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Sessió 24 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tar-
da i set minuts. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ra-
mon Casals i Mata, i del secretari, Jordi Terrades i Santacreu. Assisteix la Mesa la lletrada 
Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Fa bian 
Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot i Maria 
Senserrich i Guitart, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Joan García Gon-
zález i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Romero Llano, pel G. P. Soci-
alista; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el catedràtic del Departament d’Enginyeria Química de la 
Universitat Rovira i Virgili Joan Salvadó Rovira, el membre del Comitè d’Empresa IREC Bar-
celona Oriol Nomen Escoda i membre de la comissió representativa dels treballadors de 
l’IREC, Carles Torras Font.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, 

davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Institut de Re-
cerca en Energia de Catalunya (tram. 357-00432/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. 
Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Empresa de l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
expliqui la situació laboral de l’Institut (tram. 356-00608/11). 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.

La presidenta

Bona tarda, diputades, diputats. Comencem la comissió. Donem la benvinguda als 
membres de la comissió representativa dels treballadors, també al doctor Joan Salvadó 
Rovira. I també saludem el director de l’IREC, el doctor Joan Ramon Morante, i les 
persones que l’acompanyen.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Empresa 
de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya perquè expliqui la 
situació laboral de l’institut

356-00608/11

Veureu en l’ordre del dia que hi han aquests dos únics punts. El que farem, primer, si 
us sembla, és votar i substanciar després la sol·licitud de compareixença. L’altra ja esta-
va aprovada, la del senyor Joan Salvadó Rovira. Hem de votar la dels representants de la 
comissió representativa dels treballadors.

Per tant, sense més, passaríem a votar-la.
Vots a favor?
Doncs, s’aprova per unanimitat.

Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat 
Rovira i Virgili, per a informar sobre l’estat de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya

357-00432/11

Si us sembla, el que farem és que primer tindrà la compareixença el doctor Joan Sal-
vadó Rovira per un temps de vint minuts, i si us sembla bé després podem fer, per no 
partir i tornar a fer... –si us sembla bé, eh?–, després farem la dels representants de la 
comissió representativa, els senyors Oriol Nomen i Carles Torras, que també tenen vint 
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minuts, però s’hauran de repartir el temps, i després farem les intervencions vostres. Us 
sembla bé així? (Pausa.)

Bé, doncs, sense més, té la paraula el senyor Joan Salvadó Rovira.

Joan Salvadó Rovira (catedràtic del Departament d’Enginyeria Química de la 
Universitat Rovira i Virgili)

Molt bé; moltes gràcies, senyora presidenta de la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment. Abans que res, agrair-los la possibilitat... (Veus de fons.) M’ho he de posar més a 
prop, això? (Pausa.) Agrair-los la possibilitat de que els expliqui la meva visió de com 
han anat les coses.

I primer, en primer lloc, els voldria parlar de la rellevància de la bioenergia, tant a 
Catalunya com al context que ens envolta, per poder anar comparant a veure en quin 
punt estem. Després passarem molt ràpidament per alguns temes que tracta el Pla de 
l’energia i del canvi climàtic de Catalunya. Finalment, molt breument, l’activitat de re-
cerca en aquests temes que han fet a l’IREC, i finalment, doncs, bé, un petit apunt de la 
situació en què hem quedat.

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

Molt bé. Miraré de no fer-ho massa llarg, jo no crec que trigui tots aquests vint mi-
nuts. Simplement, a Catalunya consumim uns 23 milions, una mica més, de tones equi-
valents de petroli, que és aquesta xifra que tenim aquí baix. I quan mirem tot el que és 
la part de renovables, que són aquestes que estan marcades, la suma de totes les renova-
bles representa un 8 per cent d’aquestes tones equivalents de petroli. I si ens fixem no-
més en bioenergia, i aquí típicament hi podem estar d’acord o no, però s’hi comptabilit-
zen també els residus no renovables, això representa un 2,7 per cent del total del que es 
consumeix a Catalunya. Tot són dades de l’any 2014, i aquí, com que tindran a la seva 
disposició la presentació, també hi vaig posar la font d’on he extret aquestes dades; totes 
són oficials, això és de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Molt bé, doncs, vull recal-
car aquesta dada: 2,7 per cent del total a Catalunya en bioenergia.

Pel que fa a la referència d’aquesta bioenergia en les renovables, representa una ter-
cera part de totes les renovables, tal com estem ara en la comptabilitat de l’any 2014; 
molt bé. Quan ens comparem amb l’entorn més immediat, amb l’Estat espanyol, la zona 
euro i el global de la Unió Europea, en el que són els consums totals, si nosaltres som 
23 milions, això és aproximadament un 20 per cent del que es consumeix a Espanya. Ja 
veuen la magnitud de les altres... Doncs, serien 1 bilió de tones equivalents de petroli i 1 
milió i mig, depenent de si mirem zona euro o Unió Europea; molt bé.

Pel que fa al carbó, no esmentaré... Catalunya, des de que es va tancar Cercs s’ha 
deixat d’extreure carbó a la comarca del Berguedà i el consum és irrellevant.

Sí que som grans consumidors de petroli, comparat amb el que és..., si mirem els 
percentatges del total que consumim, Catalunya representa un 44,4 per cent de petro-
li, mentre que Espanya és lleugerament inferior i la Unió Europea és clarament inferior 
aquest percentatge a la cistella energètica d’aquests països.

Continuem amb gas natural. Aquí estem, si fa o no fa, com la resta de punts de com-
paració que faig anar fins ara.

Si passem a nuclear, tenim un pic. Les centrals d’Ascó i Vandellòs hi contribueixen 
fortament, a que això sigui així.

I, finalment, si ens comparem quant a energies renovables, quin percentatge tenim 
respecte al total? Ja hem vist abans que era un 8. Aquests altres països, doncs, gairebé..., 
Espanya gairebé ens duplica, i tant Europa..., a qualsevol nivell estan molt pel damunt 
del que estem a Catalunya. Per tant, aquí, diguem-ne que necessitem molt millorar, en 
aquest sentit.

Si ens comparem amb els Estats Units, que típicament es diu que aquests són uns 
grans consumidors de petroli i gasten energia sense aturador, com si no hi hagués un 
endemà, efectivament el seu consum és fòssil –petroli, gas natural i carbó–, tenen una 
part important d’energia nuclear, però pel que fa a energies renovables estan per damunt 
de Catalunya, un país que sembla que és tal malversador pel que fa a energia. I de tota 
aquesta energia renovable –això és la imatge que dona l’Administració d’Informació de 
l’Energia–, ells mateixos destaquen la part de biomassa com el 49 per cent del 10 per 
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cent, és a dir, que tindríem que als Estats Units, aproximadament, un 5 per cent del total 
és biomassa. Torno a recordar que a Catalunya en teníem el 2,7 per cent.

Si passem a nivell mundial, la part renovable ja es dispara: a nivell d’estadístiques 
mundials tenim ja el 19 per cent d’energies renovables. I si mirem com es distribueixen 
eixes renovables, doncs, la que està més al capdamunt és la biomassa. Totes aquestes 
són bio; després, la següent, que és l’energia hidràulica; el vent, etcètera; fotovoltaica no 
arriba al 0,1 per cent, etcètera. Diguem-ne que la magnitud és notable. Si sumem totes 
les bioenergies respecte al total del món, estem en un 12,34 per cent –torno a recordar 
que a Catalunya estem al 2,7 per cent. Molt bé.

Podríem dir –bé, tiro enrere, eh?, perdonin– que «aquí, home, és que hi ha paï-
sos molt subdesenvolupats que basen la seva energia en anar a buscar llenya al bosc i, 
doncs, escalfen la casa i fan el menjar i tot amb llenya, i fins i tot potser s’il·luminen una 
mica.» Comparem-nos amb un país clarament desenvolupat: Finlàndia. Té una població 
d’uns 5,5 milions –una mica més petita que la catalana– i un PIB per capita de més de 
42.000 dòlars, que això són, en números rodons, quaranta mil euros, quan a Catalunya 
–ho dic de memòria– estem pels 28.000 euros per capita de PIB. Per tant, Finlàndia és 
molt coneguda per ser capdavantera en molts aspectes, entre ells l’educació, i si mirem 
la seva cistella energètica, tenen un bon repartiment, diguem-ne, no posen tots els ous al 
mateix cistell, però consumeixen de tot: petroli, carbó, gas natural...

Ho anem comparant amb Catalunya: per exemple, de gas natural Catalunya en con-
sumeix molt més que Finlàndia, en aquesta és espectacular. Pel que fa a carbó, molt 
menys –no són males notícies, això. En energia nuclear estem si fa o no fa. Els finlan-
desos compren electricitat; tenen una part important d’hidroenergia, d’energia elèctri-
ca hidràulica; no massa eòlica. El peat, això aquí a Catalunya no ho tenim, és com una 
mena de carbó jove; això ho podríem incloure dins d’energia fòssil. I el que és especta-
cular és la utilització que fan de productes de fusta: 8 milions de tones equivalents de 
petroli l’any amb una població de 5,5 milions d’habitants.

Bé, per comparar-ho amb aquell 2,7 de Catalunya, aquí tenim més del 25 per cent de 
bioenergia, que és la que s’utilitza a Finlàndia, un país que em poden dir: «Sí, és un país 
que té molts boscos.» Efectivament, Finlàndia té molts boscos, i Catalunya, el 60 per 
cent de la superfície és forestal, i a més a més aquí hi podríem afegir tots els subproduc-
tes de les tasques agrícoles i de la manipulació d’alimentació; per posar-los un exemple, 
la pinyola d’oliva, quan està seca, és el pèl·let ideal, perquè té un poder calorífic molt 
elevat i pràcticament no té cendres, i, per tant, seria ideal també per donar energia calo-
rífica, que és la principal. Molt bé.

Per cert, aquí cito com a font d’aquesta informació el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya. Demà tenim una reunió a Argençola amb agents forestals per mirar de trac-
tar a veure què es pot fer per utilitzar una mica més de bioenergia, que ja hem vist que 
necessiten millorar bastant.

Si ens mirem quines són..., el futur, les previsions que ens marca el Pla de l’energia i 
el canvi climàtic de Catalunya, les coses no pinten tan malament. Això són projeccions 
cap a l’any 2020, amb un escenari d’intensificació en la utilització d’energies renovables. 
Aquí hi ha tota una sèrie de totes les possibles energies renovables que podem agafar. 
Els hi destaco totes les que es poden considerar bioenergia, i aquestes destacades repre-
sentarien el 43,4 per cent del total de renovables. És a dir, que en la situació que estem 
ara, que hem vist abans, que és de 37,7 passaríem a un 43,4; per tant, hi ha una intenció 
de donar una mica més de rellevància, o bastanta més rellevància, a la bioenergia que no 
la que té en aquests moments. I, per tant, a mi em sembla que es va en la bona direcció, 
però diguem-ne que es progressa tímidament, eh? –més que adequadament es progressa 
tímidament. Tot i que a mi m’agradaria saber quin seguiment se’n fa, d’això, no?

Bé, aquestes són les mateixes dades que teníem abans, ara posat en forma gràfica, 
que hi ha qui veu més bé aquests pastissos. Les bios serien aquí, que tenim residus reno-
vables, fins tot això que inclou biomassa forestal; doncs, tota aquesta part del pastís és el 
que seria la bioenergia amb la qual hem estat tractant de fer una varietat de desenvolu-
paments científics i tecnològics aquests anys a l’IREC. Molt bé.

