostè parlava de barris, el senyor Orobitg ha anomenat també altres municipis. 
Com li deia, jo no voldria estigmatitzar, perquè a Girona podríem parlar del bar-
ri de Montilivi, Torre Alfonso XII, Torre Gironella, Les Pedreres i altres, que ara 
mateix no tinc temps per anomenar. Però municipis com Salt, o el municipi de Fi-
gueres, que el senyor Orobitg anomenava, que suposo que devia parlar del barri de 
Sant Joan i el barri de la Marca de l’Ham, barris també amb continus talls de llum. 
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Hi hem d’estar al cantó des de la institució, des de la institució municipal també 
s’hi ha d’estar al cantó i acaronar, perquè tots els barris són iguals a dintre d’una 
ciutat; tots els barris han de tenir els mateixos drets i garanties.

I, com no pot ser d’una altra manera, estarem al cantó dels punts d’aquesta pro-
posta de resolució que defensen aquestes principals línies vermelles per nosaltres, 
però en altres, –ja l’hi he dit–, estarem en una altra posició molt diferencial.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. I ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Ja els anuncio d’entrada que nosaltres donarem suport a 
aquesta proposta de resolució que ha presentat la Candidatura d’Unitat Popular amb 
les esmenes incorporades, i els explicaré les raons.

La persistència dels problemes de subministrament d’energia elèctrica en molts 
barris de la ciutat de Girona és ja un problema endèmic. Ens acostem de nou a l’hi-
vern i en aquesta època de l’any l’energia elèctrica, la llum és més necessària que mai. 

El subministrament elèctric –ho deia el diputat– és un servei bàsic, i les adminis-
tracions tenen la responsabilitat, de què? De controlar la situació en la que estem i de 
fer que la companyia de subministrament garanteixi el servei de qualitat que tots els 
ciutadans i ciutadanes ens mereixem, i es mereixen a la ciutat de Girona, i algunes 
altres ciutats i pobles de les comarques gironines.

I hi donarem suport perquè el 6 de juny de 2019 es va aprovar en aquesta matei-
xa comissió una proposta del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar que 
anava en aquesta mateixa direcció. S’instava EDistribución... Escolti, 121 empreses 
que al final de l’any consoliden els seus comptes a una empresa que es diu Endesa. 
I què demanàvem en aquella proposta de resolució? Perquè avui tornarem a aprovar 
alguns dels punts que ja es van aprovar i que seguim estant igual. Que Endesa –per-
què ens entengui tothom, perquè els ciutadans ens entenguin–, que Endesa presentés 
el seu pla general d’inversió a la ciutat de Girona, perquè presentés el pla actual de 
manteniment de la xarxa de distribució, la sectorització, si vostès volen, de les ac-
tuacions. Per cert, deixin-me obrir un parèntesi i fer un petit incís: no entenem que 
l’Ajuntament de Girona hagi aturat justament aquestes actuacions de sectorització 
per tal de garantir el subministrament a molts dels barris que tenen aquests proble-
mes de talls.

I, en tercer punt, una cosa que avui tornarem a aprovar, la creació d’una comis-
sió mixta de seguiment. Portem un any i sis mesos i no s’ha constituït una comissió 
de seguiment que havia de ser-hi l’Administració de la Generalitat, l’Ajuntament de 
Girona i Endesa, per poder fer un seguiment de totes aquestes actuacions. Portem 
un any i mig, no s’ha constituït, avui ho tornarem a aprovar, ens en felicitem i hi 
donarem suport.

Perquè, és veritat, aquell que té la responsabilitat de garantir el subministrament, 
el que ha de fer les inversions és el principal responsable, però no obviem i no obli-
dem que hi ha una administració que es diu Govern de la Generalitat de Catalunya 
que té competències. O és que ens oblidem de la Llei 18/2008? Saben quina llei és, 
no? És la Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric. I aquesta llei, què 
diu? Aquesta llei el que diu és que a qui toca regular la garantia, qui té la competèn-
cia de la xarxa de baixa i mitjana tensió i té l’obligació de demanar a les companyies 
subministradores i distribuïdores que presentin els seus plans d’inversió i controlar 
aquests plans d’inversió és el Govern de la Generalitat de Catalunya, que, com a mí-
nim en aquest cas, des del nostre punt de vista, ha fet deixadesa de les seves com-
petències que li atorga la llei.
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Per tant, senyor diputat, nosaltres li donarem suport a aquesta proposta de re-
solució.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

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

Adverteixo que tinc molt mala connexió. Espero que em sentiu el millor possi-
ble, i seré molt breu.

