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Sessió 20 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a un quart de quatre 
de la tarda. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ramon 
Casals i Mata, del secretari, Jordi Terrades i Santacreu, i de la secretària en funcions, Alícia 
Romero Llano. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Antoni Castellà i Clavé, Gerard 
Gómez del Moral i Fuster, Fabian Mohedano i Morales, Jordi Munell i Garcia, Jordi Orobitg 
i Solé, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot i Maria Senserrich i Guitart, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Joan García González, Jorge Soler González i Laura Víl-
chez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialista; Marc Vidal 
i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas i Esperanza García 
González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el secretari de l’Associació Espanyola d’Empreses Producto-
res i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniment, Antonio Fernández.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació Espanyola 

d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniment, da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur del sector (tram. 
357-00276/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en el 
setanta-cinquè aniversari de la seva mort (tram. 250-00650/11). Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació (text presentat: BOPC 252, 32).

3. Proposta de resolució sobre les cambres de comerç (tram. 250-00665/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 256, 38; esmenes: BOPC 292, 21).

4. Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas pel 
nucli urbà de Begues (tram. 250-00669/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 262, 30; esmenes: BOPC 305, 35).

5. Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les con-
vocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca (tram. 250-00670/11). Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 262, 32; esmenes: BOPC 305, 35).

6. Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa (tram. 250-
00687/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 305, 36).

7. Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria intes-
tinal (tram. 250-00689/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 268, 20).

8. Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’ens 
i la seva gestió (tram. 356-00544/11). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (tram. 356-00545/11). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista: Marc 
Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català d’Energia davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (tram. 356-00546/11). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari So-
cialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i 
Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presenti el Pla estratègic del Centre Tecnològic de Cata-
lunya en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats (tram. 356-00566/11). Jordi 
Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal 
i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·lici-
tud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català de la Moda da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la seva tasca i la situació del tèxtil 
i la moda (tram. 356-00583/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent d’alcalde i regidora 
de Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex (tram. 356-
00584/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de Treball d’Igualtat de 
Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
presentin l’informe La perspectiva de gènere a la docència i la recerca a les universitats de la 
Xarxa Vives (tram. 356-00570/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Disculpeu el retard en l’inici de la comissió. Per no entretenir-nos més 
estona, primer de tot, demanar si hi ha algun canvi a... (Maria José García Cuevas de-
mana per parlar.) Digues?

María José García Cuevas

Sí, por el Grupo Popular, yo misma sustituyo a Sergio Santamaría.

La presidenta

Muchas gracias. Doncs, sense més, donem...

Joan García González

Sí, presidenta, perdó...

La presidenta

Sí, sí...

Joan García González

Sí, aquí... Antonio Espinosa, que no estarà, i l’ha substituït Noemí de la Calle.

La presidenta

Muy bien, gràcies.

Jordi Munell i Garcia

l el senyor Amat tampoc hi serà i vindrà en Carles Prats, quan vingui.

La presidenta

Molt bé.

Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació 
Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i 
Software d’Entreteniment per a informar sobre el futur del sector

357-00276/11

Doncs, si no hi ha més canvis, donem la benvinguda... –sabeu que era el punt 1 de 
l’ordre del dia–, és la compareixença del senyor Antonio Fernández, secretari general 



DSPC C 372
30 de març de 2017

Sessió 20 de la CEC 5 

de l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i 
Software d’Entreteniment.

Li donarem un... –atès que, bé, ve de Madrid–, li donarem un temps de vint minuts, 
flexible, però..., tenim tots, també, una mica, cronometrats.

I, sense més, pot començar; gràcies.

Antonio Fernández (secretari general de l’Associació Espanyola 
d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software 
d’Entreteniment)

Molt bona tarda. Senyores diputades, senyors diputats, vull agrair-los la invitació 
per comparèixer davant d’aquesta Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament 
de Catalunya, cosa que em permetrà, si vostès ho veuen bé, fer-los cinc cèntims del que 
és la indústria del videojoc, una indústria que, després d’aquesta compareixença, espe-
ro que coneguin millor, els que no la coneixen, perquè probablement alguns de vostès 
sí que la coneixen, i que puguin tindre una informació més concreta de les grans opor-
tunitats que això representa per a totes les economies.

Deixin-me un minut, només, per explicar el que és DEV. DEV és l’associació que 
agrupa les empreses desenvolupadores de videojocs a nivell espanyol. Formen part de 
la gran patronal europea, perquè, en temes de videojocs són indústries globals i hi ha 
una gran dependència d’interconnexió amb..., no només la resta d’Europa, sinó amb tot 
el món, i, per tant, és important que hi hagi aquesta connexió. I la nostra principal feina 
és fer arribar la veu de la indústria, precisament, a les institucions i als poders polítics. 

Nosaltres no som una associació prestadora de serveis. Nosaltres el que fem és in-
tentar fer arribar la veu de la indústria a les institucions i les autoritats polítiques i po-
ders polítics. I, amb aquest objectiu, vinc avui a comparèixer davant de vostès, a expli-
car-los el que és la indústria i fer-los algunes peticions, si m’ho permeten, no?

Voldria, abans de tot, fer una mica de resum del que és la indústria del videojoc. 
Veig per aquí que algú de vostès ja té el nostre llibre blanc, que cada any fem un llibre 
blanc de la industria española del videojuego. En dues setmanes tindran el Llibre blanc 
de la indústria catalana del videojoc, que tinc en esborrany, però, sense l’autorització de 
les empreses, doncs, encara no pot circular, però algunes dades donarem avui del que és 
Catalunya, dades que ja els avanço que són francament atractives, eh? I..., però que tam-
bé tenim algunes coses que necessiten que es revisin, no? 

Algunes dades molt a nivell global: el videojoc és una indústria que produeix ri-
quesa. Globalment, genera uns ingressos, a nivell de tot el món, de 90.000 milions de 
dòlars. I, segons les expectatives dels analistes més fins, creixeran amb una taxa anual 
del 6,6 per cent, fins arribar, el 2019, a prop de 120.000 milions de dòlars. O sigui, par-
lem d’uns mercats realment, globals, molt importants. A nivell de l’Estat, les vendes 
superen els 1.000 milions, la qual cosa ens permet ocupar la quarta posició en el ràn-
quing europeu del mercat i el vuitè mercat més important del món –vuitè mercat més 
important del món.

Però no estic aquí per parlar-los de mercat; estic aquí per parlar-los d’indústria. 
Malauradament, hi ha la tendència a equivocar consum amb producció. I jo vinc a par-
lar, aquí, de producció, d’indústria, de llocs de treball, de riquesa, no de consum. De 
consum, ja hi ha altres organitzacions que s’encarreguen de parlar d’això. Nosaltres par-
lem d’indústria. Però ho deixo ben clar, perquè hi ha certa tendència, en aquest Parla-
ment, al de Madrid i a molts altres, a equivocar, confondre mercat, el que compren els 
consumidors, amb el que són capaces de produir les empreses que estan implementades 
en una indústria.

La indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya es compon, en aquest 
moment, del voltant de cent vint companyies, de cent vint empreses; representen el 25 
per cent del total d’empreses del teixit industrial de l’Estat. Però, en canvi, representant 
el 25 per cent de les empreses, representa el 38 per cent de l’ocupació i el 42 per cent de 
la facturació. Això dona una idea bona del que és, ja, Catalunya, que és un ecosistema. 
I dins de Catalunya, diguem-ne, siguem clars, parlem de Barcelona, Barcelona i la pro-
víncia de Barcelona és l’ecosistema aquest que mencionava. Però és un ecosistema que 
està generant grans oportunitats i que això permet que, tenint un nivell d’empreses del 
25 per cent, en canvi, la facturació estigui a prop del 50 per cent.
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Catalunya i Madrid són els dos pols de l’activitat econòmica de la indústria a nivell 
de l’Estat i, ja amb molta diferència, la Comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc. 

La indústria catalana va facturar, el 2015, que són les últimes dades que tenim, 
agrupades, 217 milions d’euros. Quan parlem de 217 milions d’euros, parlo només de  
software –software–, empresa, videojocs, continguts. Perquè, quan parlava dels 1.000 
milions que comprem, a nivell de tot l’Estat, aquí també hi ha videoconsoles, hi ha mà-
quines. A Catalunya no produïm màquines; això, malauradament, ja fa molts anys que 
es produeix a altres llocs. Parlem de producció de continguts. Són 217 milions d’euros, 
que representen el 42 per cent del total de l’Estat, com ja he dit.

Si les condicions favorables que ara mateix tenim s’acompanyen d’una sèrie de pro-
postes que al final de la meva intervenció, si els sembla bé, els comentaré, ens podríem 
mantindre a nivells de creixement del 30 per cent, com els últims anys. Per tant, ens 
posaríem, el 2019, en més de 600 milions d’euros de facturació, a Catalunya, amb un 
50 per cent del pes del total de l’Estat. I, a més, hi ha una característica molt important 
al nostre sector, i és que és un sector absolutament internacional. El 57 per cent de les 
empreses són internacionals, són globals, perquè neixen globals, són natius internacio-
nals, eh?, i el 34 per cent dels ingressos totals ja són, també, ingressos que probable-
ment venen de fora de l’Estat. Vol dir... A mi m’agradaria comparar aquestes dades, del 
34 per cent, amb altres indústries que potser tenen més reconeixement, i, en canvi, no 
tenim la sort de tindre tanta atenció per part de qui pot donar difusió a aquestes dades, 
no?; 34 per cent del total de la facturació és facturació internacional.

A més, en el cas de la indústria catalana, pràcticament el cent per cent de les produc-
cions que es fan a Catalunya estan pensades i creades en idioma anglès. El videojoc és 
global i, si no es fa en anglès, perdem potencialitat de clients, eh? Per tant, parlem d’una 
indústria clarament internacional, i tal. Destaca, també, la producció en idioma català, 
per sobre d’idiomes europeus com el francès, italià i alemany, que estan molt per sota 
de la presència de l’idioma català en el videojoc espanyol, en el videojoc de Catalunya.

Però la indústria catalana, a més, ha experimentat, des de fa una dècada, un crei-
xement molt important. Donaré algunes dades que després desenvoluparé, perquè són 
importants per poder entendre el fenomen del videojoc a Catalunya. El 85 per cent de 
les empreses actuals, que són la raó de ser en empreses, perquè he dit que n’eren cent 
vint, les catalanes, tenen una antiguitat de menys de deu anys. I el 58 per cent, menys 
de 5 anys. O sigui, parlem d’empreses joves, molt joves, eh?

Aquesta tendència de creixement també ens porta una polarització molt gran, que es 
veu de forma molt accentuada en la distribució de la facturació. Hem parlat de 217 mi-
lions d’euros de facturació. Molt bé. L’1 per cent de les empreses tenen el pes del 52 per 
cent de la facturació. Les microempreses, amb facturació de menys de 2 milions d’eu-
ros, representen el 83 per cent de la massa empresarial. En canvi, només pesen el 8 per 
cent de la facturació. Això, què vol dir? Tenim empreses molt grans, a nivell interna-
cional, i una xarxa espectacular d’empreses que són, més que micro, nanoempreses. No 
ho veiem com un problema, ho veiem com una oportunitat, eh? Ara ho desenvoluparé.

Hi ha una gran quantitat d’empreses, aproximadament un quart d’aquestes empre-
ses, que encara no han començat ni a facturar; no han començat ni a facturar perquè es-
tan fent el projecte. Per tant... Per això aquestes dades que dic, no? El que té molt d’èxit 
factura molt; el que està en fase de desenvolupament arrossega els peus, encara, i ne-
cessita temps per consolidar això, i necessita una sèrie, també, de mesures, que fan falta 
que això s’optimitzi.

En temes d’ocupació, realment és espectacular també. Parlem de 1.700 llocs de tre-
ball directes, dels quals, el 30 per cent s’estima que serà un creixement en els pròxims 
tres anys, i l’ocupació total a Catalunya vinculada al videojoc, no exactament que es 
dediqui al desenvolupament, però vinculada al videojoc, són més de tres mil persones. 

Totes aquestes dades, ja ho he dit, formen part de la informació que nosaltres apor-
tem cada any al Libro blanco de la industria española de videjuego i al Llibre blanc de 
la indústria catalana de videojoc, que publicarem aquest any, i que dona, diguem-ne, 
una sèrie de llums i ombres del que és la indústria.

Una última dada també molt important, que explica quina és la capacitat que tenim, 
quina és l’expectativa que tenim. Quan comparem la indústria espanyola, la indústria de 
l’Estat, amb la indústria d’altres països, venen les ombres, eh? Posaré només d’exemple 
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França. França, amb 250 empreses, factura 3.677 milions d’euros –amb 250 empre-
ses, factura 3.677. És a dir, amb la meitat d’estudis de l’Estat, facturen set vegades més. 
Això, per què és així? Perquè estan més madurs que nosaltres. Nosaltres podem tindre 
aquesta ràtio i no hi ha cap raó per no tindre-la, perquè tenim la creativitat, tenim el ta-
lent, tenim la qualificació dels nostres professionals; ho tenim tot. El que passa és que 
l’ecosistema encara no ha esclatat i fa falta que això sigui així.

Doncs, comparec davant d’aquesta comissió, precisament, per parlar d’aquestes 
llums i les obres, i per donar, també, una sèrie d’idees per poder aprofitar aquesta gran 
oportunitat que tenim, que ha de ser un repte, i que invito tots els agents implicats que 
ens acompanyin en aquest procés, no? Perquè la característica fonamental, ja la deuen 
haver vist quan hem parlat de números d’empreses i facturació, és que la gran oportu-
nitat que ha tingut aquesta indústria, de créixer, ha sigut precisament la caiguda de les 
barreres d’entrada de la indústria del videojoc dintre del gran sector. I això té a veure 
amb el fet que hi ha hagut una gran presència d’indústries que han crescut dintre del 
component que diem «indie». No sé si coneixen la paraula «indie»; tant en el món de la 
música com en el videojoc es refereix a totes aquelles empreses en què no intervenen 
publicadores internacionals o publicadores locals, de referència, que els facin la distri-
bució dels continguts. O sigui, editen i publiquen els seus títols de forma independent. 

Com es reflecteix això? Doncs, es reflecteix que en els últims deu anys, gràcies als 
nous canals de venda i distribució, hagi aparegut aquest fenomen que ha permès que, a 
nivell de tot l’Estat, s’hagin fet quasi quatre-centes empreses en aquests moments, i que 
solament a Catalunya, com hem comentat, ja siguin més de cent les empreses del feno-
men indie que operen a Catalunya. Però quin és el problema que tenen aquestes empre-
ses? Que moltes d’elles no són empreses fundades per emprenedors. Moltes empreses 
són fundades per empresaris per accident. Això, per què ha sigut així? Això té a veure 
perquè hi ha un índex..., un incessant flux de joves que volen convertir la seva afició, el 
seu amor al videojoc, en una professió. I van a les universitats, públiques i privades, que 
a Catalunya ha tingut un gran esclat de graus i postgraus, tant públics com privats, amb 
universitats de molta qualitat i de reconeixement internacional. I això fa que cada any 
surtin més de vuit-cents joves de les universitats catalanes. 

Quina sortida els donem, a aquests nois? Més de vuit-cents en aquests moments. No 
podem donar-los... Les empreses d’envergadura no tenen capacitat d’absorbir aquesta 
gent, perquè la formació que els donem és transversal i les empreses d’envergadura ne-
cessiten especialització, molta especialització. I aquesta oferta transversal no és el que 
necessiten les empreses. 

Quina sortida els queda? Muntar la seva empresa. I això és el que fan. S’ajunten qua-
tre o cinc, ajunten uns quants quartos, constitueixen una SL, 3.000 euros, i es posen a 
treballar. I això fa número, però els costa poder sortir endavant. Per tant, és una forma 
d’emprenedoria que té a veure amb la dificultat de trobar ocupació, o treball, més que 
amb la voluntat emprenedora d’un nombre d’ells, eh? 

Aquests projectes d’emprenedoria es constitueixen amb recursos molt febles i estan 
compostos bàsicament per creadors, per tècnics, per artistes. No estan compostos per 
empresaris, i molt menys venedors, especialistes en monetització, experts en finances. 
Parlem de creadors, no? I, bàsicament, l’activitat d’aquestes empreses és el treball de 
desenvolupament. I no dic, en altre temps, que..., daixò.

Bé, veig que m’estic menjant el temps, per tant, vull acabar una mica més aviat.
Això què vol dir? Tenim un cercle viciós. Tenim una gran oportunitat, perquè hi ha 

quatre-cents estudis, però hem de fer alguna cosa perquè una part important d’aquests 
estudis es consolidin i siguin el Social Point del futur. Social Point –solament un exem-
ple– és una empresa que ha rebut 50 milions d’euros en rondes de finançament; és de 
Barcelona i fa escassament un mes es va vendre per 250 milions de dòlars. És una em-
presa catalana cent per cent; 50 milions d’euros de finançament, a través de rondes de 
finançament, i ara s’ha venut en 250 milions. I, el que és més important, el contracte 
de venda inclou un acord de continuar tot l’equip directiu dirigint la companyia. Vol 
dir que és un cas d’èxit absolut, eh? No ens compren la marca, no ens compren els con-
tinguts, ens ho compren tot, el talent, eh?, i els accionistes continuen tenint una part de 
l’accionariat, eh?