Bé, aquí hi ha diferents dades, eh? Tenim les renovables respecte al total. Això és 
una altra gràfica que apareix en el Pla de l’energia i el canvi climàtic, que he de dir que 
és un document bastant complex, té més de vuit-centes pàgines, i això no té massa sen-
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tit: quan se tenen les coses clares, amb vint o trenta pàgines n’hi hauria d’haver prou per 
explicar el que volem fer.

Bé, en un determinat escenari, el tant per cent de renovables seria el 14,6 per cent, 
és a dir, passem d’aquell 8 que teníem abans al 14. I la bioenergia, respecte al total, 
d’aquell 2,7 passaríem al 6,2; no és per tirar coets però, bé, en aquest sentit hi ha la in-
tenció d’anar millorant, no? Les mateixes dades posades en forma d’increment d’inte-
rès, l’increment total en consum de bioenergia seria, doncs, 40 per cent més de la que es 
consumeix ara, que, bé, no són males notícies.

Insisteixo que a mi el que m’inquieta, que no sé com funciona, és si es fa algun se-
guiment d’aquestes previsions que es fan en el Pla de l’energia i el canvi climàtic. S’ha 
de dir que això es devia escriure entre el 2010 i el 2011; és difícil d’encertar el que pas-
sarà deu anys més tard, però si se’n fa un seguiment anual si més no, doncs, es pot saber 
cap allà on van les desviacions. Molt bé.

M’agradaria passar ara al que van ser els orígens del que era un institut de recerca en 
energia a Catalunya. El 14 d’abril del 2004, en aquest Parlament es va aprovar per una-
nimitat fer una moció instant el Govern per iniciar les gestions per crear el Centre de 
Recerca en Energies Renovables de Catalunya amb seu a Vandellòs, al Baix Camp. Mot 
bé. Uns anys més tard, aquí hi ha l’acord de govern de 8 d’abril, això són –8 d’abril del 
2008, sí– quatre anys més tard: el Govern dona llum verda a la constitució de l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya. Diu que tindrà un centre a Barcelona i un altre a 
Tarragona: el de Barcelona treballarà principalment en el camp de l’estalvi i eficiència 
energètics, i el de Tarragona centrarà l’activitat en investigació en matèria de biocom-
bustibles i energia eòlica marina, entre d’altres. Molt bé, i altres detalls que vostès ma-
teixos poden veure aquí, i que, hi insisteixo, en tindran la presentació.

I aquesta era..., i això ho he tret d’una transparència de les primeres presentacions 
que es feia de l’IREC, poc després de ser creat. I vull fer-los notar que, de totes aques-
tes àrees, a Tarragona només n’hi havia una. Tot i que es diu que l’eòlica marina estava a 
Tarragona, hi havia la previsió de posar uns aerogeneradors davant de la costa de la Cala, 
de l’Ametlla de Mar –allí són els «caleros» aquesta gent–, però a Tarragona mai cap in-
vestigador va instal·lar el seu lloc de treball. Per tant, inicialment hi havia bioenergia i 
després també hi havia uns investigadors d’un altre grup que té seu a Barcelona. Molt bé.

Vull explicar-vos molt ràpidament la recerca que es fa sobre bioenergia i biocombus-
tible, o que s’ha fet sobre bioenergia i biocombustibles a l’IREC. També dir que en la 
recerca sí que s’ha de mirar què es diu en el Pla de l’energia i el canvi climàtic, però ha 
d’anar uns passos pel davant. És a dir, les intencions d’utilització d’energia han d’estar 
basades en tecnologies conegudes i amb cert nivell de maduresa. La recerca i la inves-
tigació tecnològica vol anar uns passos pel davant i, per tant, ha d’estirar d’aquest carro 
per dir: «Nois, això ho podem fer, això costarà més, etcètera.»

Bé, us explico una mica, doncs... Aquí hi havia, dins del grup de..., dins de l’àrea de 
bioenergia i biocombustibles hi havia dos grups: un de termoquímica, dirigit pel doctor 
Daniel Montané, company meu a la Universitat Rovira i Virgili, i un altre que inicial-
ment en deien «feedstocks», que era una mica trobar fonts primàries alternatives que 
no competissin amb l’alimentació, en producció d’aliments, que finalment s’ha acabat 
reconvertint en el que és biorefineria; de fet, els conceptes ja hi eren, diguem-ne que en 
vam adoptar una mica més el nom cap al final.

Pel que fa a la bioenergia, una primera i clara cosa que es pot fer, això ja és madur, 
és cremar-la per fer calor. I a part dels molts avantatges ecològics, hi ha –a part d’això, 
ecològics– distribució de riquesa, d’equilibri territorial, és la més barata per fer calor. 
Vull dir que el motiu principal que et demanen els empresaris és el preu; bé, aquest el 
té. I a més a més és ecològica, és renovable, distribueix la riquesa en el país i dona un 
equilibri al territori, que em sembla que d’això també ens en falta una mica.

Què es pot fer des del punt de vista d’un laboratori especialitzat? Doncs, un control de 
qualitat, que és imprescindible. Si es vol comercialitzar massivament un determinat com-
bustible, ha de donar unes garanties de qualitat o unes garanties de que aquesta qualitat 
es controla. I això es pot fer en un laboratori com el que teníem nosaltres a Tarragona.

Una segona sofisticació de la biomassa, de la bioenergia, és gasificar-la, amb la in-
tenció..., diguem-ne, en els argots que utilitzem BTL vol dir «biomass to liquids», és a 
dir, convertir un residu forestal en una gasolina, que és la manera de transformar aque-
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lla energia que nosaltres hem capturat per fotosíntesi, utilitzant el sol com a energia pri-
mària, transformar-la en un combustible que podem posar al dipòsit del nostre cotxe. 
En això el coneixement tecnològic existeix; estem, s’està mirant de reduir-ne els costos 
de producció, que aquesta és la limitació. Ara, no cal que s’acabi el petroli en sec, no-
més cal que n’hi hagi menys d’aquell que es demana, que els preus de petroli pujaran 
i això serà viable, però no només pel preu, sinó per mirar d’evitar una dependència es-
tratègica de la compra de combustible a l’exterior. Per tant, aquesta recerca s’hauria de 
curar, s’hauria de «mimar», diria jo.

Bé, no entraré en tots els detalls. Dins de la gasificació s’ha de depurar un gas; es 
desenvolupen uns catalitzadors –tot això és part de la feina que hem anat fent durant 
aquests anys–; podem dissenyar nous sistemes de gasificació i fer una integració energè-
tica del procés, etcètera.

Una altra manera és la liqüefacció, utilitzar un solvent d’alt poder d’hidrogenació per 
liquar la fusta.

Es pot fer el que se’n diu una piròlisi o –una paraula que està una mica de moda– 
una torrefacció, això que abans en deien les carboneres, eh? –no ens enganyem: eren 
les carboneres. I el que es buscava era augmentar la densitat energètica d’aquella llenya 
que, humida i amb certs components, no donava una temperatura de flama prou elevada 
per als ferrers; en canvi, el carbó vegetal sí que la donava. Doncs, aquesta..., una mica 
més sofisticat és el que també es continua investigant ara.

I un processat hidrotèrmic, que són unes quantes maneres de reaccions químiques, 
també. Acostuma a ser intentar aconseguir combustibles líquids de llarg període d’em-
magatzematge que es puguin utilitzar en aquell moment que calgui fer-ho.

Pel que fa a la part de biorefineria, els vull plantejar aquest esquema perquè vegin la 
rellevància de la fotosíntesi, que ja la saben –ja la saben–, però a vegades ens n’oblidem. 
La fotosíntesi captura diòxid de carboni, que això entenc que també ens preocupa, i el 
captura utilitzant la llum solar. De vegades utilitza nutrients que poden venir de fangs 
de depuradora. Això es fa amb allò que s’anomenen fotobioreactors, en podríem ano-
menar basses no gaire altes, eh?

I aquí es produeix la captura d’energia solar, creixen les microalgues, i llavors te-
nim un problema que és concentrar-les perquè estan molt diluïdes en aigua. Aquí hem 
entrat a fer una sèrie de millores en economitzar aquesta concentració, i una vegada te-
nim la biomassa concentrada, la microalga concentrada, l’hem de trencar i dividir-la en 
una colla de fraccions. Aquestes fraccions van..., això és com una refineria de petroli: 
el petroli treu gasoil, gasolina, querosè, etcètera, treu etilè, treu propilè, treu una sèrie 
de productes que alguns serveixen per fer energia, els altres serveixen per fer polímers, 
per fer betum, per fer altres substàncies que són productes del fraccionament del petroli. 
Doncs, amb la biomassa passa el mateix. Per tant, diguem-ne, si no se n’aconsegueix un 
fraccionament global, la part econòmica no surt, i el que es pretén és aconseguir això. 
Per tant, aquest era l’objectiu d’aquesta investigació.

Per la part de creixement, veiem com podem introduir més diòxid de carboni que té 
l’aire perquè la microalga creixi més ràpid i, per tant, capturi més ràpidament el CO2; 
també ho podem fer amb els òxids de nitrogen –el nitrogen és un nutrient per a la mi-
croalga–, i busquem altres tipus de nutrients, com aquest que els esmentava de les plan-
tes depuradores d’aigües residuals, el tipus de llum, etcètera. Hi ha tota una sèrie d’in-
vestigacions aquí. Tota una sèrie d’investigacions en la collita: com aconseguir abaratir 
la concentració de les microalgues. Unes investigacions pel que fa a ruptura de paret 
cel·lular; unes pel que fa al fraccionament utilitzant filtració i extracció amb alguns sol-
vents per finalment també produir, arribar a productes finals a través de transesterifica-
ció o amb reactors de membranes.

Tot i que més enllà de les microalgues ja feia una colla d’anys que treballàvem amb 
una biorefineria del que nosaltres anomenem materials lignocel·lulòsics, que no és altra 
cosa que llenya, eh? Però sí que tenim els tres grans grups de polímers: són la cel·lulosa, 
les hemicel·luloses i la lignina. I hem publicat en tots aquests àmbits que els acabo d’ex-
plicar. Diguem-ne que l’objectiu és transformar l’energia solar en alguna cosa que sigui 
emmagatzemable i amb alta densitat energètica.

Aquest quadre d’aquí jo l’explico moltes vegades. Aquí tenim, a l’esquerra, el que és 
la fusta humida, és a dir, que si fos seca probablement doblaríem la densitat energètica. 
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Aquí tenim el que és el cru de petroli, i al costat tenim el biodièsel: tenim una densi-
tat energètica similar. Això ho comparem amb altres energies que sembla que siguin la 
última chupada del mate... Bé, l’etanol i el metanol també tenen densitats energètiques 
elevades. Si anem a l’hidrogen líquid..., però per tenir hidrogen líquid hem d’estar per 
sota de la temperatura crítica, que vol dir que hem d’estar per sota de 253 graus centí-
grads, que vol dir que necessitem una fortuna per mantenir aquestes temperatures tan 
baixes: és molt complicat emmagatzemar l’hidrogen. Tenir una alta densitat energètica 
amb l’hidrogen és molt complicat. Si aquest hidrogen el tenim a pressió de 350 atmos-
feres, tenim una densitat energètica més baixa que de la fusta –aquí. I si anem a veure 
bateries, ja, aquestes, la densitat energètica és molt, molt, molt baixa, d’acord?, compa-
rat amb la llenya. I les bateries s’acaben descarregant, també, amb el temps; la llenya 
la tenim allà, aguanta, home, no diré que infinitament, però pot aguantar anys esperant 
que la utilitzem en el seu moment.