Anunciar el nostre vot favorable a la moció, i no només això, sinó per agrair al 
grup proposant que faci un ús tan escaient de les propostes de resolució, perquè a 
vegades ens oblidem de problemes com el que planteja la moció a les comissions 
del Parlament, i considerem que som aquí per debatre’ls i que és una moció, a dife-
rència del que ha dit algun altre grup «compte amb el rigor»... (tall de comunicació) 
...situació que estan vivint en aquest barris, que l’exposa i ens fa permetre... (tall de 
comunicació) ...però no convertim tampoc el rigor en rigor mortis. Que quan parlem 
d’Endesa sabem a què ens referim, a una empresa que aquest any ha anunciat al pri-
mer trimestre un augment de més del 100 per cent dels beneficis i al segon semestre 
un augment del 75 per cent dels beneficis.

I, per tant, creiem que és escaient debatre sobre la responsabilitat social que hau-
ria de tenir amb la societat i també amb el compliment de les lleis que ha aprovat 
aquest Parlament... (Tall de comunicació.)

El president

Té molt mala connexió, senyor Ferro, i ja no estem escoltant les seves darreres 
paraules.

Lucas Silvano Ferro Solé

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El president

No l’estem sentint, senyor Ferro. Disculpi.

Lucas Silvano Ferro Solé

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...la moció i mostrar... (Tall de comunicació.)

El president

Molt bé. Gràcies, senyor Ferro. I ara, per part del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Hi ha una realitat, els talls de subministrament és una evi-
dència en el barri de la Font de la Pólvora, de Girona, igual que en altres barris del 
llindar, però aquesta realitat no té dos lectures diferents, sinó dos lectures que jo 
crec que s’han d’afegir, no?

Hi ha una realitat que és una xarxa feble, que davant de la més mínima inci-
dència fa que salti i que, per tant, hi hagin aquests talls de subministraments con-
tinuats. Però també hi ha un nivell de frau important i elevat, i això és una realitat, 
diguem-ne, això és una realitat, no?

I en aquest sentit el frau té dos orígens, dos orígens diferenciats: un, són ac-
tivitats delictives, s’ha esmentat ja per part d’algun altre portaveu, però d’altres 
són activitats segurament més de necessitats, irregulars, perquè punxar la llum és 
una acti vitat irregular, sigui per fer una activitat delictiva, sigui per atendre una 
família que no té recursos, no?, però les dues activitats són irregulars. Per tant, 
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jo crec que no estem en condicions d’admetre’n cap de les dues. En tot cas, hem 
de buscar solucions a aquella que requereix que es busquin solucions, però lo que 
no podem és minimitzar el fet de que es persegueixin aquelles activitats que són 
delictives i que són il·legals.

Per tant, ja ho avanço, aquell punt que demana buscar responsabilitats en un ope-
ratiu policial contra el frau, nosaltres no el votarem a favor. És que només faltaria 
que la policia no pogués dur a terme actuacions contra activitats delictives i contra 
frau. Per tant, per descomptat, nosaltres no el votarem, no?

Quan hi han connexions fraudulentes en el subministrament elèctric es poden 
produir..., o es produeixen dos situacions, dos efectes: un primer, un perjudici al con-
junt de la comunitat. I quan dic «el conjunt de la comunitat», em refereixo al conjunt 
de la comunitat que és el que té la seva instal·lació en condicions, té un subminis-
trament legalitzat, normativitzar, que paga el rebut de la llum, paga els subministra-
ments. I, per tant, qualsevol subministrament fraudulent que es faci directament o 
indirectament va a càrrec d’aquells subministrats que, efectivament, paguen el seu 
rebut de la llum, no? Per tant, jo crec que això és intolerable.