DSPC C 372
30 de març de 2017

Sessió 20 de la CEC 8

Bé, doncs, quins són els problemes que es troben aquestes empreses? Problemes 
de capital, problemes de finançament, problemes de compartir recursos, problemes de 
gran desconeixement empresarial. I tot això al que ens obliga és a pensar en mesures 
que assegurin que aquestes quatre-centes empreses a nivell estatal, més de cent a Cata-
lunya, i que les expectatives és que segueixin creixent, una part important pugui tindre 
una continuïtat al mercat, i, sobretot, que el capital humà i professional dels treballadors 
i professionals que treballen en aquestes empreses no fugi a altres països o a altres sec-
tors si els seus projectes fracassen. Perquè hem d’acceptar amb absoluta normalitat que 
un nombre molt important d’aquestes empreses fracassaran; ho hem d’acceptar amb ab-
soluta normalitat, no ens hem de posar tristos perquè passin aquestes coses. No tothom 
pot tindre l’èxit amb el primer i el segon projecte que tingui. Però, en canvi, estan for-
mant professionals d’altíssim nivell, que fa falta poder mantenir en la xarxa industrial 
del sector.

Em dedicaré ja cinc minuts, per acabar, a les empreses grans, a les empreses grans 
que tenim a Catalunya, que són poques però són molt importants, i també a projectes 
internacionals que, aprofitant l’atractivitat de Barcelona, han implementat la seu a Bar-
celona i rodalia, precisament perquè tenim talent, tenim qualitat de vida, tenim moltes 
coses que els agraden. Però no ens alegrem abans d’hora; competim en el mercat global. 
I arriba un moment que les empreses diuen: «Barcelona és molt maco, però..., i és molt 
bonic i és molt agradable viure-hi, però Canadà, Corea, Malta, Croàcia, el Regne Unit, 
Alemanya..., són més rendibles des del punt de vista del productor.» I això és una com-
petència que no hem d’oblidar. I això té a veure..., competències que no són ni d’aquest 
Parlament, ni del Govern de la Generalitat de Catalunya, sinó que són competències de 
l’Estat, perquè són competències fiscals que tenen a veure amb la deducció de la Llei 
d’impost de societats. 

Per tant, encara que no sigui una àrea competencial d’aquest Parlament, sí que vull 
posar-los en coneixement que és molt important que, per retenir aquests projectes inter-
nacionals, per fer créixer els projectes grans de l’Estat, hem de tindre implementat un 
model de deducció fiscal, igual que el té el cinema i les sèries de l’audiovisual. Deducció 
fiscal. Això requereix una reforma de la Llei d’impost de societats, i això és imperiós que 
es faci tan aviat com sigui. Per tant, tota l’ajuda que puguem rebre des d’aquest Parla-
ment serà benvinguda. Fa falta implementar la deducció fiscal a la producció i a la copro-
ducció internacional. Això no és quelcom que sigui estrambòtic; això s’aplica a França, 
s’aplica a Alemanya, s’aplica al Regne Unit, s’aplica a Corea, s’aplica al Canadà, Colòm-
bia, Mèxic, Malta, pràcticament a tot arreu on aposten per la indústria del videojoc com 
una indústria potencial. 

I, per tant, haurien de pensar en mesures que, per un cantó, recolzin la presència, la 
implementació d’estudis internacionals, el desenvolupament dels grups locals més forts 
perquè puguin créixer, i això necessita capital, i el capital ve per moltes vies, però una, 
fonamentalment, és per la rendibilitat fiscal, i la rendibilitat fiscal és important. I una 
sèrie de mesures que ajudin les empreses petites, aquestes quatre-centes que he men-
cionat d’arreu de l’Estat i més de cent a Catalunya, perquè es consolidin la major part 
d’elles, perquè tinguin oportunitat de seguir creixent, perquè formin professionals gua-
nyadors, professionals que puguin viure la frustració, potser, de tindre poc èxit amb la 
normalitat que els projectes necessiten un procés de maduració. I tot això requereix de 
l’ajut de les institucions públiques, perquè aquest ecosistema que aculli bé tant les grans 
empreses com les nanoempreses estigui de forma confortable i pugui desenvolupar-se 
com hem demanat.

Quines són les ajudes que demanem? Ja ho he mencionat: a nivell de grans empreses, 
deduccions en l’impost de societat. Quin és l’altre tema? Finançament. Finançament, 
però finançament pensant que el finançament s’ha de tornar. Per tant, no ens tornem bo-
jos. Jo sempre dic a la gent que em vulgui escoltar que el món de la subvenció no és el 
que necessita el sector; necessita finançament, però, sobretot, necessita capital. No ens 
tornem bojos a demanar diners que no podrem tornar, perquè els èxits no estan garan-
tits. Hem de demanar diners amb la possibilitat que tothom sigui conscient que una part 
d’aquests diners no es podran tornar; per tant, no poden ser-ne molts. Han de ser diners 
més destinats a crear l’ecosistema, no pensats perquè, bé, segur que tot funcionarà i ens 
tornaran els quartos. Si pensem així, no és l’instrument que nosaltres pensem.
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Ajudar les empreses a col·laborar, a tindre diferents professionals que ells mateixos 
no poden contractar, doncs, per poder-los tindre compartint professionals, com advo-
cats, fiscalistes, comptables, especialistes en monetització, especialistes en xarxes so-
cials, community managers, tot això, per compartir professionals, i, això, permetre que 
es puguin estalviar costos, que si s’han de fer contractacions individualitzades per a les 
empreses no s’ho poden permetre; per tant, no tenen aquests recursos i els necessiten. 

Apostar pel model d’acceleradores i incubadores, que és un model que a Barcelona 
hi ha un cas d’èxit, que és Game Barcelona, que ja té..., incuba més de vint projectes, 
però seguir invertint en aquest tipus de projectes, pensant que les incubadores es poden 
convertir en els publishers que avui no tenim. A Catalunya no hi ha cap publisher. Per 
què? Perquè Planeta, per exemple, no es dedica a aquest món, es dedica a aquest món, 
es dedica als llibres i es dedica a les sèries i tal, però al món del videojoc no es dedica. 
Si Planeta es dediqués a això, tindríem una publicadora bona. Bé, doncs, necessitem 
una o dues Planeta que ajudin les empreses a sortir endavant. 

Ja he comentat finançament, però pensant que el finançament s’ha de tornar. I pen-
sar a continuar amb aquest suport de difusió internacional, perquè ja hem dit que les 
empreses són internacionals.

I, dit això, doncs, quasi em poso a la seva disposició per respondre totes les pregun-
tes que considerin oportunes. M’he passat cinc minuts. Demano disculpes a la presiden-
ta. I hauria pogut estar mitja hora parlant més, però penso que és millor que vostès par-
lin i, amb molt de gust, respondré les seves preguntes. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies a vostè, senyor Fernández, per l’explicació, que penso que ens serà 
molt profitosa.

Ara passarem el torn als grups parlamentaris. Començarà el Grup del PSC, que és 
qui va demanar... (Veus de fons.) Ah! M’havien dit..., l’heu demanat conjunta? És que 
primer m’han dit Ciutadans i..., l’heu demanat vosaltres o ells? (Veus de fons i algú diu: 
«El PSC.»)

El PSC..., sí, sí. És que a mi m’havien dit..., jo tenia... Bé, doncs, sí, començarà la 
portaveu del Grup del PSC, la diputada Alícia Romero, eh?, per un temps també, més o 
menys, cinc minuts. 

Alícia Romero Llano

Bona tarda, presidenta, gràcies. Benvingut, senyor Fernández, al Parlament de Cata-
lunya, i gràcies per la seva compareixença. Estem segurs que volia explicar-nos moltes 
més coses de les que ha fet en vint minuts, perquè és cert que el sector de l’audiovisual 
és un sector que està en fase de creixement, i probablement és un sector desconegut o 
del qual es parla poc, no? Suposo que perquè té molts èxits i, per tant, quan es tenen 
èxits, quasi apareix més això que no pas els problemes que puguin tenir les empreses, 
que està clar que els van superant, no?, gràcies, doncs, diguéssim, al nivell que hi ha en 
aquest sector, no?, de talent, de capacitat, etcètera.

Ha donat dades molt interessants, ja mirarem l’estudi quan es pugui publicar. Però 
jo volia fer-li alguns comentaris, no? Quan ha parlat vostè de quins problemes, no? Són 
problemes –els de capital, els de finançament, els de creixement empresarial– que ens 
trobem també en altres sectors. Perquè, al final, és veritat que els emprenedors acaben 
tenint els mateixos problemes, no? Dificultat en la mateixa gestió de l’empresa; són em-
prenedors, emprenen a partir d’idees que ells creen, però, després, els costa molt saber 
com gestionar l’empresa, com fer-la créixer, no?, com cercar el finançament. I aquests 
són elements comuns que sí que la Generalitat té una capacitat d’incidir a través dels 
seus programes. 

I justament ara posarem en marxa un grup de treball sobre emprenedoria i autò-
noms, que crec que ens pot anar bé per millorar l’atenció que fem a l’emprenedor, el seu 
creixement empresarial, i potser també en sectors, no? I està bé que vostè ho hagi dit, 
perquè crec que ho podem incorporar al sector audiovisual com un sector d’èxit de crei-
xement a Catalunya, referent a l’Estat i a Europa, i, per tant, doncs, veure si té alguna 
significació concreta, alguna característica especial, en la qual puguem treballar. En tot 
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cas, li faig la pregunta, eh?: si, més enllà d’aquestes que poden ser comunes, hi ha algu-
na especificitat que creu que valdria la pena comentar? 

Evidentment, aquest és un sector, pel que vostè deia, no?, que bàsicament el que 
produïm són continguts d’un alt nivell tecnològic, però també de creativitat i d’inno-
vació. Tenim la formació, diguéssim, universitària i professional preparada per treure 
bons professionals que vagin a aquestes empreses? Aquest és un tema important, per-
què ja comença a haver-hi graus en mitjans audiovisuals, en producció audiovisual, però 
m’agradaria saber si creu vostè que estan prou preparats, els graus que fan referència a 
aquest sector, per donar sortida a les necessitats que tenen les mateixes empreses, no?

I, després, un altre..., més de sector, que és que aquí, a Catalunya, hi ha el clúster del 
sector audiovisual; no sé si vostès hi participen. M’agradaria..., això, saber-ho, no? Si hi 
participen o si no hi participen, si tenen interès o s’han posat en contacte amb vostès, 
perquè, al final, és un clúster que treballa temes audiovisuals i potser seria interessant 
generar algunes sinergies, no?, amb el mateix clúster. 

És veritat que vostè ha parlat de l’Estat, perquè les deduccions en fiscalitat són els 
temes..., és el tema més rellevant, segurament, per un creixement exponencial del sec-
tor. Jo li volia preguntar, allà, doncs..., suposo que vostès ja treballen al Congrés, però 
si aquí, més enllà dels temes més generals d’emprenedoria, creuen que la Generalitat 
també els pot ajudar en algun àmbit, no? Perquè aquí, al final, també ja tenim l’ICF, que 
dona avals i dona préstecs a empreses... No sé si aquí vostès creuen..., alguna petició 
concreta, que nosaltres els podríem ajudar, i si també parlen, dialoguen, amb la Genera-
litat per millores, diguéssim, en un sector que té una rellevància molt important a Cata-
lunya i que, per tant, valdria la pena donar-li l’atenció que mereix.

I ja està, perquè segur que els meus companys voldran preguntar-li moltes coses i 
crec que amb això ja ocupo de sobres el temps. 

Gràcies.

La presidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció 
de la presidenta.) ...Romero, eh? Li ha sobrat temps, vull dir que..., molt bé; gràcies.

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el portaveu, el diputat 
Joan García. 

Joan García González

Gràcies. Senyor Fernández, gràcies per venir avui i acompanyar-nos. Jo volia, tam-
bé..., crec que hi ha una bona sèrie de preguntes que ja s’han fet, però és important que 
primer, doncs, vegem la importància de la seva indústria, de la indústria del videojoc 
dins del que tenim, d’alguna forma, assentat com a situació econòmica actual i la que 
hem tingut els últims anys. 

De fet, quan es parla moltes vegades que la crisi és una oportunitat, per desgràcia, 
doncs, té altres efectes, però també és una oportunitat. Molts defensem que una de les 
capacitats que pot tenir una crisi és canviar, doncs, el model productiu. I aquest model 
productiu que nosaltres sempre hem defensat, tant aquí com al Congrés, ha de ser un 
model productiu basat en l’economia del coneixement, en el sistema del coneixement, 
en aquesta capacitat de donar valor al que sempre s’ha parlat, no?, d’aquesta cadena de 
valors que vostès, també, doncs, d’alguna forma acaben representant. I això acaba supo-
sant, moltes vegades, doncs, una de les millors eines per lluitar contra la precarietat, en 
molts casos, laboral, no?

Crec que la indústria del videojoc és, precisament, un exemple, d’això. És un exem-
ple d’aquests fruits de la indústria del coneixement o de l’economia del coneixement que 
molts defensem. Per tant, vosaltres ja esteu en aquest canvi, i això per nosaltres, també, 
doncs, és molt important, perquè és una experiència molt interessant. És molt interes-
sant en molts àmbits i vostè n’ha explicat uns quants. Jo..., m’agradaria, doncs, expressar 
alguns d’ells, no?, i dels que ens ha exposat. Per exemple, és un canvi en..., i això és una 
de les primeres preguntes que volia llançar, doncs, el model de creació, de producció, 
empresarial, de fet. 

És veritat que hi ha hagut un augment, i vostè en dona les dades, jo tinc..., m’he llegit 
una mica el Llibre blanc, el de tot Espanya, perquè aquest encara no el tinc, però el tin-
dré aviat, pel que diu, de Catalunya, però sí que el percentatge de creixement, doncs, de 
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llocs de treball o de creació de llocs de treball és espectacular. I, per tant, això ens dona 
un indici que, mentre en altres àmbits continuem amb les mateixes fórmules d’abans de 
la crisi, hi ha indústries que ho estan fent bé. I, per tant, vostès ho estan fent bé i són un 
exemple que hem de seguir. I per això creiem que, des de les institucions, hi hem de do-
nar suport.

Ens parlava que hi ha una sèrie de situacions on a vostès els agradaria que hi hagues-
sin, per exemple, més publishers, doncs, que també es poguessin construir incubadores 
o aquestes start-ups, que moltes d’elles estan ja abocades al fracàs, perquè és lògic, no?, 
perquè, al final, se’n creen moltes, són idees i moltes d’elles han de competir entre elles 
mateixes, doncs: quines propostes més concretes ens faria arribar per crear o per cons-
truir aquests publishers, que es dediquin, doncs, de forma transversal, a la cultura? I, de 
fet, és una mica..., la cultura, l’oci, que ens ha comentat.

Pensa, vostè, i ens en parlava abans, que a Catalunya hi ha un ecosistema adequat? 
Aquesta és la pregunta bàsica: hi ha un ecosistema adequat per a la generació, l’im-
puls, el creixement exponencial d’una indústria com la del videojoc? Parlo de Catalu-
nya, però, de fet, segurament es podria traslladar a tot Espanya. Al final, parlem de Ma-
drid i Barcelona, bàsicament, però sí que són indústries que poden generar o poden ser 
tractores per a altres sectors, i que són molt transversals. I, per tant, creu que hi ha un 
ecosistema? Perquè, clar, dins d’aquest ecosistema hi ha moltes variables, no? Una és, 
per exemple, el marc laboral; és un tema del qual vostè no ha parlat, però..., creu que el 
marc laboral actual és l’adequat, tant en el règim general com el d’autònoms, per desen-
volupar o per crear aquesta activitat dins del que són empreses destinades a la indústria 
del videojoc? Aquesta és una pregunta important.

També parlava, abans, de la formació. Sí que és cert, i coincidim totalment en això: 
quines propostes? Jo també penso que hem d’especialitzar la formació perquè es pu-
guin crear especialistes en..., bé, gerencials, a dirigir, a construir propostes empresa-
rials destinades als videojocs, i que puguin fer aquesta gestió, que es dediquin a això. 
Que puguin, inclús, promoure i vendre i crear noves fórmules. Aquesta fórmula, tam-
bé, com la vehicularia? Directament al món universitari o potser ha de ser més trans-
versal, des de diferents graus? També pensem des de Ciutadans, doncs, que l’empre-
nedoria potser és més un valor transversal que ha de començar, doncs, a primària i 
que potser ha d’anar fins a la universitat. Jo crec que aquesta és la nostra idea, i potser 
és això, acompanyat d’aquesta especialització, com diuen a l’informe, la monetització, 
no?, d’aquesta activitat.

Un altre tema: s’han plantejat vostès..., i abans parlava, també, que hi ha una gran 
diferència entre..., hi ha moltíssimes empreses a Espanya, també a Catalunya, potser la 
facturació no és tan gran, comparada amb França o amb altres països; potser és pel que 
diu, que no hi ha suficient maduresa, però, pot ser també que hàgim de treballar més en 
polítiques de clusterització, de sinergies entre empreses? Perquè sí que hem parlat amb 
algunes petites empreses i sí que comencen a col·laborar amb grans empreses del video-
joc. I potser aquest és el camí. I vostè diu que és una oportunitat. Hi ha petites micro-
empreses que són de dos treballadors, bé, de dues persones, tres... Potser sí que treba-
llant per al canal de la clusterització... 

Jo crec que un clúster, en aquest cas, a nivell nacional, de tot Espanya, perquè potser 
en aquest moment encara no tenim suficient massa per fer un clúster només a Catalu-
nya, o només a Barcelona o només a Madrid, sinó que aquesta col·laboració sigui una 
col·laboració nacional, a tot Espanya. Potser aquesta és una visió que estan treballant. 
No sé si hi han facilitats, per part del Govern d’Espanya i per part del Govern de la Ge-
neralitat. Això..., doncs, poden demanar qualsevol cosa, que ho traslladaríem també al 
Congrés.