Bé, des de l’any 2009 que jo em vaig incorporar a l’IREC, els primers anys van ser 
una mica d’anar canviant de diferents ubicacions en les que vam estar. Vam estar adqui-
rint equips seguint els procediments administratius, que vostès saben que són comple-
xos, i si ho vols fer ben fet, doncs, prenen un temps important, i també el muntatge dels 
laboratoris. Anàvem fent alguns treballs paral·lels, però els vull dir que en aquesta èpo-
ca era difícil ser molt productius. Comptant-ho des de l’any 2009 fins ara, el 2017, hem 
estat en més de trenta-cinc projectes i al voltant d’unes cinquanta publicacions científi-
ques entre els dos grups de recerca de bioenergia a Tarragona, que jo diria que no està 
malament.

Bé, dificultats, per la meva part, en la direcció de l’IREC? Només els comentaré el 
següent: que a finals del 2015 el nou director, que està present avui aquí –ho llegiré–, 
em comunica que ha decidit prescindir dels meus serveis. No m’hi dona cap motiu, tot 
i que l’hi vaig demanar –hi havia un vicerector de la URV com a testimoni d’aquesta 
conversa– per justificar la seva decisió, no m’hi va donar cap explicació ni de forma oral 
ni de forma escrita.

Tot i així, vaig continuar donant suport científic i de direcció als meus col·laboradors 
en els projectes que en aquell moment hi havia vigents, com és un projecte europeu, és 
a dir, em foten fora i soc l’investigador principal d’un projecte europeu, del qual vaig 
continuar omplint el que se’n diu el «time sheet», que són les hores que hi dediques cada 
mes per justificar la feina de cara a l’Administració europea. Encara hi ha vigent un 
plan nacional i, doncs, he continuat donant suport als investigadors, i en aquell moment 
encara també teníem projectes industrials, un amb Gas Natural Fenosa, un amb l’em-
presa Queizuar, estàvem treballant també per a l’Ecoparc del Vallès, i, en fi, altres de 
menors que no val la pena comentar.

També vull destacar que, bé, jo ho puc haver fet malament, escolti’m, i vostè me pot 
fer fora, però posi algú altre, no?, a fer la tasca de dirigir, i com que..., i això no va suc-
ceir, no es va nomenar cap substitut per dirigir els grups que en aquell moment hi havia 
a l’àrea de bioenergia.

(Veus de fons.) Sí, i vaig acabant. El missatge principal que els vull fer arribar és 
que, primer, Catalunya no es pot permetre prescindir de la bioenergia, això seria un suï-
cidi energètic claríssim, quan hi ha països avançats que tenen..., el 25 per cent de l’ener-
gia total que consumeixen és bioenergia. No en podem prescindir; de fet, ja ho han vist, 
el Pla de l’energia i el canvi climàtic proposa increments grans en l’ús d’aquesta font 
d’energies renovables –sòlids, líquids i gasos, eh?, els tres.

I ara, referint-me a l’acomiadament de les persones dels grups de bioenergia a Tar-
ragona, jo crec que el país no es pot permetre prescindir d’uns investigadors experts 
en transformar els productes de la fotosíntesi en una varietat d’energies de llarg termi-
ni, d’emmagatzematge i d’alta densitat energètica; això no ens ho podem permetre. La 
compra d’un equip de molts diners ens pot portar uns mesos de tràmits, etcètera; la for-
mació d’investigadors experts en un camp pren més de deu anys. I això ho perdrem d’un 
dia per l’altre, és increïble, d’un dia per l’altre es perd aquesta experiència.

Si s’abandona la recerca en bioenergia, això claríssimament és un suïcidi tecnològic, 
sobretot perquè ens generarà –ja ho he comentat abans– una forta dependència estratè-
gica de subministraments de fonts d’energia: o bé de petroli, o bé de combustible per a 
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les nuclears, o bé de gas natural; no en tenim, d’això, serem absolutament dependents 
de les fonts exteriors.

I aquí ho deixo, per si els interessa: hi ha una manera relativament senzilla per no 
perdre aquesta capacitat investigadora.

Molt bé. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies.

Compareixença d’una representació de la comissió representativa dels 
treballadors de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya per a 
explicar la situació laboral de l’Institut

357-00501/11

Ara, per part de la comissió representativa dels treballadors, té la paraula el senyor 
Oriol Nomen, eh? Bé, també serem flexibles amb el temps: s’ho reparteixen vostès ma-
teixos. Gràcies.

Oriol Nomen Escoda (membre del Comitè d’Empresa IREC Barcelona)

Bona tarda; moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats i diputades, per ha-
ver-nos donat l’oportunitat de comparèixer avui aquí i explicar la visió dels treballadors 
sobre la situació actual de l’IREC. Jo parlaré en nom del Comitè d’Empresa de l’IREC 
de Barcelona, d’una manera més generalista de la situació actual i del procés de l’ERO, i 
després el Carles Torras us explicarà més les especificitats del centre de Tarragona.

Abans de tot el que volíem dir com a representants legals dels treballadors és que..., 
era lamentar la no compareixença avui del director econòmic del nostre centre, sobretot 
tenint en compte que fa dues setmanes, l’11 de maig, es van deixar moltes preguntes sen-
se resposta, i creiem que avui era un bon dia per donar resposta a aquestes preguntes.

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

Entrant ja en matèria, primer de tot us volíem fer una petita introducció ràpida al 
context de l’IREC. L’IREC és membre dels centres Cerca i de la Xarxa Tecnio. Abans 
del procediment de l’ERO érem cent quatre treballadors. L’IREC neix l’any 2008 en 
forma d’una fundació, l’òrgan de govern del qual és un patronat i està format per pa-
trons tant públics com privats.

L’IREC es dissenya amb unes aportacions basals anuals de 3 milions d’euros per 
suportar la seva estructura indirecta. Aquests 3 milions d’euros anaven a l’ordre de 
300.000 euros per cada patró: dues conselleries de la Generalitat; dos ministeris esta-
tals; els patrons privats Repsol, Gas Natural Fenosa, Alstom Renovables, Enagas, CLH 
i Endesa, i, després, hi havia una participació d’aquestes tres universitats –de la Univer-
sitat de Barcelona, de la UPC i de la URV– sense una aportació basal anual i amb una 
aportació fundacional de vint mil euros per la seva tipologia.

Els patrons industrials van adquirir un compromís d’aportar set anys de basals, 
aquest compromís ha anat caducant els anys 2015 i 2016. També cal dir que mai s’ha 
arribat als 3 milions d’euros de basals; que els millors anys van ser 2010 i 2011, en els 
quals les aportacions van ser de 2,7 i 2,6 milions d’euros respectivament.

I, a partir d’aquí, les causes de l’ERO serien les següents, al nostre parer. Els anys 
2014 i 2015 l’institut aconsegueix un equilibri pressupostari amb 2,4 milions d’euros de 
basals. A partir del 2016 apareix un augment de la necessitat d’aquestes basals fins a 
2,8 milions d’euros. Aquest augment de 400.000 euros ve donat per dos punts: un és 
per la necessitat estratègica impulsada per la Generalitat de participar en projectes com 
la comunitat RIS3CAT, que estan subvencionats al 50 per cent per fons Feder, per tant, 
l’institut en aquell moment ha de fer front a l’altre 50 per cent de fons amb les basals, i 
això dona un augment de basals. I, per altra banda, hi ha un empitjorament del resultat 
financer de l’institut, en bona part per l’aprovisionament per la contingència de l’IVA.

Aquí ens quedem que el 2017 només tenim aportacions de les conselleries de la Ge-
neralitat, i, segons la memòria justificativa de l’ERO, aquesta aportació per a l’any 2017, 
per a l’any actual, era d’1,5 milions d’euros, i ens trobem que fa dues setmanes, l’11 
de maig, a la presentació del director i dels directors generals de Recerca i d’Energia, 
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aquesta aportació ha passat a ser de 2 milions d’euros. Aquí hi ha mig milió d’euros més 
que ens agradaria saber a què es destinaran, si això alleugerirà la càrrega que porten ara 
els treballadors amb..., que estan tenint reduccions salarials i estan donant la seva es-
quena per ajudar l’institut, o exactament què passa.

I això és així perquè el que se’ns havia venut a nosaltres en la memòria justificativa 
era que per a aquest any tindríem 1,5 milions d’euros de la Generalitat; 600.000 euros 
més d’altres fonts privades, que fan 2,1 milions d’euros. I que per eixugar el gap que hi 
ha entre aquests 2,1 milions d’euros i els 2,8 milions d’euros que a priori necessitem 
com a basals, doncs, havíem de retallar aproximadament aquests 700.000 euros d’algu-
na manera, i per això s’han adoptat les mesures de l’ERO i altres mesures d’estalvi. Si 
ara hi ha mig milió d’euros més al calaix, ens agradaria saber per a què es farà servir.

A part d’aquestes causes, hi ha altres agreujants en el mapa, com són els 1,5 milions 
d’euros que l’institut va pagar en el seu moment per a la construcció d’uns murs de pan-
talla al Campus Diagonal-Besòs en previsió de tenir un edifici propi en aquest campus. 
Això després va passar a un possible lloguer que al final tampoc s’ha materialitzat, i ara 
sabem del cert que a curt i mitjà termini no anirem a aquest campus i, per tant, creiem 
que aquests 1,5 milions d’euros estan bastant perduts i bàsicament ha anat a empitjorar 
el resultat financer de cada any de l’institut.

Després del període de negociacions, el resultat de l’ERO va ser el següent. Per 
introduir-vos una mica com va ser el procés, hi havia dos procediments: hi havia un 
ERO clàssic, un procediment d’extinció de contractes, però també hi havia un expedient 
de modificacions substancials de les condicions de treball.

En el primer d’aquests, en l’ERO, no hi va haver acord entre els representants dels 
treballadors i direcció, i això va comportar el tancament de tres línies de recerca i l’ab-
sorció d’una quarta –l’absorció de catàlisi. Les tres línies de recerca tancades són con-
versió termoquímica i biorefineria i microalgues, a Tarragona, i il·luminació intel·li-
gent, a Barcelona. Sobre aquesta última fa dues setmanes, a la compareixença de l’11 
de maig, es va dir que no era exactament un tancament, sinó que els esforços s’havien 
traspassat a la spin-off que havia sigut creada. Com a representants dels treballadors de 
l’IREC ens sembla molt bé la creació de spin-offs, però no ens sembla bé que es faci a 
costa de línies de recerca estratègiques del mateix institut.

El segon punt, en l’expedient de modificacions substancials de condicions de treball, 
sí que vam arribar a un acord entre els representants dels treballadors i direcció. I bàsi-
cament vam tenir un període de negociacions en el qual vam acabar acordant, per a les 
diferents tipologies de personal de la casa, com els afectaven les reduccions salarials i 
les retribucions variables. Aquí en teniu l’explicació. Pel que fa al personal d’estructura 
indirecta, hi va haver una reducció de la remuneració segons el tram de cost empresa, 
en aplicació des del 15 de març d’aquest any fins a finals de l’any que ve, i amb una 
compensació del cent per cent d’aquesta reducció amb vacances o reducció de jornada.