Però, a més a més, jo crec que s’ha de tenir en compte un altre fet que no és tam-
poc cap novetat, perquè ja s’ha produït al barri de la Font de la Pólvora i s’ha produït 
en molts altres indrets, que és que les connexions fraudulentes comporten problemes 
de seguretat, i aquests problemes de seguretat poden acabar comportant incendis, i 
això ha passat. Per tant, això, des d’aquest punt de vista, tampoc no és en absolut 
tolerable.

És cert que hi ha una part de subministraments que són per a famílies vulnera-
bles, és cert, però tenim les eines legislatives perquè aquestes persones no hagin de 
pagar la llum. No tenim eines legislatives, ni per part nostra les volem tenir, perquè 
qualsevol que es consideri vulnerable pugui connectar-se fraudulentament a una 
xarxa elèctrica. No, tenim els mecanismes legals perquè les connexions legals a la 
xarxa elèctrica d’aquelles famílies que no poden pagar el subministrament elèctric 
tinguin el suport necessari perquè puguin tenir el subministrament elèctric i, per 
tant, no caiguin en allò que hem anomenat «pobresa energètica», no?

Per tant, jo crec que hem de diferenciar molt bé totes les circumstàncies i el que 
no podem dir, com el que es diu en la transacció a què ha arribat el grup proposant 
amb els grups que donen suport al Govern, és que la Generalitat es responsabilitzi 
de la regularització. De què estem parlant? De la regularització de les connexions 
fraudulentes? Escoltin-me, no crec jo que puguem o haguem de prendre un acord 
per tal de que la Generalitat assumeixi la regularització d’unes actuacions fraudu-
lentes que són en benefici d’uns particulars, perquè hi poden haver casos que siguin 
per activitats delictives. Per tant, aquest punt nosaltres tampoc no el votarem.

Per tant, donarem suport a la proposta de resolució en tot allò que fa referència a 
exigir millores a la xarxa, a prendre mesures de sectorització, a ajudar les famílies 
vulnerables que no tenen possibilitat de fer front al subministrament elèctric, però 
no podem donar suport que es persegueixi el frau ni podem donar suport a que sigui 
la mateixa Generalitat la que assumeixi la regularització d’actuacions fraudulentes.

Per tant, votarem a favor de la proposta de resolució, amb l’excepció dels punts 
3 i 7, que hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, per pronunciar-se sobre les esmenes pre-
sentades, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

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

Gràcies, president. Demanava el portaveu de Junts per Catalunya rigor, doncs, 
anem a traslladar-li rigor.
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Són onze vegades les que es diu «Endesa» a la proposta de resolució i traslladem 
també rigor des d’un punt de vista jurídic: l’article 1144 del Codi civil estableix que 
quan hi ha obligacions que poden ser conjuntes i solidàries es poden dirigir contra 
un o contra un altre. Estem parlant, en tot cas, d’un grup mercantil del qual es poden 
derivar obligacions d’un i d’un altre i, per tant, ens poden dirigir a aquell o aquella 
que considerem més adient, però no únicament des d’un punt de vista... (tall de co-
municació) ...és que li plantegem també des d’un punt de vista polític.

I des d’un punt de vista polític el que significa és que aquesta empresa té comptes 
consolidats en el que es coneix com el grup mercantil Endesa, i com a grup mer-
cantil Endesa, evidentment, aquesta empresa subministradora és únicament instru-
mental, i qui pren les decisions polítiques d’actuar o no actuar en un sentit o en un 
altre no es tracta de l’empresa instrumental a la que vostè ha fet referència, sinó del 
grup mercantil Endesa.

I, per tant, jo li agraeixo que vostè em demani rigor i, per tant, en aquesta respos-
ta nosaltres també hem intentat traslladar rigor.

Sobre el portaveu del Grup de Ciutadans, miri, volem ser sincers: nosaltres no 
compartim la visió de que els Mossos d’Esquadra hagin d’acompanyar de la mane-
ra que ho van fer el 5 de febrer del 2020 al barri de Font de la Pólvora treballadors 
i treballadores de l’empresa Endesa; no ho compartim, no els volem enganyar. Una 
altra cosa és que quan parlem de seguretat..., nosaltres la seguretat on la centrem és 
que tots els catalans i totes les catalanes puguin tenir accés al subministraments, i 
per nosaltres aquesta és la seguretat principal. A les altres no és que no els donem 
valor ni no els donem importància, sinó que tenen un altre rang.