I, finalment, hi ha més preguntes, però no em vull allargar molt més: sap vostè 
que..., o almenys nosaltres pensem que en aquesta mateixa línia, al final, la indústria 
del videojoc és molt transversal, i va des de la creació de la idea..., ocupa molts perfils 
professionals, i va des de la creació de la idea fins a la distribució, sap? I això ho sabem.

Hi ha una altra associació, que és Aevi, que s’encarrega més de distribució. Hi ha 
opcions, hi ha vies per a la fusió d’aquestes dues associacions? Hi ha voluntat de fer-ho? 
Potser és una fórmula per crear aquestes sinergies que puguin, també, ajudar a crear un 
gran clúster a nivell nacional? Totes dues estan sota la gran patronal europea, això sí 
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que és cert, per tant, ja deuen col·laborar, segurament. Però, potser, si parlem de trans-
versalitat, parlem de la cadena de valor, parlem d’extrem a extrem d’una activitat, també 
seria bo que, doncs, la distribució i el desenvolupament estiguessin associats.

Per la meva part, res més, i li torno a donar les gràcies, perquè crec que ha sigut una 
explicació molt interessant. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies presidenta. I gràcies al senyor Antonio Fernández per l’explicació que 
ens ha donat, per situar-nos el..., anava a dir el problema, no, no és el problema, sinó la 
situació, en tot cas, de la indústria. Dir-li que el novembre passat va venir aquí, precisa-
ment, a la compareixença el senyor José María Moreno, que em sembla que ara en par-
laven, de l’Associació Espanyola de Videojocs, en què també es va situar una miqueta 
tot l’estat de la qüestió, potser des d’una altra perspectiva, però allò que ens va explicar 
no diferia gaire del que vostè ens ha explicat avui, no? Per això, també, les reflexions 
que jo li voldria traslladar serien semblants, no?

Coincidim que estem en una societat que acabarà sent digital o no serà, i, per tant, 
allà el videojoc hi tindrà, com a indústria, un paper important. La qüestió està, em sem-
bla a mi, a saber si aquesta indústria la podem acabar definint com a indústria estratègi-
ca o no, per poder recaptar o no aquells ajuts que reclamem de les administracions o de 
tots els poders públics perquè sigui estratègica. 

Vostè ens ha parlat bastant –de fet, gairebé tota l’estona– d’economia. Jo crec que les 
ajudes públiques per decidir si és una indústria estratègica han de pesar, efectivament, 
sobre si té un recorregut econòmic, però també sobre si té un recorregut social impor-
tant. Perquè, a l’hora de la veritat, és clar, qualsevol indústria, per al país, és estratègi-
ca, perquè, evidentment, el creixement econòmic del país hauria d’estar basat sobre la 
indústria. I, efectivament, no es pot ajudar de la mateixa manera tothom, sinó aquella 
selecció que, com a societat, fem estratègicament.

Per tant, també m’agradaria plantejar-li si s’ha plantejat, aquesta indústria, els hipo-
tètics perills, no del fet que la societat futura sigui digital o no, sinó si pot acabar sent, la 
societat futura, virtual o no, amb el creixement de tot l’espai del videojoc? I, en aquest 
sentit, si tenen previst algun tipus de codi d’autoregulació d’allò que en diríem la res-
ponsabilitat social corporativa, per dir-ho d’alguna manera, en aquest sentit, no? 

I després, amb relació a l’aspecte econòmic, en què vostè ens ha fet algunes deman-
des, tinc alguns dubtes que li vull plantejar, precisament per aquesta globalització gai-
rebé imprescindible de la seva indústria. Posava l’exemple que va aparèixer el tema de 
les caces dels Pokémon fa uns quants mesos, precisament, eh? L’afectació que va tenir 
sobre l’economia de les borses, en determinats llocs, va ser brutal durant un període de 
temps i, per tant, va acabar afectant d’una manera directa l’economia, quan, en realitat, 
era només un bluf que durava el que durava.

Per tant, els perills..., els avantatges de la globalització ja els sabem. Coneixem bé 
els perills d’aquesta globalització en tot el que fa referència a la seva relació amb l’eco-
nomia? Aquesta seria una qüestió que s’han de plantejar totes aquelles empreses que 
són tan globalitzades com poden ser les dels videojocs, encara que es facin des de Ca-
talunya. I aquí..., això ho lligo amb una de les demandes, amb les quals ja li dic que no 
estem d’acord, que és el tema de la fiscalitat, entre altres coses perquè no hem resolt 
encara com aquestes empreses, que tenen aquesta capacitat d’operar des d’entorns tan 
distants del lloc físic on operen, poden fer el retorn fiscal al seu país propi. És a dir, 
qualsevol d’aquestes empreses pot estar a les illes Caiman. Fiscalment, eh? Per tant, no, 
no..., vull dir..., les empreses de la siderúrgia ja hi poden estar; doncs, imagini’s, vostè, 
les empreses dels videojocs. (Veus de fons.)

Ja sé que això no és culpa seva, sinó que, efectivament, és culpa, en tot cas, de quin 
és el tipus de control, però també és culpa de com afavorim o no determinades ma-
neres de funcionar. Sobretot, parlem de les grans empreses, no d’aquell emprenedor 
que, des de casa seva, amb un aparell, un ordinador i dos amics més, acaba fent, acaba 
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creant, no ho sé, Facebook, per dir-ho així. Parlem del Facebook ja creat, eh?, que és 
un altre tema, no?

I, aleshores, amb relació a les rebaixes fiscals que demanen les grans empreses, 
miri, és que aquest país, per més que es vagi dient moltes vegades, no és una qüestió 
de les càrregues fiscals, sinó que és una qüestió de quina és la recaptació real fiscal del 
país. I la recaptació real fiscal del país és menor que la que es fa en altres països. Per 
tant, no ens podem permetre rebaixar més, sinó, en tot cas, hauríem d’orientar de quina 
manera fer-ho perquè sigui més eficient, i, efectivament, no recarregar sobre l’esquena 
de segons quin sector empresarial i potser sí més sobre la d’algun altre sector que s’es-
capa..., no ho sé, via illes Caiman. 

Per tant, aquí seria un punt de desencontre del que li dic. Sí que, en canvi, em penso 
que totes les altres mesures que vostè ha plantejat..., és a dir, el suport a la internaciona-
lització, em penso que és essencial, igual que totes aquestes empreses que van aparei-
xent, petites, que potser tenen menys suport del que requerien. El tema de la formació 
que ha apuntat el meu company, penso que caldria una coordinació important, amb una 
formació especialitzada. No sé si hi estaria d’acord. I, efectivament, un acompanyament 
públic seriós en la creació i difusió de l’emprenedor que comença i que probablement té 
un valor que, si no el descobreix, si no se l’ajuda, no l’acabarà exposant.

I, per tant, efectivament, en el finançament hi ha d’haver unes ajudes, com pot ha-
ver-n’hi a les empreses que comencen; però crec que aquí, sobretot, on caldria..., no sé 
vostè què en pensa, i, per tant..., una inversió pública important és en tot el que fa re-
ferència a l’I+D. D’alguna manera..., o sigui, tot el suport en I+D, perquè es pugui des-
envolupar de manera correcta. Acceleradors, vivers d’empreses..., en tot això estaríem 
totalment d’acord. 

Bé, i res més, i agrair-li, igualment, doncs, la compareixença i tota la informació que 
ens ha donat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula la diputada María José García. 

Gràcies.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecerle su comparecencia. Ha sido 
realmente interesante, sobre todo porque hoy en día, que es tan difícil ver sectores, ám-
bitos de éxito, pues, el ver que en algo somos buenos y lo estamos haciendo bien recon-
forta.

Repasando un poco todo lo que usted nos ha explicado, yo difiero, de alguna mane-
ra, con lo que ha dicho el diputado que me ha precedido. Yo creo que usted no solo ha 
hablado de economía; ha tenido un alto contenido social, porque hablar de ocupación y 
del crecimiento de la ocupación es hablar de tema social, porque es lo que decimos, la 
mejor manera de ayudar a la gente es darle trabajo, y, a partir de ahí, pues, que pueda 
tomar sus propias decisiones. Y el crear empleo es la mejor política social. Por tanto, yo 
sí que creo que, desde un punto de vista social, o de política social, el éxito de este sec-
tor y de estas empresas es algo de lo que tenemos que estar muy satisfechos y que ten-
dríamos que apoyar, también desde un punto de vista social y no solamente económico. 

Voy a cuestiones que me han ido llamando la atención o que quería comentarle o 
preguntarle. A mí, todo esto que ha explicado usted, todos estos titulados, que salen 
más de ochocientos, que montaron su propia empresa porque no hay capacidad de ab-
sorber, claro..., esto es un tema que lleva a mucha reflexión, porque: ¿habría que estable-
cer algún criterio para limitar el acceso? ¿O limitar la titulación?

Esto, indirectamente, hay carreras en las que se hace..., de manera explícita, implí-
cita, oficial o extraoficialmente, pero es cierto que, por ejemplo, la pirámide en ingenie-
ría, de los que entran a los que acaban, pues, es..., o medicina, o por nota de acceso..., 
quiero decir, ¿habría que establecer algún tipo de control para no llevar a esa frustración 
de entrar en la universidad y luego, pues, no encontrar trabajo? ¿Eso se puede aplicar a 
muchos ámbitos, pero en este concreto, que usted nos explica...? Porque usted decía que 
había que aceptar que muchas de estas empresas iban a fracasar; a mí eso me da mucha 
pena, tenerlo que aceptar, me resulta muy frustrante que una persona que ha dedicado 
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un tiempo, un dinero, su familia, a hacer algo que le gusta..., es cierto, ¿no?, porque esto 
es..., quien está en esto es porque le apasiona. Pero, luego, fracasar..., es cierto que la 
vida se construye a base de superar fracasos, pero, bueno, cuantos menos fracasos haya 
que superar, pues, también mejor, ¿no?, o, por lo menos, que no sean tan frustrantes. En-
tonces, esto habría que hacer algo... 

Esto que usted nos explicaba de que, claro, estas empresas... Yo ya me hago cargo, 
claro, un chico que es un creador, es una persona con un gran talento, pero que no tiene 
por qué saber de finanzas ni de derecho laboral ni de... Entonces, ¿cómo se soluciona-
ría todo esto? ¿Cómo ayudamos a consolidar estas empresas? Usted ha dado una idea, 
un poco, de crear como unos servicios, una especie de servicios comunes, ¿no?, que se-
ría como una especie de prestación de servicios a estos creadores. A mí me parece una 
buena iniciativa, pero, ¿esto está ya articulado de alguna manera?, ¿hay alguna propues-
ta concreta?, ¿se podría hacer?, ¿lo podríamos hablar? A mí, esto me ha parecido muy 
interesante porque, según usted nos ha explicado, o sea, estamos ante una gran oportu-
nidad, tenemos la oportunidad, el segmento, tenemos el talento, y lo que nos falta real-
mente es lo más fácil, que es consolidar y convertir estas empresas en algo maduro, en 
algo que funcione, pero que lo que falta realmente es lo más fácil, porque es, digamos, 
el servicio más estándar, ¿no?

A ver..., más cosas. Usted nos hablaba de las ventajas de otros países. Aquí se ha 
centrado, básicamente, en la fiscalidad. Yo le querría preguntar si hay otro tipo de ven-
tajas que otros países ofrezcan a esta industria que nosotros no ofrezcamos. Incluso, por 
lo que usted hablaba del impuesto de sociedades, claro, eso, a todo el mundo que tiene 
una empresa, le interesaría que el impuesto de sociedades fuera más bajo. Aparte de lo 
que usted ha comentado, de deducciones fiscales, como en el tema del cine, ¿hay alguna 
otra cuestión específica, en el tema fiscal, que cree que se pudiera hacer o aplicar? In-
cluso que, desde aquí, se pueda proponer al Congreso, o que incluso sea una propuesta 
que podamos, incluso, trasladar los que tenemos grupos parlamentarios en el Congreso, 
eso también, pues, me ofrezco para que usted, directamente, también, nos pueda hacer 
llegar sus propuestas. 

En la cuestión de la financiación, me ha gustado mucho que usted no quiera que la 
gente dependa de subvenciones, porque yo tampoco soy partidaria de que el mundo 
funcione a golpe de subvenciones, porque no hay un incentivo. Me parece mucho me-
jor lo que usted planteaba de..., bueno, he entendido, no sé, querría que también, si tiene 
tiempo, lo explique un poco mejor, no sé si una especie de créditos blandos o algún sis-
tema para que, bueno, sabiendo que no todo se va a recuperar, pero que haya un incen-
tivo de decir, bueno, esto cuesta un dinero, lo tenemos que devolver, ¿no? También en 
esto, si tienen alguna propuesta concreta, detallada... 

El tema de Planeta, no lo he entendido, eso que ha dicho de Planeta. Es que estaba 
tomando notas de todo, que ha dado muchos datos, y en eso, la verdad que no me he 
enterado.

Otras preguntas. Aparte del tema laboral, fiscal, que se ha comentado –el laboral 
ya le han preguntado–, ¿qué otras insuficiencias hay, a su juicio, en el marco regulador, 
para garantizar el éxito de esta industria? ¿Qué instrumentos de protección para la de-
fensa de los derechos de propiedad intelectual, en este ámbito? Es un tema muy impor-
tante que no se ha tratado, porque aquí el pirateo... Y, luego, hay otra cuestión que yo 
no entiendo, los juegos que son gratis, por Internet, los que cuestan dinero... O sea, no 
entiendo como un juego puede ser gratis o puede costar cincuenta euros. Es una cosa..., 
yo, como madre, no lo entiendo.

También el..., usted ha hablado de..., o sea, la industria del videojuego es una indus-
tria que va a más, que está creciendo, es un sector atractivo, pero, ¿es especialmente el 
videojuego o el sector audiovisual en su conjunto? ¿Tiene alguna característica especial? 
¿Es más importante, el sector de videojuego? ¿Crece más que, en conjunto, el sector au-
diovisual? Si lo tiene, esto... 

La importancia de las plataformas de distribución digital para penetrar en el merca-
do mundial de los productores españoles es otro punto del que me gustaría su comenta-
rio, su opinión. Y, luego, un tema que tampoco se ha tratado, y que esto yo..., ya, apor-
tando mi experiencia personal como madre de hijos que han vivido toda la evolución y 
el boom del videojuego, ¿no?, de cuando empezaron los primeros videojuegos a ahora, 
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pues, llevamos quince años jugando a videojuegos en casa, incluso, pues, mi hijo..., su 
mejor amigo quería ser, de mayor, pues, probar videojuegos, porque es lo que usted ha 
dicho, qué mejor futuro hay en la vida que te paguen por hacer lo que te gusta. Final-
mente, él está haciendo biotecnología, mi hijo, ingeniería, pero siguen jugando a video-
juegos. 

Entonces, una cosa que también, como madre, y que creo que sí, esto sí que es un 
impacto social del tema del videojuego, y que yo creo que genera mucha polémica so-
cial, es la demonización del videojuego. Yo aquí tengo mi opinión personal, pero que-
rría la suya. ¿A ustedes les preocupa esta demonización que hay? O sea, llega un mo-
mento en que es políticamente incorrecto que tus hijos jueguen a videojuegos; hay que 
limitar las horas... O sea, con todo esto, también ha habido una campaña, por lo menos 
yo la viví como madre, sobre todo hace, pues, eso, cinco años o así..., yo creo que tuvo 
el punto álgido. ¿A ustedes les preocupa?, ¿hay iniciativas en este sentido? Su opinión, 
su punto de vista. 

Y muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Excusem la presència del portaveu de la CUP, que s’ha excusat 
per motius..., que no podia assistir. Llavors, ara donaríem la paraula, per part de Junts 
pel Sí, al diputat Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. I gràcies, senyor Fernández, per la seva compareixença i per les 
seves explicacions. Moltes de les qüestions, de fet, han anat sortint en les intervencions 
que m’han precedit. Per tant, no ho reiteraré, no?, i intentaré, doncs, bé..., posicio nar-
me, sí, potser, sobre alguna de les qüestions que vostè ha apuntat, no?, i apuntar algunes 
de les qüestions que potser no han sortit amb tanta incidència i que, en el nostre cas, 
doncs, també considerem importants, no?

Bé, vostè ha fet bastanta referència a la qüestió dels incentius fiscals, no? Nosaltres 
estarem pendents del Llibre blanc del videojoc a Catalunya, que es publicarà, doncs, 
aviat, però és veritat que també es va publicar el Llibre blanc del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, no sé si vostè el coneix, però també apuntava en aquest sentit, no?, 
des del CAC, aquesta possibilitat, no estrictament només en l’àmbit del videojoc, però 
també, no? I, per tant, no sé si vostès també han treballat amb el CAC en tot aquest im-
puls de l’audiovisual de Catalunya que s’intenta fer, amb canvis notables, no?, en molts 
aspectes.

I justament des del CAC s’apuntava l’àmbit dels videojocs com una de les qüestions 
realment importants per desenvolupar en el futur, com un dels sectors amb un creixe-
ment espectacular, que vostè ja ha explicat, de fet, aquí, no?, amb dades. Per tant, no cal 
insistir-hi, però sí que, com a país, l’apuntava com un dels pilars importants de cara al 
futur, no? I, per tant, no sé si vostès també hi han treballat conjuntament, en això, però 
nosaltres ho trobem interessant. És cert, de fet, vostè mateix s’hi ha referit, no?, que 
això, actualment és legislació tributària espanyola; aquest Parlament no té, actualment, 
doncs, competències en aquest sentit, però sí que és una de les qüestions que ha sortit, 
ja, en altres àmbits, també aquí.