La part dels investigadors: se’ls ha congelat la retribució variable d’aquests dos anys, 
2017 i 2018. Per a aquest any 2017 hi ha una compensació amb 24 hores de vacances, i a 
partir de l’1 de gener del 2018 hi ha una consolidació d’aquestes variables de fins a dos 
mil euros, depenent del tram de cost empresa en el que es troba l’investigador.

I finalment, per al personal adscrit, que són personal amb contracte d’universitat 
però que tenen un acord d’adscripció amb l’institut, hi ha una reducció del 12,5 per cent 
dels complements per cap de grup o àrea i del 25 per cent dels complements de direcció.

En total, tot aquest procés ha afectat..., un total de setze treballadors menys a 
l’IREC, o sigui, setze treballadors que o no han sigut renovats o se’ls ha acomiadat, i hi 
ha un 34 per cent de tot el personal de l’institut que està afectat per una reducció en la 
seva remuneració.

Aquí volem fer una mica de retrospectiva de l’institut i de les seves característiques 
quant a temes laborals i una mica les conseqüències de l’ERO també en tots aquests temes.

Primer de tot volem dir que ens sembla una incongruència que per una part l’IREC 
hagi estat –fa..., breument– nomenat coordinador de la Comunitat RIS3CAT d’Energia 
Sostenible i Eficient en el marc de la seva estratègia d’impuls de les empreses i agents 
d’àmbits sectorials i competitius, que l’IREC apareix com a institució de recerca que 
impulsa l’eix 5 del Pacte per a la transició energètica de Catalunya per part de la Ge-
neralitat, i que, per altra banda, tant els patrons privats com públics de la institució 
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no assumeixin l’esforç necessari en el nostre projecte, i això acabi desencadenant un 
ERO que retalla línies de recerca estratègiques.

Un segon punt del que volem parlar és de la precarietat laboral. La direcció del cen-
tre la defensa sempre, durant les negociacions sempre ho ha defensat com una normali-
tat en la situació actual de la ciència. Nosaltres no compartim de cap manera aquesta vi-
sió; creiem que és necessari donar estabilitat laboral als treballadors de l’IREC, perquè 
és la manera de mantenir el talent a l’IREC, és la manera d’evitar la rotació contínua de 
personal que patim. L’exemple més clar és que en un any hi ha altes i baixes en una pro-
porció d’un 40 per cent de la plantilla.

També, dins d’aquesta precarietat laboral, estem sense conveni col·lectiu: les nego-
ciacions van ser paralitzades unilateralment per part de direcció al setembre del 2015. 
Sí que és veritat que tenim acords parcials en alguns temes, com les hores de treball 
anuals. I sobre aquest tema recentment ens hem adherit a la Coordinació Intercentres de 
Recerca –el CIR–, que treballa per un conveni sectorial per a la recerca catalana, que va 
ser aprovat per resolució en aquesta mateixa comissió l’any passat, i que ens consta que 
troben dificultats per trobar interlocutor en la part de la patronal.

En un tercer punt volíem parlar de la falta de previsió, gestió i autocrítica per part de 
la direcció del centre. L’ERO s’ha fet sense tenir els comptes del 2016 tancats, només 
amb la previsió de tancament, amb la previsió del pressupost del 2017, i a partir dels 
comptes auditats del 2015.

No s’ha tingut en compte com reestructurar les àrees afectades, com per exemple 
l’estructura indirecta de gestió, que ara, dos mesos més tard, segueix en reestructuració 
i amb el personal que continua a la casa assumint més tasques i amb un sou més baix.

No hi ha autocrítica. Sempre se’ns ha dit que, si es podia pensar que alguna cosa 
s’ha fet malament, que no, que les coses estaven ben fetes. I això ens genera una gran 
preocupació, perquè, sense analitzar les causes que han provocat la situació actual, per 
nosaltres és molt probable tornar a reincidir-hi.

No coneixem cap pla estratègic. Se’ns ha dit moltes vegades que s’hi està treballant, 
però no el coneixem a dia d’avui. Ens agradaria tenir un pla estratègic sobre la taula i, si 
el tenim, l’aplaudirem.

I el quart punt del que volíem parlar és l’opacitat sobre les decisions de patronat. 
Els treballadors no tenim cap tipus d’accés a les decisions que es prenen en el patronat. 
Com a exemple d’això, durant les negociacions de l’ERO es va demanar l’acta on s’apro-
vava l’inici d’aquest procediment d’ERO, i encara no hem rebut aquesta informació.

I, finalment, més que demandes, precs. Demanem que hi hagi una gestió eficient i 
un pla estratègic clar del nostre institut, sobretot tenint en compte que se’ns ha repetit 
per activa i per passiva des de direcció que el pla de viabilitat presentat no soluciona la 
nostra situació més enllà de 2017.

Demanem autocrítica per part de direcció. Creiem que ja fa temps que se sabia que 
aquest any 2017 hi hauria una davallada important de les basals, i creiem que no hi ha 
hagut una bona previsió a l’hora de buscar possibles alternatives.

Demanem també que els agents, tant públics com privats, creguin en la necessitat 
d’impulsar el centre; que facin els esforços i moviments necessaris per tal que aquestes 
mesures adoptades per la direcció del centre no siguin necessàries.

I, finalment, un compromís clar de l’Administració sobre el futur energètic del país, 
transversal i independent del govern que hi hagi en cada moment, que asseguri l’estabi-
litat i el futur d’institucions clau com l’IREC.

I això és tot per la meva part. Us deixo amb el Carles Torras.

La presidenta

Gràcies.

Carles Torras Font (membre de la comissió representativa dels treballadors 
de l’IREC)

Bé, bona tarda. Gràcies per poder intervenir avui aquí. El meu nom és Carles Tor-
ras, soc un dels investigadors acomiadats del centre de Tarragona, i mentre era treballa-
dor d’allà era el delegat del personal, el representant legal dels treballadors a Tarragona. 
A més a més, vaig ser el primer treballador contractat per l’IREC al centre de Tarrago-
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na, des del 2009, amb la qual cosa tinc una visió bastant clara de com ha anat aquests 
anys l’IREC.

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

L’IREC ha decidit efectuar un ERO per raons econòmiques, fet que ja és d’estranyar, 
perquè si mirem les memòries de les auditories dels anys anteriors, no semblava que la 
cosa anés per fer un ERO.

Però s’ha fet l’ERO. En aquest ERO, a banda de reduccions salarials –en un altre 
procediment–, s’han tancat grups de recerca i s’han acomiadat investigadors.

Haig de dir que a la data actual tots els investigadors acomiadats –tots– són del 
centre de Tarragona. La memòria de l’ERO en preveu un de Barcelona, però que a dia 
d’avui, pel nostre coneixement, encara treballa. Per tant, tots els investigadors acomi-
adats són del centre de Tarragona. Cap d’ells –responent a una pregunta que vau fer fa 
dues setmanes– ha estat recol·locat per part de l’IREC o els seus patrons, d’acord? De 
fet, el pla social de l’ERO ha sigut gairebé inexistent.

I, finalment, dir també que s’han tancat tots els grups ubicats cent per cent a Tarra-
gona –tots els grups cent per cent a Tarragona han estat tancats. Així, després d’aquest 
ERO, l’activitat romanent a Tarragona ha estat que hi queda un sol grup de recerca, que 
de fet és de Barcelona i té una branca a Tarragona, i hi queda una sola persona en plan-
tilla. Això a la data de l’extinció d’aquest delegat de personal.

Perquè se’n facin una imatge gràfica, abans de l’ERO a Barcelona hi havien unes 
cent persones treballant a l’IREC i a Tarragona, vuit. Després de l’ERO, a Barcelona en 
queden unes noranta, que hi ha cent..., són unes noranta persones, i a Tarragona queda 
una persona en plantilla. Això, quan ens van acomiadar; ara no ho sabem, perquè a més 
a més, és graciós, però mentre es negociava l’ERO s’oferien llocs de treball a l’IREC, 
tant al centre de Barcelona com al de Tarragona.

Segons la memòria de l’ERO, direcció diu que tanca els grups de recerca de Tarra-
gona perquè són els que tenen pitjors resultats econòmics, pitjor productivitat científica 
i pitjor alineament de recerca. Sobre aquest darrer punt, en Joan Salvadó ja ho ha co-
mentat, per tant, no hi entraré. Sobre els resultats econòmics i la productivitat científica, 
els comentaré a continuació, aquests dos temes.

Sobre els resultats econòmics, la memòria que la direcció ha presentat, doncs, fa 
veure que..., bé, pretén fer veure que els grups tancats són els que tenen pitjors resultats 
econòmics, però aquestes dades estan manipulades. I estan manipulades barroerament, 
perquè el que fan és que pretenen fer una comparació dels deu grups de recerca que hi 
ha en l’IREC, però el que fan és que s’inventen grups ficticis, per exemple, un grup que 
s’anomena «Despeses comunes de materials», i d’altres històries, no? I a més a més, re-
cullen dades des del 2009, o sigui, estem al 2017, però necessiten recórrer a dades des 
del 2009, on s’inclouen imputacions de lloguers als grups –els lloguers dels edificis 
que ocupem–, que, de fet, els grups poca cosa hi tenen a veure, és una cosa de direcció 
d’IREC.

Tanmateix, si analitzem els resultats econòmics dels grups dels darrers tres anys, i 
amb dades facilitades per la direcció econòmica de l’institut aquest any, d’acord?, repre-
sentades en aquest gràfic per nosaltres, però amb dades subministrades per la direcció 
econòmica, aquí poden veure els resultats dels darrers tres anys dels deu grups de re-
cerca. I poden veure que quasi tots els grups tenen la mateixa tendència, tots menys el 
primer, que és el d’emmagatzematge, que és el grup del professor Morante, i si no te-
nim en compte aquest grup, el segon millor grup és el de conversió termoquímica, grup 
de Tarragona tancat, i el tercer millor grup és el de biorefineria i microalgues, grup de 
Tarragona tancat. Resulta que els dos grups que es diu que tenen pitjors resultats eco-
nòmics són els grups que en els darrers tres anys estan posicionats en el número 2 i en 
el número 3.

Sobre els resultats científics, a la memòria se’ns presenta una taula amb les publica-
cions. Aquí curiosament només fan servir dos anys, 2015 i 2016, i aquí per exemple el 
grup de biorefineria i microalgues es diu que han fet quatre publicacions, i a més a més 
citen una font d’internet, que es diu Scopus, que tots vostès hi poden accedir. Doncs, a 
part aquí també de certa manipulació, els resultats són erronis directament, són erronis 
en perjudici dels grups tancats. Aquí poden veure, per exemple, del grup de biorefineria 
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i microalgues de Tarragona, que els anys 2015 i 2016 no van fer quatre publicacions, 
sinó sis; però l’any 2014, curiosament, en van fer set, i l’any 2017, aquests tres quatre 
mesos que hi hem estat, hi han hagut quatre publicacions. Aquí les tenen, perquè vegin 
que són tangibles, i vostès les poden anar a recuperar d’internet.