Agraïm les aportacions del Grup Socialistes, sobretot per recordar la importàn-
cia dels acords quant a sectorització, i també a traslladar que la Generalitat té obli-
gacions. Tantes en té que fins i tot en la transacció del punt 3 nosaltres hem arribat 
a un acord pel qual es responsabilitza la Generalitat en el procés de regularització, 
que el que ve a significar, evidentment, és que tothom pugui tenir accés en la forma 
habitual i que s’estableix legalment. No significa cap altra cosa.

I sí que ens ha semblat que en algun moment, doncs, apareixia un tema de fons 
també en la intervenció del Subgrup del Partit Popular, que era que quan alguns o 
algunes estem reivindicant el reconeixement del dret per a tots i totes, i un dret tan 
bàsic com el de l’accés a l’electricitat, doncs, es posa damunt de la taula qüestions 
que no són quantitativament determinants, com és el frau que pot donar-se.

I, per tant, nosaltres volem combatre aquest exercici, que al final pensem que és, 
en tot cas, un exercici de criminalització. 

Evidentment, nosaltres amb aquesta proposta de resolució no únicament no vo-
lem estigmatitzar cap barri, sinó a l’inrevés: quan al Parlament de Catalunya ve un 
exercici de conèixer drets i de guanyar drets per a un determinat barri el que estem 
fent és el contrari, és posar en valor un barri, com podria ser qualsevol altre barri 
de Catalunya. 

Moltíssimes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. Per tant, votaríem la proposta amb les esmenes 
presentades i les transaccions presentades, que tenen tots els portaveus dels grups 
parlamentaris.

Jo he fet quatre distincions. No sé si pot ser. Entenc que es podrien votar conjun-
tament els punts 1, 2 i 5; després per separat el 3; després el 4 i el 6, i el 7.

Aniria bé aquesta...? (Pausa.) Sí?
Doncs passaríem a votar els punts 1, 2 i 5 d’aquesta proposta. 
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor. 
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El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Per tant, els punts 1, 2 i 5 quedarien aprovats per unanimitat. 
Passaríem a votar el punt número 3 d’aquesta proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

A favor. 

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.
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El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular? (Pausa.) Sí? Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, senyor Rodríguez? En contra, m’ha semblat pel llavis. Que no té el mi-
cro ara?

Santi Rodríguez i Serra

En contra.

El president

Gràcies.
Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Per tant, quedaria aprovat per 20 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, dels Socialistes i Units per Avançar, de Catalunya en Comú Podem, de la CUP, 
del Grup Parlamentari Republicà i de Junts per Catalunya, i 1 vot en contra, del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular.

Per tant, aquest punt numero 3 d’aquesta proposta també quedaria aprovat.
I ara passaríem a votar els punts 4 i 6 de la proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

Abstenció. 

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular? 

Santi Rodríguez i Serra

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.
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El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Per tant, aquest punt quedaria aprovat per 15 vots a favor, dels Socialistes i Units 
per Avançar, Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la CUP, Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular, Grup Republicà i Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per tant, aquests punts 4 i 6 també quedarien aprovats.
I passaríem a votar l’últim punt de la proposta de resolució, que és el punt nú-

mero 7. 
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martí Pachamé Barrera

En contra. 

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular? 

Santi Rodríguez i Serra

En contra.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa

A favor.

El president

Serien per tant 12 vots a favor, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, del Subgrup Parlamentari de la CUP, del Grup Parlamentari Republicà i el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i 9 vots en contra, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular.

Per tant, aquest punt número 7 de la proposta també quedaria aprovat. 
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I ara, el punt número 6, si ho he entès bé a l’inici de la comissió, ha estat retirat 
pel grup proposant.

Martí Pachamé Barrera

Efectivament. Sí, senyor.

El president

Doncs, ja no tenim més punts de l’ordre del dia. 
Només queda agrair la compareixença a tots i desitjar-vos que us cuideu molt.
Gràcies a tots.

S’aixeca la sessió a les cinc de la tarda i set minuts.
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