Sí que m’agradaria, també, preguntar-li..., diguéssim, per aquestes..., bé, fàbriques 
d’escriptures mutants, no?, que ha sortit com a nom. De fet, surt així, textualment, en 
el Llibre blanc de l’audiovisual, referit, en realitat, a aquesta experiència francesa entre 
Canes i París, no?, entre escoles d’escriptura, vinculat videojoc, també, en l’àmbit cine-
matogràfic, i una mica com un laboratori, no?, perquè hi conflueixin o es generin siner-
gies entre diferents aspectes del món audiovisual, per tal de poder-se enriquir i obtenir, 
doncs, nous formats o el que sigui, no? No sé, vostè, com les valora, aquestes experièn-
cies, o si creu que serien interessants. És veritat que ja hi ha incubadores aquí, no?, però 
donar-li aquest plus, també, d’interconnexió amb altres àmbits, diguéssim, de l’àmbit 
audiovisual.

Sí que fer algun comentari, que suposo que vostè tindrà opinió al respecte, però una 
de les vessants és la internacionalització, no? Vostè ho ha dit. Sí que és cert que, des 
d’Acció i des de la Generalitat, és un dels àmbits, també, el videojoc, i de captació de 
projectes que s’ha estat treballant, no?, i que ha tingut un important retorn, de fet, en els 
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anys 14 i 15, que és dels quals tenim una mica la documentació al respecte. I, per tant, 
com valora vostè la feina que ha fet Acció en aquest sentit, i si creu que es podria treba-
llar alguna qüestió més concreta, no?, a aquest respecte?

També, si està al cas de la proposta que, de fet, vam debatre en una comissió, aquí, 
no?, d’una proposta de resolució per crear una mesa amb la Generalitat i tot el sector de 
l’audiovisual, que es va aprovar i que, per tant, en els propers mesos, doncs, s’ha de des-
envolupar. No sé si vostè n’estava al cas i n’era coneixedor, però també, una mica, què 
n’opina? 

Si m’ho permet, també, com valora, des d’una vessant estratègica, malgrat que és 
cert que segurament va a més, doncs, en la..., no estrictament en la producció, però sí 
que té o pot tenir, eventualment, repercussions aquí, no?, com són les fires internacio-
nals que s’han celebrat a Barcelona, sigui el Mobile, que segurament s’escapa una mica, 
tot i que té una relació, també, amb la qüestió, o com sí que, en aquesta manera, ja és 
més directe, el Gamelab o el Barcelona Games Week, no?, que se’n va celebrar la pri-
mera edició l’any passat i que enguany, doncs, es tornarà a celebrar.

També, fer una petita referència a l’educació, no?, perquè sovint pensem... Jo no soc 
pare, no?, per tant, potser... (l’orador riu), puc més fer la vessant de fill, no?, però els 
jocs, senzillament com una vessant lúdica, no? I és veritat que hi ha tot un augment molt 
important dels edugames, no?, i de tota la vessant de videojocs i d’aquest àmbit en la 
vessant d’educació i en la divulgació científica, i és un dels segments que augmenta amb 
força i que, sens dubte, té una importància, en fi, molt rellevant en aquest àmbit. I, per 
tant, no sé com ho valora vostè...

I també, doncs, la gran oferta de titulacions que hi ha, perquè sí que Catalunya ha 
sigut capdavantera en això, i jo crec, vaja, que ens en podem sentir orgullosos i orgu-
lloses, perquè vam ser de les primeres, com a mínim a l’Estat, a fer una aposta per la 
formació, en aquest sentit, no?, perquè realment és important per, després, formar bons 
professionals que puguin desenvolupar una indústria potent al nostre país.

I, per acabar, un parell de qüestions o preocupacions que potser s’escapen un pelet, 
no?, més d’això, però que estan molt vinculats, també, amb la producció. Que un seria 
el sexisme, no?, o els estereotips, i de rols de gènere, en els videojocs. Això és una qües-
tió que s’ha treballat i que, de fet, sobretot, ha tingut en la vessant de la violència o del 
llenguatge, diguéssim, no correcte, no?, i que llavors sí que va tenir una importància en 
aquest sentit, però sí que potser, del sexisme, no se n’ha parlat tant. També és una qües-
tió que ens preocupa.

I, per últim, deixi’m dir-li també..., tot i que vostè ha dit que les dades són bones, però 
nosaltres, com a mínim, teníem una altra visió, que és sobre la llengua, no? És cert que 
hi ha producció de videojocs i de software en català, això és cert i és evident, però també 
és cert que als videojocs de masses, diguéssim, no hi ha l’opció de tenir-los en català; a 
tots hi ha l’opció en anglès i la immensa majoria, per no dir gairebé tots, en castellà, no?, 
però en català la presència no hi és. I això sí que ens preocupa, perquè l’ús social de la 
llengua es basa també en això, no? I ara ens n’aniríem molt, però al cinema és veritat que 
és gairebé impossible, no?, assistir a versions doblades en català, malgrat que nosaltres 
som del parer també dels subtítols, eh?, però, en qualsevol cas, pel que fa al doblatge, és 
molt difícil. I en el cas dels videojocs és també així, no? 

I contrasta amb una realitat. És a dir, un dels videojocs més venuts, que és el 
FIFA, no?, que està sempre en el top 1 de les vendes de videojocs. Clar, s’escolten els 
Manolos en la retransmissió, quan això xoca amb la realitat de Catalunya, no?, perquè 
el 90 per cent de les retransmissions de ràdio dels partits de futbol o és amb el Joaquim 
Maria Puyal, que és més de la meitat de l’audiència, o és amb en Pou, a RAC1. I, per 
tant, el 90 per cent de l’audiència escolta el futbol en català. Però, clar, quan això es 
trasllada als videojocs, això no passa, no?, i només hi ha l’opció de poder jugar en cas-
tellà. Per tant, l’ús i la normalització de la nostra llengua en l’àmbit dels videojocs i els 
videojocs de masses sí que és una qüestió que nosaltres creiem, també com a usuaris, 
eh?, diguéssim, que cal millorar perquè, justament, la nostra llengua avanci i sigui nor-
malitzada en tots els àmbits. Res més. 

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ara donarem la paraula a l’Antoni Fernández, i també per un 
temps..., ja sé que són moltes qüestions i moltes preguntes per poder respondre en deu 
minuts. Pot respondre un per un, o com vostè prefereixi, o en general. I, en tot cas, si 
quedés alguna cosa, sempre poden acabar de comunicar-se via mail o... 

Gràcies.

Antonio Fernández

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies, senyora presidenta. 
Els dono les gràcies expressament perquè, gràcies a les seves preguntes, penso que la 
meva intervenció quedarà més rodona. Realment estic molt satisfet de les preguntes que 
m’han formulat perquè són coses que m’han quedat pendents, coses que he deixat mal 
enteses, i, per tant, em permetrà respondre, i coses que realment crec que enriqueixen, 
doncs, aquesta intervenció. O sigui, moltes gràcies per les seves preguntes. 

Contestaré de forma més o menys global, si m’ho permet la senyora presidenta. Però 
he de començar parlant del tema de la fiscalitat, no?, perquè és que segurament m’he ex-
pressat malament. Jo estic d’acord amb vostè en moltes coses del que ha dit, però jo no 
parlo de Google, no parlo de Facebook, no parlo d’aquesta gent, que tenen nou empleats, 
facturen 450 milions, en el cas de Google, noranta empleats a la resta de l’Estat i 90 mi-
lions d’euros de facturació, quan en facturen 450, en declaren 90. Jo no parlo d’això; jo 
parlo més de King, que té quatre-cents treballadors a Barcelona –quatre-cents treballa-
dors a Barcelona. És un estudi suec que es diu King, que fa l’Angry Birds. D’això parlem. 
Producció. No parlem d’enginyeria fiscal per tindre a les Islas Vírgenes..., no, no parlo 
d’això. 

Nosaltres parlem: implementació d’estudis, desenvolupament d’estudis amb capital 
local que... –Family Offices, Business Angels, Capital Risc, tot...– apostin pel món del 
videojoc com un sector més a acostar-se; que hi ha moltes limitacions en aquests mo-
ments i tal, però que en la resta del món s’ha vist molt efectiva la fiscalitat especial a 
la producció. Vol dir invertir –invertir–, invertir en producció, en llocs de treball. Això 
és fonamental. I perdoni si he donat..., he traslladat un error. No parlo d’aquestes grans 
corporacions internacionals, les plataformes que facturen molt a Luxemburg, a Irlanda, 
a certs paradisos fiscals... No parlem d’això. Parlem de producció que vingui aquí, que 
posi llocs de treball, que col·loqui aquesta gent que està sortint de les nostres universitats 
i tal. I hi ha el fenomen a Barcelona... Solament els puc parlar de diversos casos, eh?: So-
cial Point, King, Ubisoft, Gameloft... Són estudis internacionals que estan implementats 
a Barcelona, i que tots ells són els que fan aquest gruix de facturació tan important que 
veig concentrada en pocs estudis. O sigui, és activitat econòmica aquí.

En referència al senyor Joan García, de Ciutadans, que, efectivament, o sigui, l’eco-
nomia del coneixement..., el videojoc no solament és oci. L’oci és la piràmide invertida, 
no? O sigui, comença a partir de l’oci, l’afició que tens pel videojoc, però surten totes 
aquestes professions vinculades al videojoc que tenen a veure amb la «gamificació»,  
siegius games..., el mateix que deia el senyor diputat Gerard. 

Aquesta activitat que té a veure amb l’economia del coneixement té l’avantatge 
que la font fonamental és el videojoc. Per exemple, simuladors de vol per a Airbus. En 
aquests moments hi ha no menys de quatre o cinc projectes a Madrid, a prop de les fà-
briques d’Airbus, per a simuladors de vol. I són gent que estava en el videojoc d’oci, en 
el videojoc tradicional, i que han sortit a fer processos de simulació precisament per al 
món aeronàutic. És molt important.

Quin és el problema del tema del treball? Per què té aquesta problemàtica de difi-
cultat entre treball, gent que surt de les universitats i capacitat per trobar treball a les 
empreses més consolidades? És un problema d’especialització. Com es pot entendre que 
hàgim de muntar empreses per donar treball a aquests que surten de les universitats i, 
en canvi, el 57 per cent de les empreses declaren que tenen problemes per trobar perfils 
professionals? O sigui, no són especialitzats. I per què no estan especialitzats? Perquè 
des de les institucions públiques no es munta un sistema ben muntat, productiu, de be-
ques i treball en fase de la formació. O sigui, les universitats han de formar amb graus 
transversals, perquè..., o sigui, la formació professional, que seria una eina interessant, 
encara, això no ho té resolt. Parlem d’universitat de grau i de postgrau. Estan formant a 
nivell transversal, però la forma d’especialitzar és treballant. Deixem-nos de... O sigui, 
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si no entenem que el paradigma és aprendre fent..., jo crec que estem tots d’acord amb 
això; aprendre fent, no aprendre escoltant, anant a classe. Escoltant ens dona una capa-
citat, un coneixement, una titulació, que és molt important, però s’ha d’aprendre fent. 

Hi ha una ruptura molt gran entre la intervenció de les institucions públiques, les 
universitats i les empreses. Els acords que funcionen més bé a Catalunya són privats. 
Entre Tecnocampus, de Terrassa, ENTI i les empreses catalanes de videojocs a Barce-
lona. Són acords privats. Per què? I sap per què? Perquè els professors són professionals 
del sector. O sigui, les universitats privades han utilitzat per al seu professorat els que 
estan treballant a les empreses de videojocs; per tant, és fàcil trobar sinergies i això fa 
que sigui més possible. Però, això..., les institucions públiques haurien d’apostar per 
això, perquè això passi també a la universitat privada.

Jo no tinc cap por que tots aquests universitaris que surten de les universitats es que-
din a l’atur; no tinc cap por. L’única por que tinc és se’n vagin o canviïn de sector, per-
què la formació que reben i l’especialització que rebran quan treballin en processos que, 
efectivament..., senyora García, la palabra «fracaso» es muy fuerte; pido disculpas, no 
quería decirlo. Una cosa es fracaso empresarial, porque una empresa no sale adelante, y 
otra cosa es fracaso personal. ¿Por qué? ¿Para qué tenemos que aceptar que un proyecto 
empresarial que no funciona es un fracaso personal para alguien? Retiro la palabra por-
que no es lo que quería decir, ¿eh? No, no, efectivamente. No, pero estoy de acuerdo, el 
lenguaje nunca es inocente. No, estoy hablando que un proyecto frustrado empresarial 
es una oportunidad magnífica para estos profesionales y estos emprendedores. Y tene-
mos que apoyarlos. Por eso tiene el componente social. 

I per això no estic tampoc d’acord que no he parlat de la part social. He dit que hem 
d’acceptar que gran part dels diners que les institucions públiques, en termes de préstec 
–préstec, no subvenció–, aportin a aquests estudis petits no s’arribin a tornar. Ho hem 
d’acceptar amb absoluta normalitat, perquè forma part del component social que vostè 
em demanava en la meva intervenció. I jo penso que donem això. 

Hem d’acceptar que aquest gruix industrial no sortirà endavant, en la major part. Ho 
hem d’acceptar amb normalitat. Però hem d’acceptar que és la gran oportunitat per tin-
dre empreses més grans, més potents, més fortes, més responsables i més preparades. 
És això... I no podem acceptar que tot aquest capital humà se’ns en vagi fora; no ho po-
dem acceptar, perquè és una llàstima.

En el tema de l’idioma, senyor Gerard, és que FIFA no es fa aquí –FIFA no es fa 
aquí. Tant de bo es fes aquí. FIFA es fa a las Islas Vírgenes, probablement, no ho sé. Si 
tingués una fiscalitat podríem pensar que FIFA es fes aquí, i podríem tindre mesures 
que obliguessin que, almenys des d’una perspectiva també comercial, es fes el videojoc 
en català. Perquè és absurd, si a Catalunya el consum de futbol a la ràdio és el que vostè 
ha comentat, que no ho sé perquè jo fa molts anys que visc fora, i a més soc de l’Espa-
nyol... (rialles), o sigui que m’entendrà que el que..., en Puyal no l’escolto. (L’orador riu.) 
Però el 43 per cent dels videojocs que es fan a Catalunya són en idioma català. Em sem-
bla que són pocs, és poc, sens dubte, però el 43 per cent. I hi ha molts videojocs que no 
tenen idioma. Quin idioma té l’Angry Birds? No hi ha idioma, és solament música. Per 
tant, el 43 per cent no és un nombre que no..., eh? S’ha de treballar més, estic d’acord 
amb vostè i..., per descomptat, però és el 43 per cent. M’agradaria veure, a altres indús-
tries, si un 43 per cent el tenen en idioma català, eh?

Senyor García, en el tema de la fusió amb Aevi, jo no ho sé, a mi no em correspon. 
Jo soc el secretari general de l’associació. El que està clar és que no tenim els mateixos 
objectius. O sigui, a mi el tema de l’IVA, baixar l’IVA dels videojocs, no és el meu pro-
blema. En canvi, Aevi sí que vol que l’IVA dels videojocs baixi. Perquè ells són vene-
dors. Nosaltres som fabricants. Per mi el tema quin és? Fiscalitat, propiedad intelectual, 
això. A mi l’IVA, estant d’acord i recolzant la postura d’Aevi perquè baixi l’IVA, no és 
el meu problema. Llavors, per tant, o sigui, la fusió ha de tindre uns components molt 
clars i els correspon als socis decidir, però les empreses internacionals de videojocs 
que estan a Aevi tenen poc a veure amb les empreses que tenim a DEV, que són empre-
ses desenvolupadores, encara que, en algun cas, tinguem..., i tal. Per què? Perquè en el 
que..., per exemple, Sony. Sony està a les dues, però perquè Sony té a Espanya un pla de 
talent molt fort d’incubació i acceleració d’empreses i de publishing.
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Señora García, el tema Planeta, se lo aclaro. Planeta..., lo que quería decir es que 
necesitamos editores en Cataluña y en el resto de España –editores. O sea, la industria 
editorial en castellano y en catalán es tan potente porque tuvimos un Planeta y otras 
muchas editoras. En el mundo del videojuego no tenemos una editora que apueste por 
la producción propia. Y esto es una lástima. A esto me refería. No quería decir que Pla-
neta tuviera que abrir... Lo he utilizado como ejemplo, y perdón por el malentendido 
también. 

Sí, bueno, lo he dicho. El tema de subvenciones. O sea, el tema de subvenciones, al 
final, lo que hace es que, si no se entienden bien, a lo que ayuda es, digamos, a crear un 
clientelismo, porque el sector es muy exigente. ¿Qué pasa? Si no tienes una necesidad 
de devolver el dinero, te ves obligado continuamente: «Ah! Oye, es que el juego puede 
mejorar, mejorar, mejorar...» Es una rueda sin fin, nunca sale el juego, y te acabas co-
miendo la subvención, y necesitas más, más, más. Este es un problema que nos hemos 
encontrado. Por tanto..., por supuesto, estoy hablando desde mi punto de vista. Algunas 
empresas probablemente preferirían el modelo de subvención, pero yo creo que el mo-
delo de financiación y devolver es un modelo que hay que apostar y que hay que, desde 
las instituciones públicas, defender.