Una altra cosa que també sembla que es diu és que a Tarragona durant..., que no 
es treballa prou i que no hi han prou projectes, no? Vull dir que en aquests dos grups 
tancats, en aquests dos grups que han tancat, que un acabava amb 1,8 persones, i l’al-
tre amb 1,7 persones –aquesta era la dimensió d’aquests grups–, doncs, treballàvem en 
tota la línia de microalgues, treballàvem tota la línia de gasificació, treballaven en la 
línia de tecnologia de membranes, en catàlisi heterogènia, i col·laboràvem també amb 
grups de Barcelona, per exemple en temes de simulació de fluids amb problemes de ba-
teries de flux, o treballàvem en models..., que treballàvem per a Gas Natural Fenosa, 
també, en col·laboració amb grups de Barcelona. Tot això, aquestes quatre persones, eh? 
Això és la polivalència que teníem.

I ara que han tancat, diguéssim, d’acord?, no és que no estiguéssim fent res, al con-
trari: han estroncat un seguit d’activitats. Han estroncat dos projectes competitius del 
ministeri que estàvem executant, dels quals els dos investigadors acomiadats érem els 
investigadors principals. Estàvem dirigint tres tesis doctorals que queden, bé, en «en-
tredit». Estan estroncant col·laboracions amb empreses, projectes industrials de fa anys, 
tant amb empreses grans, com Gas Natural Fenosa, com amb empreses petites, com 
Queizuar. I recentment, també, en l’any aquest, els darrers mesos, s’havien concedit dos 
projectes, un, per exemple, europeu, de l’H2020, i un del RIS3CAT, en el qual els grups 
de Tarragona participàvem.

Es va preguntar també si hi havien altres possibilitats abans de realitzar els aco-
miadaments. En aquesta gràfica poden veure, en la línia vermella, la distribució sala-
rial dels cent tres treballadors de l’IREC, i en la línia verda poden veure la tendència li-
neal d’aquests salaris, d’acord? Les quatre o cinc persones de dalt de tot, les que cobren 
més, si cobressin el que marqués aquesta tendència lineal en verd, doncs, l’IREC d’en-
trada s’estalviaria 120.000 euros, que això són els salaris de tres persones. Però l’IREC 
prefereix mantenir els sous d’aquestes quatre o cinc persones i acomiadar investigadors, 
que, recordem-ho, tenen formació d’enginyers, doctors, més de deu anys d’experiència 
postdoctoral i cert prestigi internacional.

En resum, l’IREC ha realitzat un ERO; ha volgut justificar uns grups a tancar per 
resultats econòmics negatius i científics negatius, quan en realitat el que creiem nosal-
tres és que el que s’ha pretès és desmantellar el centre de Tarragona. Com deia, els dos 
grups aquests tancats feia més de divuit mesos que no tenien cap de grup; com ha dit el 
professor Salvadó, van, doncs, prescindir dels seus serveis quan, recordem-ho, no co-
brava ni un cèntim de l’IREC. Les mides finals dels grups en el moment de tancament 
eren d’1,8 i 1,7 persones respectivament, i en el seu moment eren equips amb una gran 
cohesió i amb una total confiança dels seus investigadors cap al seu cap.

Com ha dit l’Oriol, i de manera important, nosaltres no sabem quina informació ha 
estat subministrant direcció al patronat per prendre decisions; ho hem demanat i explí-
citament se’ns ha negat. S’han acomiadat treballadors amb reduccions per guarda legal, 
s’ha acomiadat el delegat del personal de Tarragona, i s’han fet coses que ningú entén. 
Una setmana abans d’anunciar l’ERO, l’IREC va renovar el contracte d’un investigador 
que se li acabava el contracte, el va renovar a un contracte indefinit, per, una setmana 
més tard, incloure’l dins de l’ERO, i acomiadar-lo.

Direcció mai no és responsable de res, la culpa és dels investigadors, o la culpa és 
del patronat. Teníem 1 milió i mig invertits al Campus Besòs que segurament es per-
dran; tenim una gestió de lloguers totalment ineficient, que ha costat una fortuna durant 
tots aquests anys a l’IREC; tenim situacions, com el tema de l’IVA, que vostès ja conei-
xen, en el qual no volem referir-nos, de si s’hi ha fet una bona o una mala gestió, però en 
tot cas hi ha una responsabilitat per part de qui l’assumeix i per part de qui té els sous 
que hem vist anteriorment.

Per acabar, els vull llegir un extracte d’un correu electrònic que em va enviar un dels 
nostres clients industrials, que diu el següent: «Pienso que puede ser lógico que se deje 
constancia para si en un futuro tenemos que llevar a cabo algún tipo de medida legal 
contra el centro» –l’IREC– «por las consecuencias derivadas de la decisión de cerrar 
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vuestro grupo de investigación, que para nosotros era clave en el presente y futuro de 
nuestros desarrollos. Os agradezco una vez más, en nombre de la empresa, el trabajo 
tremendamente profesional que habéis realizado desde el inicio de nuestra relación em-
presa-IREC, que además siempre ha superado las expectativas de la empresa y que pre-
tendíamos fuese una relación a largo plazo.»

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies a totes les persones que heu intervingut, per haver-vos cenyit al temps. 
I ara donaríem la veu als portaveus dels grups parlamentaris, també per un temps de set 
minuts –set, vuit minuts–, i després vostès també tindran un torn de rèplica. Comencem 
amb el Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidenta. Gracias a los diferentes intervinientes. En primer lugar, me 
quiero referir a la intervención del señor Joan Salvadó, que, bueno, pues, nos ha explica-
do, nos ha hecho una introducción...

La presidenta

Perdoni, disculpi. Disculpa, Antonio, perquè resulta que la compareixença..., l’hem 
de començar per qui l’ha presentat, pels grups que l’han presentat. Aleshores, fa-
rem del més gran al més petit dels que n’han signat la compareixença, eh? Ha sigut un 
error meu.

Per tant, començaríem per la diputada Alícia Romero, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Disculpa, eh?

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Gràcies als tres compareixents –al doctor Salvadó i a l’Oriol 
Nomen i al Carles Torras– per les seves explicacions. Té raó, i em sembla que ho deia 
l’Oriol –perdona que et tutegi–, que és veritat que ens van quedar moltes respostes sen-
se tenir, no?, a l’anterior compareixença. És veritat que vam fer moltes preguntes, potser 
masses i el temps és curt, però és cert que ens van quedar moltes coses a l’aire. I després 
d’escoltar les vostres compareixences, doncs, jo crec que encara una mica més, o com a 
mínim se’ns fa una mica més incomprensible aquest ERO presentat, no?

En tot cas, jo miraré de fer-vos algunes preguntes, potser algunes són molt direc-
tes perquè és veritat que no tenim aquí, una altra vegada, diguéssim, els directius de 
l’IREC perquè ens responguin, però, en tot cas, també us demanaré unes certes pregun-
tes més valoratives, potser, que una altra cosa, perquè entenc que la part més objectiva 
l’heu explicat avui, i està molt bé, per desgràcia, diguéssim, no?

Al senyor Salvadó li volia dir: vostè ha presentat molt bé quines eren les línies de 
recerca que ara estaven treballant. L’altre dia en vam parlar també llargament, perquè, a 
més, va venir el director general de Recerca i d’Energia i ja en vam estar parlant a bas-
tament, sobre això, la importància d’aquest sector en el país, per al futur del país, des 
del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista de la sostenibilitat, no?, 
i de com nosaltres tenim altres energies per poder ser més autosuficients, i, per tant, no 
incidiré en això. Però sembla una mica..., o sembla incomprensible que tenint aquest 
repte sobre la taula i tenint un pla nacional per l’energia sobre la taula, que s’està nego-
ciant, doncs, no facis l’esforç, diguéssim, per no tancar unes línies de recerca i acomia-
dar investigadors.

Llavors, clar, ara li faré preguntes reiteratives, no?, però, bé, aquesta incomprensi-
bilitat no sé si vostè la podria explicar d’alguna manera. Suposo que no, per la cara que 
em fa i pel que ha explicat. En tot cas, bé, és una reflexió oberta, diguéssim, de dir: «Bé, 
doncs, encara ho entenem menys.» I, a més, després, quan vostè ha entrat en l’explica-
ció, i ara aquest extracte d’aquest mail d’una empresa privada...

Ens deien a l’anterior sessió que un dels problemes havia estat no tant el finançament 
del sector públic, de la Generalitat, sinó de les empreses privades. El meu grup va ser 
molt crític en això, perquè es van signar uns convenis que duraven set anys amb empre-
ses privades i ens semblava que es podien tornar a signar aquests convenis, no? Si érem 
capaços de presentar projectes interessants per a les empreses, doncs, no enteníem que 
hi hagués d’haver problemes per a empreses tan grans, amb tants recursos i amb tants 
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beneficis per seguir recolzant l’IREC, tenint en compte que és molt més barat, digués-
sim, fer una aportació a l’IREC que segurament obrir una línia de recerca dins la teva 
pròpia empresa. Per tant, això és una cosa que a nosaltres ens va sorprendre, però no 
vam tenir prou resposta en aquest sentit.

Heu explicat coses interessants. És veritat, no hi havia la liquidació del 2016. Dè-
ieu vosaltres una cosa, que a mi em preocupa, que és que a l’ERO es parlava d’1 milió 
i mig d’aportació de la Generalitat, i ara és de 2 milions; per tant, què passa amb aquest 
mig milió d’euros? Si ara s’ha pogut posar, potser s’hauria pogut estalviar l’ERO, o que 
fos d’una altra dimensió. Per tant, aquest és un tema que haurem de mirar d’esbrinar 
nosaltres.

I per entrar una mica en les preguntes, perquè és difícil fer-vos-les, perquè heu sigut 
molt clars, jo us preguntaria: creieu, doncs, que el problema..., és a dir, quan expliqueu 
això no s’entén per què s’ha pogut fer un ERO tenint en compte que es podien haver 
anat a buscar empreses, que la Generalitat després hi va posar més aportació, que les 
línies de recerca i la importància d’aquest sector és clau. Quin creieu que ha sigut el 
motiu perquè passes això, per aquest ERO a l’IREC? És que no s’entén; sincerament, 
escoltant-vos a vosaltres no s’acaba d’entendre. És veritat que hi ha un problema amb 
l’IVA, però, vaja, ara hi ha hagut més aportació de la Generalitat, i tampoc entenem per 
què no hem sigut capaços d’atraure més sector privat, no?, en aquest sentit. Però m’agra-
daria que em diguéssiu això, i si creieu que hi ha un problema greu –i ho heu, més o 
menys, dit– de gestió, no?, en aquest àmbit. I, per tant, bé, que poguéssiu comentar això.

La veritat és que heu sigut molt clars i es fa difícil, eh?, fer preguntes. Una altra cosa: 
en l’ERO, va haver-hi criteris a l’hora, diguéssim, d’acomiadar investigadors, més enllà 
dels grups de recerca? Hi havia algun altre criteri? Bé, si m’ho podeu contestar.

I poca cosa més. Agrair-vos que hagueu vingut aquí. Em sap greu que no us podrem 
ajudar, perquè l’ERO, doncs, ja està aprovat i, com deia el Carles, ja esteu acomiadats. 
Però, en tot cas, intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, que no torni a suc-
ceir o, fins i tot, que es puguin recuperar algunes línies de recerca, amb el suport privat 
o públic en aquest centre.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta –gràcies, presidenta. Avui tenim molt de soroll de fons, i això 
és poc mediambientalment bo, eh? Bé, en tot cas, agrair-los la seva compareixença. És 
una llàstima que no l’hagin fet conjunta, perquè, malgrat que tenim el director aquí, 
hauria estat bé que les dues compareixences haguessin pogut contrastar criteris, per-
què hi ha algunes qüestions en les que coincideixen –en l’anàlisi econòmica–, però pro-
bablement la visió que tenen de les causes de per què ha passat això són diferents. El 
problema que tenim, tal com ha dit la diputada Alícia, és que ja ha passat i que tenim 
l’ERO tancat, i, per tant, ens dificulta més el com..., si és que es pot resoldre alguna cosa 
de la situació actual. En qualsevol cas, sí que hauríem de prendre nota, i molt bona nota, 
per a la situació de futur, que és el que, al cap i a la fi, en aquests moments podem inten-
tar resoldre d’alguna manera, no?

El senyor Salvadó, a part d’agrair-li l’explicació tècnica per a llecs sobre tot el que..., 
una bona part del que vostès feien, que ha estat absolutament interessantíssim, i que és 
molt curiós que a Catalunya, malgrat dir que som gairebé els hereus dels déus, resulta 
que estem per sota de tothom, amb relació als percentatges que vostè ens ha plantejat.

De vegades es parla del model no sé què català. Escolta, a vegades aquest model 
d’energia català, doncs, francament deixa molt a desitjar. I, per tant, potser hauríem de 
posar fil a l’agulla, no sé si amb el Pacte nacional per a la transició energètica, a part del 
fum que representa sempre que es fa un pacte nacional, que ho és, arribarem a un bon 
port, eh? Perquè després a més a més d’això hi falta la voluntat política i a continuació 
els diners, que, pel que sembla, tampoc s’han fet servir per al que tocaria.

En qualsevol cas, a part d’agrair-li això, només una..., aclarim una cosa: vostè ha 
acabat amb una frase lapidària i misteriosa; aclareixi-me-la, si us plau: «Hi ha una ma-
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nera relativament senzilla de no perdre aquesta capacitat en la recerca en bioenergia.» 
Home, doncs, posi-la sobre la taula perquè potser podem arribar a un acord; donat que 
hi som tots, aquí, de manera informal potser podríem arribar a algun acord si real-
ment hi hagués alguna qüestió que es pogués resoldre.

La justificació ha estat econòmica, i hi coincidien; ara m’estava rellegint una mica 
la compareixença de l’altre dia, parlaven d’aquests 800.000 euros. Clar, jo també em 
faig la pregunta, aleshores: si en aquests moments resulta que hi ha aquesta aportació 
extraordinària, que ja ens van aclarir que era extraordinària, per equilibrar, per part de 
la Generalitat, podem resoldre alguna cosa de futur? Al director l’hi vaig preguntar i no 
em..., va tirar pilotes fora; és a dir, em va dir alguna cosa així com que «intentaríem re-
cuperar alguna cosa».

Vostès creuen que hi ha alguna possibilitat de recuperar alguna de les línies tanca-
des? Això seria una pregunta molt concreta. Perquè la qüestió estava –la qüestió eco-
nòmica clau, pel que ens van explicar– en la negociació amb l’Estat sobre el tema de 
l’IVA. En el moment en què això es retornés..., el problema és que, si algun dia es retor-
na, no sé si serem a temps de fer alguna cosa. Però, en qualsevol cas, vostès creuen que 
hi ha alguna possibilitat de tornar a negociar com reobrir aquestes línies? Perquè, clar, 
després, amb el que ens ha explicat el company de Tarragona, ho ha dit claríssimament; 
és a dir, em penso que ha dit, amb claredat, que aquí no hi ha una raó econòmica, sinó 
que el que es pretén és desmantellar el centre de Tarragona, cosa que, com vostès saben, 
van negar. Aleshores, hi ha alguna evidència més, a part...? Bé, a part de que hi hagi una 
sola persona treballant-hi, per tant, és bastant sospitós.

Però, en qualsevol cas...? Ho dic perquè, si alguna certa cosa podem fer, és recla-
mar-li al Govern qüestions concretes que hauria de fer, i, per tant, si l’excusa o la rea-
litat econòmica canvia, es recupera aquest IVA o es troben els diners, podem exigir la 
reobertura per una necessitat tècnica, social, ambiental, d’aquestes recerques que es fe-
ien? Seria una pregunta més que res perquè vostès ens en donessin la seva opinió.

I una qüestió: hi ha algun motiu perquè vostè, com a delegat de personal, fos el pri-
mer? L’hi pregunto directament a vostè; vull dir, ja m’ho contestarà. Ho dic perquè, és 
clar... (Veus de fons.) No, no, ara no, després, després, que no el deixaran. No, ho dic 
perquè, bé, s’entén que és una mica paradigmàtic que, si s’ha d’acomiadar algú, es co-
menci pel delegat de personal, no sé si això té a veure amb alguna cosa o no.

I, en fi, a tots tres, la pregunta seria: quin futur esperem i, per tant, què ens demana-
ríeu, com a diputats i diputades, que reclaméssim al Govern? Què li demanaríeu al Go-
vern, amb relació al futur de l’IREC, i, per tant, amb relació a l’estructura, tant laboral 
com de recerca, per poder començar a posar fil a l’agulla.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent (veus de fons) –no, no, perquè són els sol·licitants–, té la paraula 
el diputat Albert Botran –després sí que ja continuarà Ciudadanos.

Albert Botran i Pahissa

No és que volgués defugir la responsabilitat, pensava que seguíem l’ordre habitual. 
Bé, gràcies als treballadors per haver complementat la compareixença. Lamentar que el 
senyor Marfà no hagi comparegut; enteníem que, a l’hora de complir les nostres obli-
gacions, de contribuir a dilucidar aquest problema, aquesta contradicció entre la prio-
rització que fem com a societat, com a Govern, com a Parlament, de la recerca i que es 
tanquin línies de recerca, a l’hora de contribuir a dilucidar aquestes responsabilitats i 
aquests motius, doncs, era bo tenir diverses veus, no? I entenem que el senyor Marfà 
també hi tenia una sèrie de responsabilitats.

Però, bé, en qualsevol cas, insistir que quan els treballadors de l’IREC ens van venir 
a veure, doncs, automàticament vam accedir a col·laborar en el que fos. La nostra obli-
gació és tractar d’entendre aquestes raons, ajudar mirant el futur, i, per tant, mirant de 
com es pot recuperar això que s’ha perdut, tant en talent investigador com en línies de 
recerca, i, per tant, contribuir a fer un bon diagnòstic.

I en aquest cas entenc que una de les demandes que fan els treballadors hauria de ser 
atesa, no?: aquesta participació ja des d’ara en aquesta definició d’un pla de viabilitat, 
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d’un pla estratègic, ja que es fa evident que el punt de vista que se’ns ha expressat avui 
no és exactament el punt de vista que expressava el director fa quinze dies, i, per tant, 
segurament s’haurien de creuar aquests punts de vista, hi insisteixo, perquè l’IREC tin-
gui futur, les línies de recerca tinguin futur, i el talent que s’ha perdut, doncs, es pogués 
recuperar d’alguna manera.

Quant a preguntes concretes que m’agradaria adreçar als compareixents: al senyor 
Salvadó, bé, el diagnòstic que faria ell sobre els problemes que han portat a perdre el 
finançament necessari basal. És a dir, quant a Administració pública sí que tenim molt 
clar el que ha passat, no?, és una deslleialtat de l’Estat cap a l’institut, i, per tant, ho ha 
hagut de cobrir la Generalitat. Ara bé, quant a la part de patrocinadors, per què no han 
renovat el seu compromís? Si és que no s’ha gestionat bé la relació amb els privats o què 
ha succeït.

Una altra qüestió és sobre les línies de recerca que han tancat, doncs, efectivament, 
si és que ningú..., això qui ho entomarà?, com a país, eh?, com a àmbit de la recerca. 
Això que vostè plantejava com a tan estratègic i necessari, i que nosaltres també ho en-
tenem de la mateixa manera, ara qui ho entomarà, no?

I també, doncs, em sumo al diputat de Catalunya Sí que es Pot, que ha demanat que 
desenvolupi l’última diapositiva, no? Vostè té un suggeriment; entenc que ens el farà 
arribar d’una manera o altra, aquest suggeriment, doncs, per continuar desenvolupant 
aquestes línies de recerca, al marge de que han quedat tancades com a IREC.

I la tercera qüestió és si efectivament la seu de Tarragona perilla, no? I si, com a 
seu de..., una de les dues seus de l’IREC. Al senyor Nomen i al senyor Torras, si podien 
aprofundir en això, perquè la setmana passada se’ns va dir que s’havien recol·locat pràc-
ticament les deu persones que havien marxat, i han dit que no és així. Llavors, aquí hi 
ha un..., bé, hi ha una contradicció evident, no?

L’altra qüestió és: qui continuarà la feina dels grups que tanquen? Una mica és la 
mateixa qüestió que he fet al senyor Salvadó, però vostès han dit que tampoc acabaven 
de veure que a través de la spin-off fos el mateix, no? Doncs, clar, una cosa és un cen-
tre de recerca, l’altra, una empresa.

I finalment, el dubte que també ens..., bé, que vostès plantejaven, clar, doncs, és el 
mateix que podem tenir nosaltres: per què es decideix tancar aquestes línies i no d’al-
tres, si, com vostès argumenten, el raonament econòmic o acadèmic no és objectiu, no 
és objectivament..., no és una prova objectiva per demostrar que, si alguna ha de tancar, 
han de ser aquestes, no? Entenc que si vostès ja ho han plantejat com a dubte, tampoc 
ens ho resoldran, però és la nostra obligació que..., perquè també ens fem la mateixa 
pregunta.

Si poden respondre a aquestes qüestions, crec que haurem contribuït a abocar una 
mica més de llum en el que crec que tots els grups parlamentaris vivim com una contra-
dicció: que es vulgui prioritzar la recerca, i, a més, en una qüestió com aquesta, i que, 
en canvi, doncs, l’IREC hagi entrat en aquesta crisi i s’hagi decidit aplicar-hi un expe-
dient de regulació d’ocupació.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara sí, reprenem l’ordre habitual, eh?, i torno a demanar disculpes 
al diputat Antonio Espinosa. I ara sí que té la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, presidenta. Miren, la situación que actualmente vive el IREC la verdad es 
que desde Ciudadanos no la entendemos. Se nos hace muy difícil de entender, de com-
prender, la contradicción que existe entre el inmenso consenso, por no decir total con-
senso, que hay en el Parlamento, en la sociedad, y yo diría que incluso en el Gobierno, 
sobre la necesidad de potenciar la investigación y la innovación, y que, por otra parte, 
los hechos concretos nos lleven al cierre de un centro, prácticamente, de investigación, 
con todo lo que eso supone de pérdida de investigadores y demás. No lo entendemos; 
sencillamente, no lo entendemos, porque precisamente estamos muy necesitados.