Bueno, el tema de la propiedad intelectual también es un problema gravísimo, y lo 
tenemos que entender. ¿Por qué a una cosa se puede jugar gratis y a otra hay que pagar 
cincuenta euros? Porque un juego cuesta 300.000 euros o 300 millones de dólares. El 
que cuesta 300 millones, que no lo hacemos aquí, vale cincuenta euros, y el que cuesta 
300.000, lo hacemos así, hay que monetizar a través de la publicidad, y por eso es gra-
tis. Son los dos modelos. Pero, por supuesto, ojalá tuviéramos capacidad..., y de esto..., 
por eso necesitamos condiciones de competición internacional, para permitir acceder a 
juegos triple A, que son los de 300 millones de dólares.

¿Demonización del videojuego? Efectivamente, hay este problema y tenemos que re-
solverlo. Pero estamos trabajando; tenemos un proyecto europeo, porque esto no es solo 
a nivel del Estado español, es a nivel de toda Europa, el código Peggy... Y estamos tra-
bajando en estas direcciones. Quiero decirle algunas cosas a la señora Alícia Romero, 
porque es la que me invitó y como..., la dejo para el final. 

Un segon, senyor..., ¿eh?, estic pensant en un fons publicoprivat per al tema de les 
incubadores. O sigui, necessitem incubadores i acceleradores més potents, més fortes, 
amb més capital. Que hi hagi més Game Barcelona o més Sony PlayStation Talents. 
Què estem pensant? Un fons publicoprivat –50 per cent finançament públic, 50 per cent 
finançament privat– on hi hagi una aposta decidida pel sector, per poder acollir i tindre 
aquestes empreses dins d’un ecosistema de desenvolupament, no de protecció excessi-
va, de desenvolupament, d’ajudar-los a créixer, eh? I acceptar, des d’un punt de vista de 
decisió política, que aquest fons potser trigarà anys a poder tindre un retorn econòmic, 
o potser no el tindrem mai, però que tindrem un retorn social i empresarial des del mi-
nut 1. Això és pel que nosaltres apostem, eh? 

I, una mica, és el que volia... Això ens permetria tindre un ecosistema molt més fort 
del que tenim, que he de dir que és clarament millor que el que hi ha a Madrid, i que 
Madrid ha de copiar molt del que s’ha fet a Barcelona. I així també nosaltres ho diem a 
nivell de Madrid. 

Moltes gràcies a tothom.

La presidenta

Moltes gràcies per la seva intervenció. En tot cas, si han quedat qüestions, com que 
suposo que tenen els correus, ja les hi podran fer arribar. I, només, si algun dels porta-
veus tingués alguna qüestió molt breu...? (Pausa.) Si no, donem per acabada la compa-
reixença. Un minut, per acomiadar el senyor Antoni Fernández, i passaríem a les pro-
postes de resolució.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i tres minuts i es reprèn a dos quarts 
de cinc i onze minuts. 

La presidenta

Comencem. Seguim els punts seguint l’ordre del dia.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan 
Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort

250-00650/11

Tractaríem ara el punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
el reconeixement de la vida i obra d’en Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de 
la seva mort, del Grup Parlamentari Socialista, i té la paraula la diputada Alícia Ro-
mero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, presentem aquesta proposta de resolució des del Grup 
Socialista, i permeteu-me que digui que també com a diputada de Mataró, perquè Joan 
Peiró no hi va néixer –ell va néixer a Hostafrancs–, però és veritat que va passar gran 
part de la seva vida a Mataró i allà va deixar una petjada molt important en el moviment 
obrer, en el moviment cooperativista. 

Ell va ser dels que va fundar la Societat Cooperativa Cristalleries, el Forn del Vidre, 
com el coneixem de manera col·loquial a la ciutat, i allà, doncs, va ser on va impulsar 
moltes de les seves idees, que va defensar al llarg de tota la seva vida, no? Va ser un dels 
impulsors de l’economia alternativa, i va impulsar aquest moviment cooperativista que, 
després, a Mataró ha tingut tanta..., o ha tingut sempre tant d’arrelament, no? 

Ara al juliol, el 24 de juliol del 2017, farà setanta-cinc anys del seu afusellament. Va 
ser afusellat amb altres militants de la CNT a Paterna. Ell va ser secretari general de 
la CNT en els anys vint, és a dir, era una persona molt compromesa amb els drets dels 
obrers, dels treballadors. Defensa que va portar sempre, doncs, fins a les últimes conse-
qüències, davant d’aquells que el van afusellar per defensar les seves idees.

A la ciutat el recordem molt sovint. Ha sigut –és, de fet– fill adoptiu de Mataró. 
L’Ajuntament, amb una comissió ciutadana formada per moltes entitats i organitzacions, 
ha preparat centenars d’actes, doncs, per celebrar la seva figura, commemorar-la i recor-
dar aquesta tasca que va fer, que podríem continuar i que, d’alguna manera, es continua 
a la ciutat i també al país. I, des del Grup Socialista, doncs, ens va semblar pertinent 
presentar aquesta proposta de reconeixement de la seva vida, de la seva obra, del llegat 
que ens ha deixat, en aquest setanta-cinquè aniversari de la seva mort, que és una data 
per recordar. 

I, per tant, doncs, el que plantegem és que des de la Generalitat es puguin realitzar 
els actes necessaris per reconèixer la seva vida i la seva obra, i també que es doni su-
port, des de la Generalitat, a tots aquests actes que, des de l’Ajuntament, però també des 
de la societat civil, s’han organitzat per donar, doncs, aquest merescut reconeixement a 
una persona que va lluitar tant pels drets dels treballadors, per una economia diferent. 
I, per tant, doncs, em sembla que és de rebut fer-ho així.

Per tant, sense més, perquè crec que es poden dir moltes coses de Joan Peiró i 
m’agradaria, també, que els companys poguessin afegir altres elements, doncs, plante-
gem aquesta proposta de resolució. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, bé, pels motius que tan bé ha ex-
plicat la nostra companya diputada Romero, i amb la seva, doncs, brillant i apassionada 
exposició, solament manifestar el nostre sentit positiu i favorable a aquesta votació. 

Gràcies.

La presidenta

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

Sí. Gràcies, presidenta. Des de la perspectiva, també, de diputat mataroní, encara que 
no en exercici, i des del record d’infantesa del Forn del Vidre, no tinc res més a dir que do-
nar suport entusiàstic a la proposta que ha fet la diputada. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, la diputada María José té 
la paraula.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, Joan Peiró, sindicalista y ministro de Indus-
tria con Largo Caballero –creo que no se ha mencionado–, durante la Segunda Repúbli-
ca, que fue fusilado el 24 de julio del 42. El Grupo Socialista nos pide reconocimiento y 
recuerdo, en el contexto de la memoria histórica, por los actos que tendrán lugar en Ma-
taró, donde es hijo adoptivo. Defensor del cooperativismo como economía alternativa, 
se nos recuerda en la propuesta su espíritu revolucionario y anarcosindicalista.

Bien, pues, desde el Grupo Popular entendemos que, no solo por la cuestión de la 
memoria histórica, sino también al amparo y en el contexto del espíritu de la Transi-
ción, de superar todas estas diferencias y superar estas injusticias, creemos que esta 
persona merece el respeto y la consideración propia de quien fue fusilado tras la Guerra 
Civil, con lo cual apoyaremos la propuesta de resolución.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Albert Botran; benvingut.

Albert Botran i Pahissa

Gràcies. Bé, nosaltres, com no podria ser d’una altra manera, també hi donem su-
port, ja que tot el que s’ha dit d’en Peiró és veritat; va ser protagonista d’una època sin-
dical brutal, tant per la part més dura, del pistolerisme, però també de les conquestes 
obreres, perquè és quan es va assolir la jornada de vuit hores, que avui per a molta gent 
seria també un anhel. Perquè..., vuit hores remunerades...

I, simplement, només afegir una altra cosa: també va ser director de la revista Ca-
talunya, que és la que va decidir editar la CNT en català; la Soli, la Solidaritat Obrera 
era en castellà, però durant la guerra va existir Catalunya, que era una publicació de la 
CNT en català, i ell en va ser director.

La presidenta

Gràcies. Per part del Grup Junts pel Sí, té la paraula el diputat Fabian Mohedano.

Fabian Mohedano Morales

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada Romero. El cert..., com a diputat de Sants, ja 
que hem parlat dels diputats mataronins, certa enveja per haver presentat aquesta mo-
ció... El cert és que se’l vincula més a Mataró que no a Sants. A Sants tenim una plaça, 
que és la plaça Joan Peiró, que està plena de taxis i de sortides de fum de Renfe, i la ve-
ritat és que està molt a prop de casa meva, i quan passo per allà davant penso que potser 
algun dia hi podríem posar alguna cosa més enllà, doncs, dels taxis i de les sortides de 
fum, no? I, per tant, doncs, potser seria un bon moment per recordar, també, en aquest 
marc, doncs, l’afusellament de Joan Peiró.

El cert és que és un personatge força poc conegut, eh? Representa un capítol fosc de 
la nostra història, tot i que és una persona de classes populars que va arribar a minis-
tre, i, això, jo, personalment..., i crec que s’ha de donar el reconeixement a una persona, 
doncs, que va tenir un inici bastant dur i que va arribar a poder ser ministre. I un cop 
jutjat, doncs, es va mantenir fidel a les seves idees, no? És a dir, ell podia haver tingut 
l’oportunitat de pactar, de trobar una sortida, no? Li van oferir ser l’impulsor dels..., que 
muntés els sindicats verticals, i ell es va mantenir fidel a la seva idea i va preferir, doncs, 
acceptar la condemna.

Probablement el seu caràcter moderat, diria, dintre del seu espai ideològic, doncs, ell 
era una persona de pacte, de moderació i d’entesa i contrari a la violència, no?, i, per tant, 
això segurament el fa, dintre de l’esquema del lliure pensament, una persona de referència.
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Dues anècdotes. Primera, la que he dit de la plaça Països Catalans, i la segona, un 
dia, a la facultat hi havia..., portava jo uns apunts de Joan Peiró, perquè estava fent una 
petita ressenya sobre el personatge, i hi havia una noia al costat i em va dir: «És el meu 
besavi, soc la seva besneta.» I li vaig començar a parlar del personatge i no en tenia ni 
idea, no? O sigui, no era coneixedora de l’obra, del que representava el llegat, com deia 
la diputada Romero, del personatge, no? I allò em va quedar. Fa molts anys, no?, i avui, 
doncs, està bé que es posi de manifest que hi ha un trencament amb el fil de la història, 
i que hi ha molts personatges que han representat molt i que han fet moltes coses per 
construir la realitat que tenim ara, i que, per culpa d’un període fosc, ho hem perdut.

Per tant, doncs, estem d’acord amb aquesta moció que presenta el Grup Socialista. 
En Joan Peiró va quedar fora de la Llei Cruanyes, no?, és a dir, aquesta llei d’anul·lació 
dels consells, perquè va ser jutjat a València, i, per tant, doncs, va quedar-ne fora... Des 
de la família ens consta que lamenten, doncs, que els processos de Companys i de Peiró 
cada cop estiguin més separats, no? I, per tant, com a mínim des d’aquí, des del Parla-
ment, amb aquesta proposta de resolució, i també des de la Generalitat, doncs, si cele-
brem aquest setanta-cinquè aniversari, podrem corregir una part, no tota, de tot això.

Per tant, des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, hi donarem suport. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, esperant això que el Parlament i el Govern se’n facin ressò 
i veient que hi ha unanimitat, posaríem a votació aquesta proposta.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat, per 20 vots a favor.

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç

250-00665/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre les 
cambres de comerç, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la 
diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució ve a posar en relleu la impor-
tància, el pes de les cambres de comerç al llarg de la història de Catalunya. Mantenen, 
des de fa molt de temps, una estreta relació amb el teixit productiu i l’Administració, 
que fa que les cambres de comerç juguin un paper imprescindible en l’acompanyament 
de les empreses.

Un paper fonamental pel fet que entre les seves funcions està la de portar el suport 
necessari en àmbits tan importants per al creixement i la subsistència del teixit produc-
tiu català com l’assessorament, la promoció comercial, la formació, elaboració d’en-
questes per a la cerca de dades estratègiques, o la mediació i l’arbitratge. Totes aquestes 
funcions, al nostre entendre, queden més ben abordades amb l’actual model territorial 
de cambres. Un sector que necessita flexibilitat i autonomia, si el que volem és que sigui 
un sector dinàmic, àgil i al dia.

Coneixem que la Generalitat de Catalunya té la potestat legislativa en matèria de 
cambres, però no ens sembla bé que vulgui presentar un text sense el consens de les 
tretze cambres catalanes existents, que, pel que ens diuen, tenen la intenció de conver-
tir-les en simples delegacions d’un monstre que sembla que serà la Cambra de Comerç 
de Catalunya, que donarà al poder polític, al nostre parer, més eines de pressió i sotme-
trà les actuals cambres de comerç, i els traurà representativitat i capacitat de moviment. 
Per no parlar, tampoc, que tampoc s’especifica, en aquest text, qui paga la festa de les 
noves obligacions.

Per tot això, demanem al Govern una reflexió al respecte, i als grups parlamentaris, 
el seu vot favorable per a aquesta proposta de resolució. I ja us avanço que acceptem 
l’esmena número 1, però no acceptarem l’esmena número 2, de Junts pel Sí. 

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Hi ha dues esmenes presentades, per part del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, i té la paraula el portaveu, el diputat Munell, Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats... Bé, doncs, gràcies per aquesta esmena que 
heu acceptat. De fet, es va parlant sovint d’aquesta llei de cambres, que si està en mar-
xa... De fet, el que hi ha és una memòria preliminar d’un avantprojecte. 

De fet, el conseller Baiget ho ha explicat en diferents ocasions. Aquí, la Generalitat 
i el Govern, en aquest cas, tenen un compromís de tirar endavant una llei de cambres i, 
una mica..., doncs, el que han fet des de l’octubre passat és dir..., per començar a parlar i 
a reunir-se amb tot el sector i amb totes les cambres de Catalunya, doncs, en lloc d’anar-
hi amb les mans buides o amb el paper en blanc, van defensar de poder-hi portar un do-
cument base, eh?, que no és en cap cas cap..., no arriba a ser ni un avantprojecte de llei, 
sinó que arriba a ser una memòria preliminar per començar, justament, a elaborar aquest 
avantprojecte amb tots els implicats, especialment amb les cambres de comerç de Cata-
lunya, no?

I, per tant, aquest és un document que, quan arribi a ser avantprojecte, doncs, s’ini-
ciarà tota la seva tramitació parlamentària. En aquell moment serà també el moment en 
què els diferents grups parlamentaris, doncs, podrem enriquir-lo i fer-hi aportacions, 
eh?; per tant, avui, en aquesta proposta que estem aprovant, perquè el primer punt, 
doncs, l’aprovarem i el segon, de fet, també..., ara ho explicaré mínimament, eh?, en 
tot cas, doncs, és això, és una memòria preliminar en la qual introduïm aquest matís, 
eh?, que hi estem d’acord, perquè en aquesta llei que seguirà l’avantprojecte es mantin-
gui aquesta representativitat i autonomia que les cambres reclamen, però que, en tot 
cas, tots reconeixem que hauran de tenir, no? I, per tant, no tenim cap inconvenient en 
aquest sentit.

Només deixar clar això, que aquest és un tràmit molt incipient, que és una memòria 
preliminar, que darrere vindrà un avantprojecte i que, després, hi haurà tota una trami-
tació parlamentària en la qual, de ben segur, tindrem ocasions per tornar-ne a parlar i 
tornar a enriquir aquest text per arribar a tenir, doncs, una llei pròpia de les cambres de 
comerç a Catalunya, eh?, en la qual es preveu, entre altres coses, una cambra general, 
eh?, que seria una mica el que substituiria el que avui dia es coneix com a Consell Ge-
neral de Cambres. El contingut d’aquesta cambra general, de fet, haurà de formar part 
del que s’acordi o es proposi en aquest avantprojecte de llei, eh?, i, per tant, el que ara en 
aquests moments hi ha com a memòria preliminar, ho repeteixo, és un punt d’inici, eh?, 
doncs, que s’ha d’enriquir a través de les aportacions. 

Per tant, l’esmena, doncs, agraïm que s’accepti; eliminem, justament, aquesta refe-
rència al Consell General de Cambres, perquè aquesta memòria preliminar parla d’una 
cambra general de Catalunya.

I en el cas del punt 2, de fet, parlem gairebé de sinònims, no? Perquè, mentre el grup 
proposant demanava «assegurar el sistema de finançament suficient per a les cambres», 
nosaltres fèiem una esmena en el sentit d’establir un marc per assolir els recursos eco-
nòmics per a les cambres, però justament a partir d’allò que la llei prevegi el que hagin 
de fer, no? Però, en tot cas, jo penso que són matisos gairebé sinònims, i, per tant, en-
cara que no ens l’acceptin, al final, doncs, també votarem a favor de la proposta inicial, 
eh?, perquè no estem pas massa allunyats, en paraules diferents. 

Gràcies.

La presidenta

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

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Nosaltres, si realment, doncs, s’accepta l’esmena de Junts pel Sí, 
l’esmena 1 de Junts pel Sí, la votaríem favorablement. Ens sembla que queda més obert 
i, per tant, dona un espai perquè des dels grups parlamentaris, un cop entri en tràmit la 
llei de cambres, doncs, puguem treballar quina seria la millor opció. I, per tant, si fos 
així, doncs, la votaríem favorablement. 
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El punt 2 el votarem favorablement, tal com estableix la proposta de resolució de 
Ciutadans. Entenc que no acceptarà l’esmena número 2 i, per tant, doncs, nosaltres vo-
taríem favorablement el text original. 

Gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies, presidenta. Certament, des que el Govern va presentar aquest esborrany 
de text per ser estudiat, se n’ha parlat força. Hi ha hagut unes crítiques bastant impor-
tants per part de determinades cambres de comerç i, al mateix temps, també cal reco-
nèixer que cal estudiar a fons el funcionament de les cambres de comerç. 

Totes dues coses són certes i, per tant, el que sí que ens sembla que és compartit per 
tothom és que potser ens caldria, més aviat que tard, algun text que reordenés, però que 
reordenés de manera consensuada, tot el sector de les cambres de comerç. 

Com que, pel que han explicat tant el proponent com la persona que presenta les es-
menes, sembla que s’ha arribat a un acord que reclama això, és a dir, que fem un text 
que sigui prou consensuat, sense tancar porta a cap manera de fer-ho i que, a més a més, 
tal com diu el punt 2 del proponent, es garanteixi el finançament de les cambres, nos-
altres estaríem d’acord tant amb el punt 1, amb l’esmena acceptada, com amb el punt 2 
original. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Popular, la diputada María José García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, nosotros nos alegramos de que el Gobierno, a través del 
grupo que le apoya, pues, nos da la sensación de que está echando marcha atrás y está 
recapacitando, porque por las noticias que teníamos, pues, lo que se pretendía era hacer 
una ley de cámaras de comercio de Cataluña que acabara con la autonomía que actual-
mente tienen, fusionándolas, ¿no?, desde el punto de vista decisorio, en una sola cáma-
ra, reduciendo el peso de las cámaras territoriales.

Nosotros entendemos que, si eso sucede así, la actividad de promoción empresa-
rial que se desarrolla en la actualidad, pues, se podría ver afectada, si al final, pues, las 
cámaras de comercio se acaban convirtiendo en un apéndice de la política económica 
del Gobierno. Por eso creemos que es muy importante que, en la fase de redacción de 
la próxima ley, pues, se salvaguarden no solamente la representatividad de las cámaras 
a nivel territorial, sino también su adecuada financiación y la defensa exclusiva de los 
intereses empresariales a través del apoyo de las iniciativas emprendedoras, por lo que, 
desde el Grupo Popular, apoyamos la propuesta presentada. 

Gracias.

La presidenta

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

Albert Botran i Pahissa

Bé, nosaltres ens abstindrem. En principi, ja volíem fer-ho i, encara que s’hagi arri-
bat a un acord, doncs, ho volem mantenir, perquè..., bé, sabem que és una qüestió polè-
mica, però tampoc tenim una posició molt elaborada, sinó que pensàvem que convenia 
escoltar tots els actors, en el marc de la llei, del debat de la llei, quan..., perquè creiem 
que és anticipar-se, doncs, fer un posicionament quan encara no està oberta la ponèn-
cia, que és on tocarà discutir si el text base tenia alguns elements encertats o directa-
ment, doncs, convé rectificar-ho en la línia que demana Ciutadans. 

Per tant, nosaltres, com que creiem que és una mica precipitat, ara mateix, posicio-
nar-nos sobre aquesta qüestió, ens abstindrem.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se o... (Veus de fons.) No cal? Bé, doncs..., podem 
votar...? (Veus de fons.) Votació separada? (Jordi Munell i Garcia demana per parlar.) 
Ah, d’acord, perdona, Jordi, sí...

Jordi Munell i Garcia

Si em permet, presidenta..., no, només una consideració a la diputada companya del 
Partit Popular. En tot cas, i nosaltres no pretenem, en cap cas, tirar enrere cap posicio-
nament... Repeteixo que hi havia un document preliminar, per tirar endavant un avant-
projecte. I, en tot cas, jo li n’he fet una lectura ràpida; en cap cas, doncs, ni es retirava 
la representativitat ni la capacitat de les cambres existents. En tot cas, aquest document 
recollia que les mateixes cambres havien manifestat reiteradament la necessitat de dis-
posar d’un nou marc normatiu, eh?, justament per això.

A partir d’aquí, el Govern comença a treballar, en el seu moment, i arriba a aquest 
primer document per poder seure i treballar. Per tant, en tot cas, que avui acceptem una 
proposta dels companys de Ciutadans en aquest sentit, no ho entenem en cap cas que si-
gui ni tirar enrere ni fer marxa atrás, com diuen, eh? 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. (Maria José García Cuevas demana per parlar.) Diputada, per què 
demana la paraula?

María José García Cuevas

Sí, por alusiones y por contradicciones, treinta segundos.

La presidenta

Trenta segons.

María José García Cuevas

Si eso fuera así, señor de Junts pel Sí, no sería necesario haber presentado esta pro-
puesta de resolución. Si se presenta una propuesta para garantizar la independencia de 
las cámaras, su nivel de representatividad y autonomía a nivel local, es porque había el 
peligro de que con la nueva ley no fuera así. Con lo cual, entendemos que el Gobierno 
ha rectificado y nos alegramos. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies. (Veus de fons.) No, en tot cas, potser els tocava respondre als propietaris de 
la proposta de resolució, senyora Cuevas.

Bé, passaríem..., entenc que votem..., el que votem és la proposta, amb el punt 1, que 
és l’esmena acceptada del Grup de Junts pel Sí, i el punt 2, que és el punt original de la 
moció.

Vots a favor?
Dinou vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Una abstenció, de la CUP.
I, per tant, s’aprova la proposta per 19 vots a favor, de tots els grups excepte la CUP.

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues

250-00669/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues, presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans... (Rialles.) Ai, perdoneu..., perdona, Marc, de 
Catalunya Sí que es Pot. Presenta la proposta el diputat Marc Vidal. L’estrès fa estralls...
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Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. No, no m’he canviat de grup, encara... En qualsevol cas, deixi’m 
començar amb un error tècnic que hi ha, perquè m’ha fet..., precisament la diputada de 
Ciutadans me n’ha fet adonar..., el títol és correcte, de Constantí a Viladecans, però, al 
començament, on diu: «A la Mesa del Parlament...», parla de «Constantí a Vila-seca». 
Malament aniríem si fos de Constantí a Vila-seca; per tant, és l’únic lloc que ho diu..., 
és Viladecans.

En qualsevol cas, aquesta proposta de resolució fa esment a una altra que vàrem 
aprovar el 22 de setembre, i que el nostre grup va votar-hi també a favor. I és per inten-
tar completar-la, segons la nostra perspectiva, ja que no ho vàrem poder fer en el seu 
moment. I m’explico: el 2005, Red Eléctrica va elaborar un estudi per al desplaçament 
d’aquesta línia en el qual es destacaven tota una sèrie de condicionants, com altres línies 
que hipotecaven traçats alternatius, servituds per a edificacions, condicionants ambien-
tals, etcètera. Tant és així, que mai es va arribar a realitzar un estudi d’avaluació d’im-
pacte ambiental. 

Per tant, presumiblement, quan es realitzi aquest estudi, a petició del que diu aques-
ta resolució, que ja esmento que està aprovada, seguiran apareixent les mateixes difi-
cultats. Per tant, en aquest context, caldria, a la nostra manera d’entendre, recuperar al-
guns treballs anteriors i que estan citats aquí. 

El primer, el 2009, ja es va elaborar, Red Eléctrica, el projecte de modificació de la 
línia, que contempla l’opció del soterrament com la més viable des del punt de vista del 
seu impacte. El 2010, el document informa d’alternatives d’ubicació, també soterrament 
parcial de la línia aèria. El novembre del 2010, un nou escrit a l’Ajuntament de Begues 
amb relació a aquest punt, que fa referència als treballs de soterrament, al seu cost i a 
l’alternativa que s’havia adoptat. Al juliol del 2012 es realitza el projecte constructiu i es 
presenta a l’ajuntament. I atès aquest informe i valorades les alternatives, conjuntament 
amb el municipi, valorat i acceptat el soterrament de la línia, s’acorda iniciar l’actua-
ció en una primera fase, corresponent al tram de Begues Park. I, precisament per això, 
l’ajuntament aprova, el 2011, la modificació del Pla general d’ordenació municipal per 
adaptar-lo a l’esmentat soterrament. I, el 2011, l’Ajuntament de Begues tenia pressuposta-
da ja una partida per iniciar el soterrament d’1.200.000 euros, i el compromís de l’Icaen  
de l’aportació d’un altre milió d’euros. I aquí és on es canvia tot.

És a dir, fins aquí, tots els estudis aconsellen per damunt de tot el soterrament; hi ha 
les aprovacions que ha de fer l’Ajuntament; hi ha l’acord de la inversió, i, en el moment 
que s’hi han de posar els diners, desapareix el soterrament i es torna a parlar, una vega-
da més, del desplaçament. Per tant, què és el que proposem nosaltres? Doncs, proposem 
que, en allò que ja vam aprovar, incorporem a la redacció del nou document inicial, que 
ja fa referència a la proposta de resolució que vam aprovar, totes les opcions, també in-
closa l’opció del soterrament, i no només la del desplaçament. Per tant, aquest és el pri-
mer punt. 

En el segon punt, el que demanem és que la Generalitat col·labori amb el municipi 
per impulsar un procés participatiu, perquè es vegin totes aquestes opcions per resoldre 
la problemàtica. I, un cop fet aquest procés de participació, promoure una consulta per 
decidir quina és la millor opció. És a dir, no només una de les opcions, sinó donar in-
formació sobre totes, que inclogui també el soterrament, atès que ja hi ha tota una sèrie 
d’informes tècnics; el procés participatiu on es pugui debatre tot això, i, finalment, la 
consulta per acabar-ho de decidir. Aquest és el motiu de la proposta de resolució. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi ha una esmena presentada per part del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, i té la paraula el diputat Joan Ramon Casals.

Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem presentat una esmena, que ja ens han 
dit, eh?, i ens han avançat que no s’acceptarà. I explico el motiu i per què, llavors, vo-
tarem en contra de la proposta de resolució. Hi han tres motius pels quals nosaltres no 
podem acabar de compartir la moció. I entenem, també, això sí, per què ho presenta Ca-
talunya Sí que es Pot, i entenem que no hi ha cap mena de..., i és una manera de defen-
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sar el que sempre ha defensat Catalunya Sí que es Pot o Iniciativa, en aquest punt, i, per 
tant, és molt legítim i ho entenem, i ho entenem des d’aquest punt de vista constructiu, 
eh? Vull dir..., en això... 

L’altre és que sí que és veritat que es fa referència a una proposta de resolució que ja 
es va fer, i no tenim clar, eh?, nosaltres, si esmenar una proposta ja aprovada, en tot cas, 
podia haver sigut una nova; però entenem igualment, això sí, que és legítim el que defen-
sen i sempre han defensat vostès, justament el tema del soterrament per sobre de qualse-
vol altra opció, per acabar amb una cosa que sé que comparteix, eh?, el global del Parla-
ment, el global d’aquesta comissió, que és que la línia que ara passa pel mig del municipi 
de Begues, diguéssim, doncs, desaparegui d’aquest espai. Tant de bo... I la millor opció, 
segurament, eh?, fos el soterrament. Però és veritat que al que feien referència amb la 
proposta de resolució anterior era que hi ha un grup de treball, amb uns convenis signats 
entre Red Eléctrica Española, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Begues, per 
treballar diverses opcions i mirar de tirar endavant aquella que fos possible realitzar més 
ràpid.

I en aquell moment, i les últimes reunions a les quals feia referència la proposta de 
resolució, del grup de treball, s’estava estudiant, eh?, justament la del desplaçament. I el 
que es va aprovar aquí, o el que es va intentar impulsar des d’aquí, és que totes les parts, 
realment, poguessin..., i fos viable que desaparegués la línia d’alta tensió que passa en 
aquests moments per Begues, que és l’objectiu final.

Ara, en aquests moments, l’Ajuntament està fent molt bona feina, des del nostre punt 
de vista, i està a punt d’arribar-se a poder tenir una possible solució viable, i ràpida, i 
possible, i econòmicament equilibrada. I és veritat que, segurament, aquesta no és la del 
soterrament, sinó que és una opció nova, eh?, més tova, de desplaçament. 

Però entenem el que vostès defensen, eh? Ho repeteixo, el fons, el compartiríem, 
però hi ha una cosa que per nosaltres va per davant, o dues coses, que són els altres dos 
motius pels quals nosaltres entenem que no podem donar suport a la moció, que per 
nosaltres van per davant. Un és l’autonomia municipal, és a dir, nosaltres entenem..., i 
aquesta proposta de resolució diu que el Parlament li digui com ha de decidir, a l’Ajun-
tament de Begues... (Veus de fons.) Bé, és la sensació que nosaltres tenim. Per tant, a 
nosaltres això, saben, sempre ho hem dit, que podem opinar, però no dir-li el que ha de 
fer, a l’ajuntament, eh? I..., per tant, en tot cas, l’ajuntament està fent els seus processos i 
segur que, quan els decideixi, seran els millors possibles per a aquell municipi; per això 
han estat triats pels ciutadans i les ciutadanes de forma legítima. 

I segona, perquè entenem..., eh?, i la finalitat positiva que vostès proposen la solució, 
si ara nosaltres entenem que si haguéssim de prendre aquesta solució que vostès diuen, 
no tinc clar si veuríem mai el desplaçament o el soterrament de la línia elèctrica, per-
què ara estem a punt que sigui possible –ara estem a punt que sigui possible. I tornar 
a començar, tornar a fer un projecte, tornar a fer l’impacte ambiental, i no sabem si hi 
hauran els recursos que, a part, el soterrament..., vostès posen unes xifres aquí que a 
nosaltres ens consten que són justament deu vegades més..., creiem que tornar a comen-
çar podria fer inviable el que ara pot ser possible, que és un desplaçament de la línia de 
Begues, que és el que vol tothom.

I, per tant, també, per aconseguir la finalitat principal, que és que desaparegui la 
línia de Begues pel mig de la població, no podem donar suport a aquesta proposta de 
resolució, perquè entenem..., eh?, amb la bona fe que ho fan, però entenem que tirar en-
rere, que és el que creiem que també proposa aquesta proposta de resolució, pot fer que, 
al final, no ho vegem mai. I, per això, no hi donarem suport.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la dipu-
tada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos votaremos a favor de todos los puntos, por-
que..., bueno, en primer lugar, nos parece acertado incorporar todas las opciones en el 
estudio de impacto ambiental del Proyecto de modificación de la línea eléctrica a su 
paso por Begues, para luego poder escoger la mejor fórmula. Pero, para ello, hay que 
tener toda la información. 
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Y, respecto al punto 2 y al punto 3, desde Ciudadanos estamos a favor de las con-
sultas ciudadanas, excepto de aquellas que son excluyentes e ilegales, y que solo sirven 
para generar confrontación y nuevos problemas. En cambio, para las actuaciones que 
puedan tener una implicación de gran calado en un municipio, con un importante peso 
presupuestario y, sobre todo, que genera inquietudes y conflictos locales, creemos que 
puede ser una herramienta útil. De hecho, en municipios donde proyectos de gran cala-
do han generado importantes dudas y contestación, tanto política como vecinal, desde 
Ciudadanos hemos impulsado la consulta vecinal; es el caso del PDU Gran Vía - Llo-
bregat, de l’Hospitalet de Llobregat... 

Decía que es una herramienta útil porque impulsa la información y el debate ciu-
dadano, si se hace bien, y maximiza la transparencia y dificulta las operaciones con 
intereses dudosos. Es una herramienta útil porque pone en valor los recursos públicos, 
siempre limitados, para destinarlos a las verdaderas prioridades, y porque, al fin y al 
cabo, legitima las políticas públicas, y en la planificación de infraestructuras de gran 
calado es doctrina generalizada la necesidad de disponer de amplios consensos políti-
cos que garanticen su estabilidad, para evitar el riesgo de que, en un futuro cambio de 
gobierno, pueda paralizar, pues, la aplicación de estas políticas. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat 
Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Jo crec que l’objectiu final, eh?, o central, és que la línia d’alta 
tensió que passa pel mig de Begues, doncs, no passi per allà, eh? Jo crec que aquest és 
l’objectiu. 

I n’hem parlat, eh?, des de fa temps, d’aquesta línia. I no es pot dir que Red Eléctrica 
Española no hagi estat sensible a les demandes que se li han anat plantejant històrica-
ment respecte a aquesta línia, entre altres coses perquè jo crec que hi han dos objectius, 
eh?, un és aquest, i després n’hi ha un altre de més general, que és ser capaços de garan-
tir la qualitat del servei elèctric, eh? I la qualitat del servei elèctric només es fa, doncs, 
reforçant les línies que tenim. Encara no..., i, segurament, entrant en un altre debat que 
no, no..., ara no hi aniré, eh?, però sí que hi ha aquests dos objectius, el que fa referència 
a Begues i el més general, que, en aquest sector, aquest territori, doncs, puguem garantir 
amb més qualitat el servei elèctric.

I cada vegada que tenim una infraestructura d’aquestes característiques, tothom hi 
està d’acord, i quan arribes als temes més d’intentar filar prim, perquè per algun lloc 
han de passar les coses, o s’han d’instal·lar, és quan surten els problemes, eh? Llavors, 
per això els deia que Red Eléctrica Española no ha estat insensible als plantejaments 
que s’han fet. Des del 2005 que s’han fet, elaborat estudis, anàlisis, de com es podia fer, 
d’una manera o d’una altra, però estem en la situació que estem. Jo crec que tornar a 
reobrir de nou el procés ens pot portar a uns calendaris no previsibles i amb uns proble-
mes de finançament, per aconseguir l’objectiu més territorial, o més local, que és que la 
línia deixi de passar pel mig de la població, eh?