Yo creo que el señor Joan Salvadó ha mostrado, y de una forma yo creo que muy 
clara, la investigación que se estaba haciendo en Tarragona, lo útil que era esa investiga-
ción y de alguna forma las consecuencias que esa investigación, desde el punto de vista 
de innovación, suponían para el propio modelo productivo, para el propio modelo ener-
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gético al que queremos transitar y en el que precisamente vamos muy atrasados, nos 
hemos quedado muy atrás, ¿no? Por lo tanto, si algo no se debe hacer, es precisamente 
dejar de invertir en aquello en lo que, sabiendo que es y constituye el futuro y que, por 
tanto, precisamente para que no nos quedemos descolgados de ese futuro y de ese bien-
estar general, necesitamos apoyar, pues, precisamente en este caso se haga lo contrario, 
es decir, se haga desde el Gobierno lo contrario, es decir, se deje de apoyar la inversión, 
¿eh?, en áreas estratégicas –se ha dicho–, en definitiva, líneas estratégicas de investiga-
ción que son claves para el futuro, ¿no?

No, no lo entendemos, y por eso queríamos..., yo desde luego tengo que decir a estos 
señores que hoy han venido que tienen nuestro apoyo –nuestro apoyo– en la necesidad 
de que se lleve a cabo una reestructuración, pero no un cerrar las instalaciones. Hay que 
reestructurarlas, tal vez, pero, para ello, como bien se ha dicho y se ha puesto de ma-
nifiesto por el señor Oriol, se trata de elaborar un plan estratégico, un plan estratégico 
donde yo creo que más que cerrar hay que potenciar.

Pero, bueno, en todo caso sí que, si hay necesidad de reajustar algunas cosas, pues, 
que se haga, ¿no? Pero precisamente en ese plan estratégico, que yo creo que primero se 
debería de haber hecho antes de proceder a todos los ERE que ya se han realizado, ¿eh?, 
pues, precisamente con la idea de asegurar la estabilidad y la continuidad de una ins-
titución, un ente clave para el futuro de Cataluña, en este caso, y también, en el futuro 
también, para España, puesto que desde el IREC, desde estos centros, incluso el de Ta-
rragona, se están llevando a cabo proyectos que, como se nos ha puesto de manifiesto, 
tienen repercusión no solamente para Europa, ¿eh? –son proyectos europeos–, sino que 
son proyectos para España, tanto para empresas como para el propio Estado, y, desde 
luego, también por..., claro, y lógicamente, y en primer lugar para Cataluña. No lo en-
tendemos, sencillamente, no lo entendemos.

Y seguimos teniendo unas cuantas preguntas, que ya se han dicho, pero que no-
sotros queríamos poner encima, nuevamente, de la mesa porque no fueron realmente 
respondidas en la anterior intervención, en las anteriores comparecencias. ¿De qué ma-
nera podemos incrementar los ingresos? Ahí yo creo que debemos ir a una; sindicatos 
o comités de empresa, y también el propio Gobierno deberían ir a una a buscar cómo 
incrementar los ingresos, cómo hacer que las instituciones, ¿eh?, las empresas y las ins-
tituciones, aporten nuevamente, se comprometan a hacer aportaciones en el bien que yo 
creo que son destinatarias también directas, es decir, esas empresas, y que, por tanto, 
haya una nueva aportación de fondos que permita continuar un trabajo que se nos antoja 
imprescindible, que no podemos renunciar a él.

Por lo tanto, cuenten –cuenten– con Ciudadanos para buscar una solución a un pro-
blema al que la solución no puede ser –no puede ser– el ERE, no pueden ser los ERE, no 
puede ser... Algunos ya están hechos, evidentemente, pero desde luego no puede ser esa 
dinámica, sino que la dinámica tiene que ser contratar investigadores para seguir avan-
zando en innovación, sobre todo en innovación, porque..., perdón, en investigación e 
innovación. Porque la innovación posterior a la investigación es la que nos permite pre-
cisamente traducir en aspectos..., digamos, en bienestar, y en productividad y en riqueza 
la propia investigación.

Nada más. Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el 
diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a los tres comparecien-
tes: al catedrático señor Salvadó, al señor Nomen y al señor Torras. Básicamente, por-
que, entrando en el detalle concreto de cada una de las intervenciones, ponen de mani-
fiesto datos y circunstancias que de alguna forma contradicen la versión, en este caso, 
ya no de la dirección del IREC, sino incluso, en algunos aspectos, la política energética 
de la Generalitat de Catalunya. Y eso es importante destacarlo, más allá, evidentemen-
te, de un problema concreto que afecta a personas y familias concretas, que repercute 
en situaciones individuales que no son precisamente agradables. Y, por tanto, es impor-
tante y es obligado abordar la cuestión con la debida sensibilidad.
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En primer lugar, como decía, la intervención del catedrático, del señor Salvadó, ha 
sido bastante ilustrativa, porque de alguna forma destaca la importancia de ahondar en 
objetivos energéticos que Cataluña necesita poner sobre la mesa y acometer sin demo-
ra. De hecho, hago mía también esa expresión que ha utilizado en el sentido de que el 
planeamiento diseñado por la Generalitat progresa quizá no adecuadamente, sino tími-
damente, en el sentido de que quizá se podría ser más ambicioso o quizá se podría de 
alguna forma ser más incisivo a la hora de alcanzar objetivos como los del Plan de la 
energía y el cambio climático, y, sobre todo, el necesario seguimiento del grado de eje-
cución, cuyos mecanismos en este caso el catedrático desconoce, y se plantea y pregun-
ta en voz alta.

Por tanto, la Administración en este caso debe dar respuesta a estos interrogantes, 
cuando se hacen, como digo, desde la autoridad que significa ser un responsable que ha 
trabajado, que trabaja en el terreno de la investigación y del desarrollo.

Y en ese sentido, el hecho de que se pongan sobre la mesa cifras que a veces se nos 
escapan al común de los mortales, como es el hecho de que Cataluña disponga de un 60 
por ciento de superficie forestal y que, por tanto, eso debería, de alguna forma conlle-
var que el esfuerzo, la investigación en el desarrollo, en la inversión de políticas que de 
alguna forma potencien el recurso de la biomasa como fuente de energía, que de alguna 
forma no tiene esas repercusiones tan negativas en la conservación del medioambiente, 
es algo a tener y a tomar en consideración.

Evidentemente, se ha hecho un esfuerzo, no vamos a negarlo, desde el ámbito de la 
Administración de la Generalitat, para caminar en esa dirección. Pero quizá los progre-
sos son, como usted decía –creo que han sido palabras textuales suyas–, tímidos, ¿no?, o 
por los menos se progresa tímidamente.

Y en ese sentido si lo ponemos en relación y lo traemos a colación con la cuestión, 
el conflicto laboral que nos ocupa, el ERE, que desgraciadamente, ya se ha dicho, está 
cerrado, y, por tanto, yo, en fin, no es que quiera ser pesimista, pero yo no sé si puede 
ser reversible, por lo menos a corto plazo no da esa impresión, como digo, eso pone de 
manifiesto algunas incoherencias, más allá de que después hay que entrar en el detalle 
concreto del problema, en el que también me entretendré, a la vista de la información 
facilitada por los representantes del comité de empresa.

Pero, como digo, en ese sentido, y por seguir un poquito con el planteamiento que ha-
cía en este caso el señor Salvadó, también es interesante –también lo ha dicho en su expo-
sición– el por qué se le cesa, parece ser que de forma inopinada, por lo menos sin motivo 
aparente, y evidentemente poniendo de manifiesto que quizá el plan estratégico en este 
caso de la dirección del IREC va por otro camino, que a lo mejor no se está en condicio-
nes de explicitar, o en cualquier caso lo que sí pone de manifiesto es que se está actuando 
con una total falta de transparencia –y eso es criticable, y ahora explicaré por qué.

Pero en cualquier caso, y como pasaré ahora, a continuación, a hablar del resto de 
las intervenciones, sí que haciendo mío también el planteamiento que ha hecho al fi-
nalizar la intervención el señor Salvadó, y que ha puesto algo de intriga sobre la mesa, 
también yo evidentemente me voy a sumar a esa pregunta que usted ha hecho, o mejor 
dicho, que está en disposición de sugerir la respuesta, ¿no?, de cómo no se pierde esa ca-
pacidad investigadora, de forma sencilla, además, creo que ha dicho. Por tanto, eviden-
temente estaremos, ¿eh?, ansiosos de conocer ese planteamiento, que seguro que será 
interesante.

Con relación a la segunda parte de la intervención, y sobre todo por la crudeza de lo 
que se ha puesto de manifiesto por parte del comité de empresa, sí que es necesario..., eso 
creo que también lo ha apuntado algún otro compañero: en la comisión hubiera sido de-
seable –no lo digo para establecer una especie de confrontación de planteamientos, o una 
réplica y una dúplica por parte en este caso de la dirección del IREC– el que se hubieran 
podido sustanciar las comparecencias de forma conjunta, o por lo menos en la misma se-
sión. Quiero decir, seguramente habría arrojado más luz, o por lo menos habríamos po-
dido, en este caso como miembros de la comisión, conocer con más detalle los plantea-
mientos de cada uno y las razones que, en este caso, la dirección y, por el otro lado, los 
trabajadores ponen de manifiesto a la hora de explicar el porqué de esta situación.

Falta de transparencia. Bueno, aquí se ha dicho –y no sé si ha sido..., me parece que 
ha sido el señor Nomen, no estoy seguro– que de forma..., no digo que por arte de bir-
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libirloque ni por arte de magia, pero que la dirección del IREC pone de manifiesto que 
hay medio millón de euros adicional, de ingresos adicionales, que no se sabe exacta-
mente no sé si la procedencia pero desde luego no el destino, y que de alguna forma 
podría poner en tela de juicio..., o por lo menos minimizar o reducir el impacto del 
ERE con la aportación a la que se refieren.

Claro, eso genera, como digo, dudas, porque ¿realmente se acuerda este expediente de 
regulación por resultados objetivos que lo aconsejen o porque hay un planeamiento, hay 
un planteamiento, hay una orientación estratégica distinta por parte de la dirección del 
IREC? Y lo digo porque aquí se ha puesto de contrapunto en la salvaguarda que en buena 
medida se lleva en este caso la investigación y desarrollo en este ámbito en la demarca-
ción de Barcelona, en contraposición a lo que sucede en Tarragona. Eso debe ser aclara-
do, porque de entrada no casa o por lo menos resulta difícil de encontrar la explicación.

Otra afirmación que, permítanme, a mí también me ha parecido ciertamente escan-
dalosa: han hablado, y creo que en este caso ha sido el señor Torras –voy acabando, pre-
sidenta–, de la manipulación de datos, pero lo ha dicho, además, con toda contundencia. 
Eso es una acusación muy grave –es una acusación muy grave– que yo creo que exi-
ge –porque seguro que podrá conocer en este caso la dirección del IREC el contenido 
de esta comparecencia– una respuesta de la dirección para justificar, para negar o para 
aclarar esta acusación, que, desde mi punto de vista, es especialmente grave.

Y por otro lado cuando además eso se liga a la contradicción evidente entre la exis-
tencia de centros en Tarragona que arrojan buenos resultados en esa escala que se veía, 
y, sin embargo, se propone su eliminación. Eso, desde el punto de vista –y yo voy un 
poco, creo, que a la raíz del problema– de la gestión, de la correcta gestión en la direc-
ción del IREC, la pone en entredicho, y eso puede ser también un motivo que justifique 
algunos aspectos concretos.