Segurament, quan es va decidir, l’any 2011, que una de les opcions possibles hauria 
pogut ser el soterrament, si hi haguessin hagut els recursos necessaris per fer aques-
ta inversió, en aquell moment hauria estat possible... Llavors ja van haver-hi dificultats 
econòmiques que tothom pot entendre. Estem, ara, en un altre període, que hi poden 
haver recursos per, ho torno a dir, aconseguir aquest objectiu més local, sense malmetre 
l’objectiu general, que és garantir la qualitat del subministrament elèctric. 

Per tant, nosaltres en aquest moment no podrem donar suport a aquesta proposta de 
resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, la diputada María José 
García Cuevas.
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María José García Cuevas

Muchas gracias, presidenta. Bien, yo creo que, como una previa, hay que decir que 
los políticos estamos aquí, y la gente nos vota para que velemos por el interés general, 
para que demos soluciones realistas, en base a datos objetivos, a los problemas que tiene 
la gente, no para que les compliquemos más la vida. La sociedad, lo que nos pide, son 
soluciones realistas, como he dicho, y nos pide eficacia y nos pide eficiencia. 

Eficacia, en este caso, es solucionar un tema que lleva veinte años encima de la mesa, 
que lleva veinte años perjudicando la vida de la gente de Begues y que no ha sido capaz 
de solucionar el Ayuntamiento de Begues. Y eficiencia consiste en dar una solución sa-
tisfactoria al menor coste posible, y, sobre todo, que sea factible. Porque podemos decir 
lo que queramos, y el papel lo aguanta todo, pero, luego, como decía el portavoz que me 
ha precedido, la realidad es tozuda y, a la hora de ponerte a mirar por dónde pasan las 
cosas y lo que cuesta, pues, la gente se echa para atrás, que es exactamente lo que pasó 
en su día, como decía el diputado que presentaba la propuesta, cuando decía que no, que 
es que el soterramiento ya estaba aprobado y ya estaba en marcha. 

Vamos a ver..., estaba el proyecto de hacer seiscientos metros, que costaban 4 millo-
nes de euros, y hay que hacer tres quilómetros de línea, ojo, ¿eh?, tres quilómetros de 
línea. Y por 4 millones de euros que había que poner, que la Generalitat tenía que poner 
1 millón, no lo puso, porque empezó la crisis, y ya no había 1 millón de euros para po-
ner, imaginemos, para hacer tres quilómetros. Con lo cual, seamos un poquito serios, y 
busquemos soluciones realistas y factibles. 

El soterramiento, evidentemente que no se ve... Las cosas que se tapan, no se ven; el 
impacto visual, pues, es estupendo, es la mejor opción, desde un punto de vista estético. 
Pero, en cuestión de transporte eléctrico, hay otra cuestión, que es el tema técnico. El 
soterramiento presenta dificultades técnicas, también, y presenta problemas de fiabili-
dad que no tienen las líneas aéreas. Y el coste, evidentemente, que multiplica por más 
de diez el hacer una línea aérea. 

Por tanto, desde este punto de vista, nosotros creemos que estar permanentemente 
cuestionando los acuerdos, un acuerdo que se tomó por unanimidad en este Parlamento, 
que consiguió desbloquear, como digo, un problema que tenía la gente, de veinte años, 
y que estaba paralizado, y que lo conseguimos desbloquear entre todos aprobando una 
propuesta por unanimidad, una transacción con el apoyo del grupo que apoya al Go-
bierno, que apoyaba también al Gobierno, aunque lo presentara mi grupo. Es que yo no 
tengo la culpa de ser del Partido Popular, pero presentamos una propuesta, que fuimos 
capaces de conseguir el consenso con el grupo que apoya al Gobierno, el consenso del 
Gobierno, la felicitación de la alcaldesa del pueblo y la unanimidad del Parlamento. Por 
lo tanto, creemos que estar cuestionando permanentemente los acuerdos solamente em-
pantana y complica la vida de la gente. 

Nosotros creemos que esta PDR, por tanto, va en contra del interés general, y por 
eso vamos a votar en contra. Creemos que se trata de reabrir un debate intoxicándolo, 
porque, además, escuchando los argumentos que se han dado..., es que, si se hace una 
consulta, seguro..., y lo voy a decir y suena fuerte, pero no se va a decir la verdad a la 
gente. (Veus de fons.) Sí, no se va a decir la verdad a la gente, como en otras consultas 
que ha habido en otros sitios sobre temas que no se ha dicho la verdad a la gente. Y que, 
luego, a la hora de la verdad, la gente dice: «Ostras, a mí no me habían explicado eso, 
porque, a lo mejor, si hubiera sabido las consecuencias que tenía el votar esto, hubiera 
votado otra cosa.»

Yo les digo, si se optara por el soterramiento, no se va a hacer, no lo vamos a ver en 
los próximos diez años, no lo vamos a ver, mientras que esto se puede poner en funciona-
miento ya. De hecho, está en funcionamiento ya; por tanto, no empantanemos las cosas...

La presidenta

Vagi acabant, diputada...

María José García Cuevas

...ni el pueblo... –sí, gracias, presidenta–, ni el pueblo ni el consistorio están ahora 
por consultas, están por soluciones. Por lo tanto, dejémonos de hacer política de cara a 
la galería y seamos eficaces, eficientes y velemos por el interés general. 

Gracias, presidenta.
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La presidenta

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

Albert Botran i Pahissa

Bé. Jo crec que no es va aprovar per unanimitat, tot i que ara la diputada Cuevas 
m’ha fet dubtar, però jo crec que precisament el nostre grup es va abstenir per aquesta 
raó, perquè dubtàvem si el millor era el desplaçament o el soterrament. I per aquesta raó 
ens vam abstenir. 

I, per tant, amb plena coherència amb el que vam defensar al setembre, doncs, ens 
sembla correcte que hi hagi un procés participatiu, perquè és la manera, doncs, que la 
decisió que es prengui sigui la més ferma, amb un debat obert, amb una contraposició 
dels arguments, doncs, els pressupostaris, els tècnics, i els ecologistes i tot el conjunt..., 
i urbanístics, tot el conjunt d’arguments es posin sobre la taula, la decisió que es prengui 
sigui la més ferma i la que... La decisió més ferma és la que ve avalada per..., doncs, ma-
jories. I, per tant, nosaltres estem a favor que hi hagi una consulta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se, té la paraula..., sobre l’esmena, el diputat Marc 
Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies presidenta. Deixi’m començar agraint a la diputada García Cuevas les 
informacions que ens ha donat, que segur que són més consistents que les de Red Eléc-
trica Española, perquè..., és clar, els informes de Red Eléctrica diuen el contrari del que 
ha dit ella, però segur que ella coneix més que Red Eléctrica el que s’ha de fer a Begues.

En qualsevol cas, amb relació a l’esmena, jo agrairia que es llegissin el que diu la 
proposta de resolució i no el que vostès pensen que diu. Els ho agrairia, perquè s’ha dit 
que qüestiona els acords... No qüestiona res –no qüestiona res–; demana afegir –afegir, 
eh?, que no és qüestionar– que es tinguin en compte totes les opcions, que és molt di-
ferent. Per tant, no qüestiona l’acord aquell que es parlava; demana que es tinguin en 
compte totes les qüestions. No qüestiona l’autonomia municipal, perquè no demana a 
l’ajuntament res més que allò que demanem en general, que és fer un procés participatiu 
i ajudar-lo, l’ajuntament, a fer el procés participatiu, amb tota la informació.

Escolteu-me... –escolteu-me–, no dir-ho tot a la ciutadania és fer trampa, també. 
Dir les coses falses és molt lleig i molt dolent, però no dir-li-ho tot també és fer trampa. 
I quan aquí hi ha hagut tot un procés de tants anys, naturalment que l’objectiu important 
és treure la línia d’aquí al mig, i tant, però és treure-la bé, és fer les coses bé, i és ser 
coherents i honrats en tot allò que, al llarg dels anys, s’ha anat discutint i s’ha anat acor-
dant. Perquè el que aquí hi ha hagut és un canvi, un, per diners, i dos, per opció política. 
Per tant, siguem clars, no ens fem trampes al solitari els uns als altres i diguem-nos les 
coses clares. 

Per tant, l’únic que pretenia aquesta proposta de resolució, que ja veig que no reei-
xirà, és que afegíssim el punt, que en el seu moment, tècnicament, era el millor, per no 
descartar-lo, que l’afegíssim, a l’hora de fer el procés de participació, i que fos la pobla-
ció, amb el coneixement estricte de tot, la que prengués la decisió.

Com que l’esmena que presenta Junts pel Sí no diu això, no parla de totes les op-
cions, clar, entendrà que és la base de la nostra proposta i, per tant, no la hi podem ac-
ceptar. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
Hi ha tres punts. Entenc que es poden votar conjuntament? (Pausa.) D’acord.
Vots a favor de la proposta?
Set vots a favor, dels grups de Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans i la CUP.
Vots en contra?
Catorze vots en contra, dels grups de Junts pel Sí, el Partit Socialista i el Partit Po-

pular.
Per tant, no s’aprova la proposta de resolució.
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca

250-00670/11

I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport 
als grups de recerca, presentada pel Grup de Catalunya Sí que es Pot. I té la paraula el 
diputat Marc Vidal. 

Gràcies.

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies, presidenta. Mirin, bàsicament fa referència a les convocatòries que cada 
tres o quatre anys la Generalitat convoca quant a suport als grups de recerca. Mirin, la 
convocatòria del 2009, el punt 9 d’avaluació incloïa un apartat molt específic que deia, i 
els el llegeixo, perquè, en el fons, és el que demana la proposta de resolució: «Es tindrà 
en compte l’equilibri de gènere en el si del grup de recerca i la presència d’un investiga-
dor o d’una investigadora júnior que actuï com a persona coordinadora en formació, que 
tingui delegades algunes atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador 
del grup de recerca.»

Això..., a les convocatòries següents, misteriosament i sense saber per què, va desa-
parèixer aquest punt. És a dir, va desaparèixer una clàusula, petita clàusula, que inten-
tava gratar una miqueta en l’equilibri de gènere en les convocatòries. Una miqueta. No 
sabem per què va desaparèixer. Segurament, deu haver estat per un lamentable oblit ad-
ministratiu o burocràtic, perquè, és clar, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efecti-
va de dones i homes, que va aprovar aquest Parlament, en el seu article 28, referit a uni-
versitats, diu explícitament que, com a mínim, aquestes qüestions es tinguin en compte. 
No els el llegeixo, perquè el tenen vostès aquí.

Per tant, com que entenem que la desaparició ha estat misteriosa i no voluntariosa 
per part de ningú, l’únic que reclama aquesta proposta de resolució és que es torni a in-
corporar l’article desaparegut, i, per tant, el paràgraf sencer, que és aquell que ha deixat 
d’aparèixer, és exactament el que diu aquesta proposta de resolució, que tampoc els la 
llegeixo perquè ja els l’he llegit abans. I espero de la seva bona consideració que tinguin 
a bé aprovar-ho. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, hi ha una esmena, i té 
la paraula la diputada Montse Palau.

Montserrat Palau Vergés

Gràcies, presidenta. El Grup de Junts pel Sí retirem aquesta esmena. De fet, di-
guem-ne, que va ser l’esmena per un excés de zel, en el sentit de coherència sobre el tí-
tol i els motius d’explicació de la proposta de resolució i la proposta de resolució en si. 
De fet, a l’enunciat i a l’exposició de motius només fa referència a l’equilibri de gènere i 
després hi ha una referència als investigadors i investigadores júnior.

Estem totalment d’acord a tornar a incloure aquest paràgraf en l’apartat de mèrits 
per a avaluació dels grups de recerca de l’AGAUR. De fet, l’equilibri de gènere, a més, 
com ha dit el diputat Vidal, ens ve marcat per la Llei 17/2015, i estem, també, totalment 
d’acord amb la promoció de les figures dels investigadors o investigadores júnior, de fet, 
de tots els seus mèrits curriculars, de la gent jove, siguin doctorants o professorat que 
vol acreditar-se. Per tant, des de Junts pel Sí votarem d’acord a aquesta proposta de re-
solució. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, gràcies novament, presidenta. Deixi’m començar felicitant el grup proposant per 
aquesta proposta de resolució, perquè, bé, la realitat és, com diu l’exposició, solament 



DSPC C 372
30 de març de 2017

Sessió 20 de la CEC 32

un 25 per cent de les IP, no?, de les investigadores principals als grups de recerca són 
dones, i, per tant, és una evidència que les desigualtats, en aquest cas, hi són i són, a 
més a més, grans. També, que a la universitat, doncs, encara hi ha molt recorregut en la 
millora i que hi ha moltíssimes evidències, com podria ser que al CSIC encara no hi ha 
hagut cap presidenta.

Ara bé, com un comentari potser personal, perquè vinc d’aquest món, alguns apostem 
clarament pel mèrit, eh?, i creiem que el mèrit ha de ser, doncs, el tronc que ha de primar 
qualsevol acte científic. Dit això, ho comento perquè crec que hi ha fórmules de baremar un 
currículum; de fet, això, a la universitat ho fem sovint. En el cas de baremar, per exemple, 
IP per ser, doncs, els que dirigeixen un projecte de recerca, hi ha càrregues d’impact factor, 
hi ha nombre de publicacions, a quantes convocatòries públiques un ha estat... Per tant, hi 
ha formes d’objectivar el mèrit i que això sigui una política efectiva, que és el que alguns 
creiem que cal fer.

No hi ha dubte que els que hem passat certes oposicions, doncs, hem constatat que 
a ningú li pregunten de quin gènere i que, bé, el que és important és que el millor tre-
gui més punts i les guanyi. Per tant, si creiem que cal avançar amb això, els meus dub-
tes personals són que probablement en l’àmbit universitari, havent-hi altres formes de 
baremar-la millor que les quotes, que crec que és, en aquest cas, un barem evidentment 
reduccionista, quan hi ha mèrits objectius que es podrien fer, podríem avançar per allà.

Bé, la proposta de resolució és curta, per tant, tampoc no cal esmenar-la en aquest 
sentit. No ho hem fet, perquè nosaltres hi votarem a favor; estem d’acord, en aquest sen-
tit, en el fons. Però sí que és cert que creiem que podríem avançar en certs aspectes de 
meritar importants... I crec que a la diputada que tinc al costat, ahir o abans-d’ahir li ho 
ensenyava...: jo tenia un article de recerca que m’enviava un editor d’una revista inter-
nacional, en la qual un fa el pay review, la revisió internacional d’un article sense saber 
–perquè gens ens importa als revisors– qui subscriu, qui ha signat aquell article, no? 
L’important és que l’article estigui bé, que la metodologia sigui bona, bé, que sigui un 
article d’excel·lència per a ser publicat a les millors revistes. I això és, finalment, el que 
fa que després la recerca sigui de molta qualitat, no?

Per tant, bé, podem dir avui això. De fet, amb aquesta esmena que presentava el 
Govern, i crèiem que, a més, hi havia una part especialment important, que és la d’apo-
derar la joventut perquè pugui entrar en aquests grups de recerca. Això particularment 
crec que és molt més important per fer aquest relleu generacional que li cal a la univer-
sitat, que li cal a la recerca; molt més que intentar garantir les quotes que la universi-
tat..., jo no tinc cap mena de dubte que haurien de ser sempre meritòries i que, a més, hi 
ha fórmules absolutament contrastades, objectives i internacionals per a fer-ho.

En tot cas, apuntat tot això, manifestar, doncs, la gratitud per aquesta proposta i 
anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Socialista, té la paraula la diputada Alícia Ro-
mero.

Alícia Romero Llano

Sí, seré molt breu, presidenta. Només per agrair la proposta de resolució que pre-
senta Catalunya Sí que es Pot, en detectar aquesta eliminació, diguéssim, d’un element 
important com és, doncs, l’element de gènere en les convocatòries de recerca, tenint en 
compte que la majoria d’estudiants de la universitat són dones, però que, a més a més, 
hem de reforçar l’element femení a les carreres tècniques i científiques, perquè justa-
ment és on més ens costa, i, per tant, necessitem referents femenins també en l’àmbit de 
la recerca. I aquest és un aspecte, evidentment, que pot ajudar-hi.

I també satisfets que Junts pel Sí hagi retirat aquesta esmena, que realment ens sor-
prenia molt i molt que s’hagués fet.

Per tant, doncs, si, evidentment, s’aprova i això s’acaba incorporant, tal com ja esta-
va abans del 2014, estarem contents que, almenys en aquest tema, hi hagi una voluntat 
de treballar per la igualtat entre homes i dones.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Popular, té la paraula la diputada María José 
Garcia Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que, con todo esto de la presencia de la mujer en 
distintos ámbitos profesionales, lo que hay es que ir a las causas y solucionar las causas 
de que la presencia de la mujer sea baja, pero no ir a corregir el efecto, que sería la cues-
tión de imponer una cuota. Porque, si no vamos a la raíz del problema, pues, flaco favor 
les vamos a hacer a las mujeres, a la igualdad y también a la sociedad.

Para empezar, decir que creemos que la sociedad no puede permitirse perder el  
50 por ciento del talento, de la capacidad, de la iniciativa, de la voluntad, que estadísti-
camente, pues, corresponde o puede corresponder a las mujeres. La pregunta que creo 
que hay que hacerse es por qué perdemos este talento, esta capacidad o esta iniciativa, 
y solucionar el origen del problema. ¿Por qué las mujeres, pues, no llegan a estar en un 
equipo investigador o no llegan a estar en los medios de comunicación o no llegan a ha-
cer una carrera técnica?

Si lo que vamos a solucionar es el efecto, imponiendo una cuota, que es un concep-
to completamente antimeritocrático, pues, creemos que es pan para hoy y hambre para 
mañana, porque, si no solucionamos la causa, seguiremos encontrándonos con el mis-
mo problema reiteradamente. 

En ese sentido, eso que dice de que se tenga en cuenta el equilibrio de género, a mi 
es que esto me parece antimeritocrático y me parece muy preocupante, porque lo que se 
tiene que tener en cuenta es que estén los mejores, y si son hombres o son mujeres, pues, 
da exactamente igual, como si son todas mujeres. O, ¿qué pasa? Que teniendo en cuen-
ta el equilibrio de género, si nos pasamos de la mitad más una, ¿ya no puede haber más 
mujeres? Porque eso sería el equilibrio de género, ¿no?

Por otra parte, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres que estén allí no están por sus méritos, 
están por cuota? O sea que tenemos un elemento objetivo para dudar de su capacidad 
para estar allí. Por lo tanto, bueno, es público y conocido que mi partido está en contra 
de las cuotas por los motivos que les he expuesto. Yo creo que confundimos el debate, 
confundimos las soluciones y lo que vamos es a corregir el efecto y no la causa, y nos 
olvidamos de las causas, de la preparación de las mujeres, de la conciliación...

Yo creo que..., ya lo hemos dicho otras veces, pues, en la carrera de la vida, en la 
carrera profesional, tenemos que estar todos en la línea de salida con el mismo equipo, 
la misma preparación, las mismas ventajas. No que por ser mujer te pongan tres metros 
por delante ni tres metros por detrás; tenemos que estar todos en las mismas condicio-
nes, en igualdad de condiciones de partida, y, a partir de ahí, en función de la capaci-
dad, de la voluntad, del talento, y también de la voluntad y de la opción personal de 
cada uno, pues, que cada cual llegue donde pueda llegar.

En cualquier caso, sí que recuperar esto de la presencia del investigador júnior nos 
parece correcto. Son dos cuestiones distintas y, por tanto, nos vamos a abstener en esta 
propuesta, porque, desde luego, por el tema del equilibrio de género, como digo, votaría 
en contra, porque puede llevar a eso, a que se limite el número de mujeres a la mitad, 
y la mitad más uno ya no pueda ser, con lo cual iría en contra de las mujeres. Y no me 
mire así..., porque es que eso ha pasado en listas electorales.

Muchas gracias, presidenta. 

La presidenta

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

Albert Botran i Pahissa

Bé, en nom del materialisme històric (rialles), nosaltres pensem que la meritocràcia 
pura, que, amb més o menys èmfasi, han defensat tant Ciutadans com el Partit Popu-
lar, és una forma d’idealisme, perquè ningú concorre amb total igualtat als processos 
d’aquestes característiques, perquè tenen condicionants materials; si no, no s’explicaria 
aquest desequilibri entre les dones investigadores i les dones que acaben assolint el lide-
ratge d’aquests grups investigadors. Això s’explica per causes estructurals, i, per tant, si 
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hi ha causes estructurals, s’han de donar solucions del tipus que proposa aquesta moció 
sobre les quotes, no?

I els partits polítics n’hauríem de ser molt conscients, perquè estaven les dones in-
frarepresentadíssimes fins que es va introduir aquest sistema. I sabem per què estaven 
infrarepresentades: no perquè no tinguessin els mèrits per ser-hi, com a diputades, o 
com a ministres, o com a conselleres; era perquè aquesta societat dona el rol de lide-
ratge i d’ordenar y mandar als homes. I, fins que no s’introdueixen elements correctius, 
aquestes coses es perpetuen. I llavors...

Aquesta situació és certa. Al març es va presentar un informe de l’Oficina Precària, 
que es deia «Científicas precarias», el qual, a partir d’una enquesta a moltes científiques 
de l’Estat espanyol, doncs, recollia aquestes situacions de discriminació que vivien per 
causes estructurals, efectivament, perquè en aquestes societats les dones acostumen a 
fer-se molt més càrrec dels treballs de cura de familiars i tot això, i això et perjudica el 
currículum, et pot arribar a perjudicar.

Per tant, tot el que siguin elements correctius cap a això, doncs, ens sembla correcte. 
I, després, en una societat on no hi hagi explotació, segurament la meritocràcia serà la 
via per accedir a qualsevol, diguem-ne, plaça de direcció, però en una societat desigual 
la meritocràcia és idealisme. (Algun aplaudiment.)

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part..., un moment, diputada. (Marc Vidal i Pou demana per 
parlar.) Per posicionar-se? O...?

Marc Vidal i Pou

Bé, com que l’esmena s’ha retirat, no m’hi puc posicionar...

La presidenta

Han retirat l’esmena, perdoni. Disculpi’m.

Marc Vidal i Pou

...però, en tot cas, agrair al diputat Botran tot allò que jo pensava i hauria dit, i ja ho 
ha dit ell. Per tant, no cal...

La presidenta

D’acord. Disculpi, eh? És que, a més, és veritat que està retirada l’esmena.

Marc Vidal i Pou

Sí que hi ha una esmena tècnica, que m’han informat aquí...

La presidenta

Sí. En tot cas...

Marc Vidal i Pou

La llegeix... Perdó? Alusiones? Qué alusiones?
(Remor de veus.)

La presidenta

Ja està. No. (Veus de fons.) Bé, jo penso, diputada, que forma part del debat. En tot 
cas, trenta segons –trenta segons. (Remor de veus.)

Escolteu, no m’agrada que arribem a aquest punt, perquè normalment sempre do-
nem la paraula a tothom en aquesta comissió. Jo penso que ja està, ja està tot el peix ve-
nut sobre aquest tema.

En tot cas, abans de votar, sí que és important que llegim l’esmena tècnica, em co-
munica la lletrada, que, perquè tots n’estigueu al cas, seria... O sigui, el punt que posem 
a votació és «Recuperar a les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca el pa-
ràgraf següent». Aquesta seria l’esmena tècnica i, per tant, és el punt que posem a vota-
ció; d’acord? Tothom d’acord? Molt bé.

Doncs, vots a favor?
Dinou vots a favor.
Vots en contra? 
Cap vot en contra.
Abstencions?
Una abstenció.
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Per tant, la proposta queda aprovada per tots els grups, excepte el Grup Popular, que 
s’absté.

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre... 
(Veus de fons.)

Joan García González

Aquesta proposta..., tal com vam comunicar...

La presidenta

Sí, sí...,; està posposada.

Joan García González

Bé, si vol ho explico una mica; és ràpid.

La presidenta

Sí, ràpid.

Joan García González

Es posposa bàsicament per intentar fer-la coincidir amb la sessió d’economia col·la-
borativa que volíem fer..., bé, crec que potser és la pròxima, no ho sé, però que demano 
a la presidenta de la Mesa, doncs, que la faci coincidir després de les compareixences.

La presidenta

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia 
inflamatòria intestinal

250-00689/11

En tot cas, passaríem, ara sí, a l’últim punt, al punt 7, a la Proposta de resolució 
sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal, presentada pel 
Grup de Junts pel Sí, i té la paraula la diputada Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Efectivament, presentem aquesta proposta de resolució, doncs, 
moltes vegades, malauradament, diguem-ne, els condicionants de tots plegats, a causa 
dels problemes de malalties, no són els òptims.

I és en aquest sentit que, d’una manera molt clara, sabem que per part, lògicament, 
d’estudiants també universitaris, doncs, tenen..., en aquest cas concret parlo de la ma-
laltia inflamatòria intestinal, que les seves conseqüències són unes conseqüències que 
a vegades, en cas de brots greus, necessiten tractaments hospitalaris i que poden passar 
períodes, fins i tot, d’ingrés a l’hospital, i, a més a més, altres circumstàncies.

Jo, també, que formo part de la Comissió de Salut..., ens varen venir a veure els malalts, 
també aquests malalts de malaltia inflamatòria intestinal, com també els malalts de Crohn  
i colitis ulcerosa. Sabeu perfectament que, en aquest sentit, hi ha tot un seguit de mocions 
també per al conjunt dels municipis, en els quals hi ha una campanya que es diu «No 
puc esperar!», per facilitar al màxim possible el que pateixen aquestes persones que tenen 
aquesta malaltia.

En aquest cas concret, parlem de l’àmbit de la Comissió d’Empresa i, per tant, de 
l’àmbit també de tot allò que té a veure amb universitats; ens semblava prudent també, 
i oportú, presentar aquesta PR, en tant que jo crec que podem donar una solució i una 
resposta sensible a una vulnerabilitat que ve donada per una malaltia. I, en aquest sentit, 
jo crec que fora positiu que s’hi votés a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí. Gràcies, presidenta. Bé, doncs, també comentar que ens sembla molt interessant, 
diputada Candini, aquesta proposta. Sí que és cert, sorprenent que vingui del Govern a 
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la comissió –podríeu fer-ho de forma, crec jo, més ràpida, no?, estant al Govern–, però, 
bé, en tot cas, donar recolzament a aquest procés o a tants altres que poden tenir, doncs, 
situacions d’incapacitat per als estudiants, i, per tant, el nostre sentit favorable a recolzar 
els ciutadans malalts també quan estan estudiant. Així que ja els anuncio el nostre vot 
a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Alícia Ro-
mero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. No afegirem res més al que comentava la diputada Candini. 
Agrair-los la presentació de la proposta de resolució i, evidentment, doncs, hi votarem 
favorablement.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí. Gràcies, presidenta. Dir que també ens sembla interessant la proposta de resolu-
ció que han presentat i, per tant, que hi votarem favorablement. I dir que, probablement, 
si encetem aquest estudi que farà el Consell Interuniversitari per adequar-se a aquesta 
realitat, potser valdria la pena que intentéssim analitzar totes aquestes malalties crò-
niques que es poden trobar en situacions semblants a aquestes, per no crear un greuge 
comparatiu en el cas que això s’acordi.

Per tant, potser valdria la pena que, iniciat l’estudi, motu proprio, diguem-ne, sug-
gerís que el Consell Interuniversitari l’ampliés al tipus de malalties cròniques que po-
den estar en una situació semblant. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, la diputada García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Nosotros apoyaremos esta propuesta, que nos resulta extraor-
dinariamente adecuada. De hecho, hablando con personas que sufren esta enfermedad, 
pues, nos han trasladado su satisfacción porque sea una propuesta, y más viniendo del 
grupo que apoya al Gobierno, que se va a aplicar seguro. Pero sí que nos han pedido que 
recalquemos, sobre todo en el punto 3, que el cambio de fechas de pruebas y exámenes 
no suponga ninguna repercusión en el alumno, más allá del tema económico, pero tam-
poco ninguna repercusión de carácter académico en la actividad evaluable.

Gracias.

La presidenta

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

Albert Botran i Pahissa

Sí, nosaltres també hi donarem suport. I és veritat el que diu el portaveu de Catalu-
nya Sí que es Pot, Marc Vidal, que potser podríem donar una atenció unitària a aquest 
problema, en la qüestió de les malalties intestinals inflamatòries. 

Sí que hi ha una associació relativament potent que ha promogut acords favorables 
als afectats, no?, doncs, com aquest, el «No puc esperar!» que se citava, però, bé..., i ara 
ho fem extensible a la vida acadèmica. Per tant, totalment d’acord. 

Però és veritat, hi ha altres malalties cròniques i potser podríem fer-ne un tractament 
unitari. Proposar que en el marc del Consell Interuniversitari es faci aquest tractament uni-
tari i es valorin casuístiques similars.

La presidenta

Gràcies, diputat. Diputada Candini...
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Montserrat Candini i Puig

Sí, presidenta. Només per dir a l’apreciat diputat Jorge Soler que, certament, com 
que la diferència entre l’executiu i el legislatiu..., a cadascú ens toca fer la feina, i, entre 
d’altres feines, el que fem és escoltar la gent del carrer per poder fer propostes. 

Pel que fa, en tot cas, al diputat de Catalunya Sí que es Pot, jo crec que molt encer-
tada, la reflexió que fa. Jo crec que prenem bona nota d’això, d’intentar ampliar en la 
mesura que puguem totes aquelles malalties que, doncs, puguin generar aquestes qües-
tions, i que no generi greuges comparatius. En aquest sentit, jo crec que són uns deures 
que ens els imposem a nosaltres mateixos.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per tant... (Jorge Soler González demana per parlar.) Ah!, perdó, Jorge; sí, 
per al·lusions, trenta segons.

Jorge Soler González

Que serán menos, ¿no? Gràcies, diputada Candini, per aclarir-nos quina és la seva 
feina. El que em sorprèn és que, llavors, no presenteu més propostes de les que presen-
teu, no?, si realment hi ha tanta feina...

La presidenta

Bé... (Remor de veus.) Gràcies, diputat. 
Molt bé. Posaríem la proposta a votació. 
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.

Sol·licituds de compareixença acumulades 

356-00544/11 a 356-00546/11, 356-00566/11, 356-00583/11, 356-00584/11 i 

356-00570/11

I, un moment, perquè ara hem de continuar, perquè tenim, en l’ordre del dia, les vo-
tacions de les sol·licituds de compareixença, que no sé si es poden votar totes de cop o 
les hem de votar una per una. 

(Jordi Munell i Garcia demana per parlar.) Diputat?

Jordi Munell i Garcia 

Sí, presidenta. Volíem introduir un tema. En aquest cas, en la sol·licitud número 10, 
que els ho hem comentat també als companys diputats. En tot cas, quan es demana la 
compareixença de la directora de l’Icaen pel tema de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya, això és un tema que correspon al director d’Energia, al senyor Pere Palacín, 
i, per tant, parlàvem de poder canviar la compareixença. La lletrada ens deia que no. 
Doncs, no sé si hauríem de fer una retirada d’aquesta petició i fer-ne una altra in voce... 
(Veus de fons.)

La presidenta

Escolteu, a veure, per un tema d’agilitat... (veus de fons), el tràmit oficial seria, exac-
te, treure aquesta i presentar-ne una altra. Però, també, si tots els portaveus, tots els 
grups esteu d’acord que es canviï, que hi hagi aquest canvi, seria com una esmena in 
voce, que, si tots l’aproveu, podem fer-ho avui mateix. Hi esteu tots d’acord? (Pausa.)

Doncs, queda entès que al punt número 10 el que aprovem és la sol·licitud de compa-
reixença del director general d’Indústria i Energia, el director Palacín. D’acord? (Pausa.)

Bé, sobre el tema de la resta, fem una per una la...? (Albert Botran i Pahissa demana 
per parlar.)

Ah, sí, d’acord. Albert.

Albert Botran i Pahissa

No, sobre aquest tema de l’expedient de regulació d’ocupació de l’IREC...

La presidenta

És la número...?
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Albert Botran i Pahissa

No, no..., són aquestes mateixes, eh?

La presidenta

La 10.

Albert Botran i Pahissa

Les altres, no, cap problema a votar-les totes juntes. També les votarem a favor. Però 
sobre aquest tema de l’IREC, que després als grups proposants se’ns ha acudit que pot-
ser hi ha més parts implicades que convindria també entrar..., però que no ho farem 
avui –no ho farem avui–, no pateixi la lletrada.

La presidenta

D’acord.
(Veus de fons.)

Albert Botran i Pahissa

Però ho dic per avisar perquè... (Veus de fons.) No, per exemple, des del Grup de 
Junts pel Sí, se’ns va fer arribar que creien convenient que compareguessin els patrons 
privats que han retirat el finançament, però nosaltres no tindríem cap problema perquè 
compareguessin. Per tant, si l’entra el Grup de Junts pel Sí, li donaríem suport; si l’hem 
d’entrar conjuntament, ho farem. 

I, després, el mateix comitè d’empresa, que al final és el que va iniciar aquest tema 
venint-nos a veure, però després no el fem comparèixer. Bé, és una mica per tenir una 
visió completa, doncs, per tractar aquesta qüestió des de tots els punts de vista, potser 
caldrien aquestes dues compareixences més.

La presidenta

Gràcies, diputat. Però hi ha un tema procedimental, que suposo que, si voleu que 
vinguin altres agents, altres actors que hi estan relacionats, l’interessant seria que es fes 
una sessió conjunta. Per això ho heu de presentar ja, perquè resulta que la del director 
general ja està pautada, ja està prevista la seva compareixença per a una data, perquè els 
membres del Govern, com sabeu, tenen un temps per comparèixer. Per tant, en cas que 
vulgueu que hi sigui més gent, ho hauríeu de presentar ja i anar molt ràpid a la Mesa 
perquè puguin comparèixer conjuntament.

La diputada María José, tenies..., respecte a les compareixences? No? (Pausa.)
Torno a repetir, per tant, les podem votar totes conjuntament? (Pausa.) Sí? (Pausa.) 

Doncs, vinga. Entenem que votem de la 8 a la 14. D’acord? (Pausa.)
Vots a favor?
Molt bé.
S’aproven totes les compareixences per unanimitat de tots els grups.
També –un momentet, abans de marxar–, dues qüestions d’ordre. Informar-vos que 

ja tenim previstes, ja tenim agendades les compareixences, tant de la directora general 
d’Indústria..., no (veus de fons), sí, d’acord, el dia 20 d’abril, i del president d’Eurecat 
(veus de fons), també el dia 20 d’abril; del director general de l’Institut de Recerca en 
Energia de... (veus de fons), sí, del que hem aprovat ara, l’11 de maig, i dels rectors de les 
universitats, el 8 de juny, amb aquestes sessions.

I ara sí que demanaria un momentet, que us poguéssiu quedar els portaveus pel tema 
de la llei de comerç, un moment, per lligar unes qüestions d’ordre, de logística. Bé, els 
portaveus o, en tot cas, qui els substitueixi. (Veus de fons.)

Molt bé. S’aixeca la sessió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i set minuts. 
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