No debo ni puedo dejar de denunciar que aquí se ha dicho que, efectivamente, cuan-
do se produce esa corrección salarial precisamente los que no ven perjudicados esas 
retribuciones salariales son los directivos. Bueno, pues aquí también es algo que nos 
llama poderosamente la atención, y sobre todo cuando además se pone de manifiesto... 
Aquí se ha deslizado una responsabilidad de la Administración; bueno, se ha dicho por 
el diputado de la CUP: una «deslealtad del Estado». Bueno, yo en todo caso no tengo 
una información precisa, pero me da la impresión de que la intervención que ustedes 
hacen –y ya me corregirán si me equivoco– no va por ahí, porque ustedes han dicho 
que el patronato, que sí que creo que está integrado en este caso por la Administración 
central del Estado, no tiene la información precisa, porque probablemente la dirección 
no se la facilita. Yo creo que ese es un detalle importante y que de alguna forma puede 
desmentir según qué afirmaciones que se hacen de forma quizá gratuita.

Y, por tanto, en fin, acabo con estas cuestiones porque me parecen especialmente 
relevantes para, de alguna forma, arrojar luz sobre un conflicto eminentemente laboral 
que de entrada, y el diagnóstico que puedo hacer a resultas de la intervención que se ha 
producido esta tarde, única y exclusivamente tiene un responsable, aparentemente, salvo 
que lo desmientan, que es la dirección del IREC, que en ese sentido incurre en una una 
negligente dirección, gestión de un centro de esta naturaleza, que en ningún caso debe 
ser, como digo, puesto en tela de juicio por las implicaciones que tiene para el futuro 
energético de Cataluña.

Nada más. Perdone el exceso, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Sí, una miqueta d’excés, sí, en el temps. Per part del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula el diputat Joan Ramon Casals.

Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo, re, per començar, sí que poder..., i crec que la cul-
pa –no sé si és «culpa», eh?– en tot cas és de tots, o n’assumeixo, en tot cas, la meva part, 
com a grup parlamentari, del fet que poder l’ordre d’intervencions que hem fet respecte 
al tema realment l’hem fet al revés, perquè havien d’haver vingut primer els treballa-
dors, perquè han fet moltes preguntes que el Parlament segur que no pot respondre, i 
que potser hauríem pogut nosaltres repreguntar o ajudar a respondre en la intervenció 
que vam tenir abans.
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I el tema de la no compareixença del director financer és perquè, bé, vam pensar que 
estaven totes les preguntes prou respostes en la primera intervenció i ho vam decidir 
la comissió, lliurement, pensant que no caldria perquè havien quedat prou aclarits els 
punts. I ara vosaltres heu dit que hauria estat bé que hi fos, i ha sigut..., però això, d’al-
guna manera, va ser una qüestió, en tot cas, de bona fe que vam decidir els grups par-
lamentaris. En tot cas, per això, poder si haguéssiu vingut primer vosaltres, ens hauria 
ajudat més, i a més a més per aclarir algunes coses, poder.

Jo el que sí que sobretot vull és agrair-vos les intervencions, eh?, i agrair-vos sobre-
tot la feina que esteu fent i la feina que també queda per fer als que hi sereu, i en tot cas 
el que heu fet segur que servirà per a tot el futur, que jo estic convençut que el té molt 
ampli, l’IREC, en el nostre país i en el desenvolupament energètic, en la investigació 
energètica, en tot això que estem fent del Pacte nacional per a la transició energètica, i 
segur que en algun moment tornaran a creuar-se en part dels vostres camins.

Però en tot cas sí que hi han coses que jo he dit que també hauria estat bé fer-ho des-
prés perquè hi han coses que no que es contradiuen, però sí que són diferents de les que 
es van explicar. I jo tinc la mania, poder, de tornar a tenir el powerpoint que van expli-
car l’altre dia i hi han dades que en algunes coses són diferents.

Però, en tot cas, primer començaré, o sigui, pel Joan Salvadó. Simplement un pa-
rell de cosetes molt ràpides. Agrair tota la feina que s’ha fet. En biomassa, jo personal-
ment hi estic d’acord, que és un àmbit de futur, tant, que soc l’alcalde d’un poble que 
té..., bé, és l’únic poble que té a Catalunya barri, diguéssim, amb biomassa, i sé les di-
ficultats que això genera. I segurament, si quan ens van explicar fa quinze dies quin 
era un dels problemes inicials que té l’IREC..., que ho podria compartir, que és el pro-
blema que també ha tingut, inicial, la distribució de biomassa al meu poble, a la meva 
vila, que també amb el diputat Botran som del mateix poble. Que és que un dels proble-
mes que vam tenir és que l’Estat, per exemple, a nosaltres la biomassa..., l’Estat ens va 
fallar i no ens va donar els diners que ens havia de donar des de l’inici, i amb això es va 
generar un problema molt gran, que al final per sort hem pogut recuperar, però va po-
sar en qüestió realment que la biomassa a Molins de Rei pogués seguir existint, perquè 
l’Estat no va complir amb els seus compromisos.

Això justament m’ha fet..., en la intervenció de l’altre dia per part, diguéssim, dels 
tres responsables principals, justament una de les raons que deien..., o que les raons 
principals de la problemàtica econòmica de l’IREC són fonamentalment dues, que te-
nen a veure amb l’Estat. Són, una, els 2.400.000 euros que no han aportat com a pa-
trons, o sigui, encara estant al patronat jo vaig dir que per mi era una vergonya que al 
final de la diapositiva que va aparèixer per part dels mateixos membres de la patronal 
apareguessin encara els símbols dels ministeris espanyols, perquè per mi no hi haurien 
de ser, perquè deuen 2.400.000 euros: han deixat d’aportar 600.000 euros l’any.

Bé, ja sé, eh?, que el PSC ha dit: «No, i per què no s’han buscat més patronats pri-
vats?» Bé, però en aquest cas..., bé, ara no hi és l’Alícia, que ho podria explicar, per-
què també manant el PSOE es van deixar d’aportar aquests diners per part, diguéssim, 
d’institucions públiques. Per tant, hi ha una part, diguéssim..., aquesta sé què és el que 
és, no?, això que l’Estat t’abandoni i posa dificultats als projectes.

I l’altra, una altra que també té a veure amb l’Estat, que esperem que aquesta es re-
solgui aviat, que és el famós problema amb l’IVA i el dipòsit que s’ha de mantenir. Que 
té un doble problema, eh?, el dipòsit que s’ha de mantenir..., bé, l’aval que s’ha de man-
tenir, i en tot cas el que això genera, diguéssim, d’immobilitzat, en tot cas, en els comp-
tes, i que, per tant, això fa que sigui molt més difícil poder elaborar un pla estratègic, 
sobretot un pla de finançament de l’IREC en un futur.

Per tant, veure això, diguéssim, era el que... Ho comparteixo, sé què és, no?, que 
l’Estat... Bé, ens ha passat i ho podríem dir, com a Junts pel Sí, doncs, que l’Estat no hi 
sigui..., o Catalunya poder i que l’Estat no hi sigui, o el Baix Llobregat i que l’Estat no 
hi sigui, ens genera moltes coses. En aquest cas ens ha fallat.

Dit això, jo hi veig una part positiva. En tot cas, la Generalitat de Catalunya el que sí 
que fa és, en un moment que és clau, i l’any que teòricament baixen totes les basals, po-
sar-hi 2 milions d’euros. Inicialment deia 1 milió i mig; es deia 1 milió i mig, pel que sé 
des del comitè d’empresa –com a mínim, una de les obsessions– es deia que el que s’in-
tentava era que les basals d’aquest any 2016 fossin 2,8, i que s’intentaria que els altres 
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vinguessin de privats. Com que els privats no han arribat, el que acabava passant és que 
la Generalitat hi ha posat mig milió d’euros més. Però respecte als números de com 
s’havia –malauradament, eh?– de calcular l’ERO segueixen sent fins i tot inferiors, per-
què els basals acaben sent...

No és com a explicació, no l’he de donar jo, eh? Repeteixo que aquí segurament hau-
ríem d’haver fet aquesta compareixença..., però en tot cas sí que els números segueixen 
sent complexos. La clau segurament estaria en recuperar el deute que té l’Estat amb 
l’IREC o que puguem alliberar per fi aquests 4 milions d’euros: això segur que generarà 
unes possibilitats altes de sortir-nos-en amb l’IREC en el seu futur.

A mi el que em diuen, i n’estic segur, i ho van dir, és que Tarragona està garantit. Sí 
que és veritat que hauríem d’haver fet també la compareixença després. I a mi no em 
pertoca ni soc a qui li toca haver de dir si n’hi ha un, o quatre o no, perquè les dades que 
teòricament a nosaltres ens donen com a grup parlamentari és que en aquest moment a 
Tarragona hi han quatre treballadors..., o sigui, al grup de tèrmica hi han quatre treba-
lladors fixos a Tarragona, més dos més que van a Tarragona de Barcelona.

En tot cas, sí que poder s’havia d’haver fet la compareixença... Jo no soc qui t’he de 
dir a tu o no si n’hi han un o dos, a més perquè a Tarragona no hi vaig gaire, diguéssim. 
Per tant, sí que és veritat que hauria d’haver estat l’ordre diferent, però a nosaltres ens 
consta que n’hi han quatre, de treballadors, en el grup de Tarragona, en aquest punt, i, 
per tant, és una complexitat que tenim per aclarir les qüestions.

I després, també, jo..., sí que en les mateixes diapositives del 17 i 18, que és el que es 
justifica..., no serem nosaltres els que ho justificarem, però sí que en les diapositives que 
van presentar els representants de l’IREC i del Govern –pàgines 17 i 18– en tot cas el 
que van justificar és per què eren els grups, malauradament, que van haver de triar que 
haguessin de tancar-se. Ells van presentar unes diapositives –pàgines 17 i 18, ho repe-
teixo, que tenim tots els diputats i segur que vosaltres també les teniu–, i representa que 
són els dos grups que, segons les diapositives que ens van passar, generaven, en tot cas, 
més despeses.

I és una justificació, això, per tancar un grup? No ho sé, és a dir, per mi no és una 
justificació suficient. La clau és, sobretot, quin és el futur que pot aportar tota aquesta 
investigació. Però també és veritat que en els instituts de recerca, i ens ho van explicar, 
la clau –i aquí responent una miqueta al que deia el company de Ciutadans–de tots els 
instituts de recerca, o com a mínim tal com es plantegen al nostre país, és que a partir 
de les basals el que hem de tenir la capacitat és d’aconseguir els recursos, diguéssim, 
exteriors i dels privats, o europeus, realment recursos que realment acabin finançant 
efectivament cadascuna d’aquestes investigacions. I en això l’IREC, realment, encara 
destaca, això, en positiu.

I justament, eh?, l’any 2014 va ser el millor, però 2013, 2014, 2015, 2016, en plena 
crisi, ha estat aconseguint recursos no basals de 5 milions d’euros, per sobre de 5 mi-
lions d’euros, i ara l’últim, eh?, 4 milions i mig d’euros, igualment. El futur, per tant, de 
l’IREC està en seguir tenint capacitat de tenir efectivament projectes que tinguin aques-
ta capacitat d’aconseguir recursos externs. És en el que teòricament es van basar: en els 
que tenien menys capacitat d’aconseguir recursos externs –teòricament, és en el que es 
van basar en triar per eliminar, però no s’ha de... L’altra és: s’ha d’utilitzar aquest criteri 
o no? No ho sé. És el millor? No ho sé. En tot cas, és el que es va utilitzar.

Dit això, a nosaltres ens garanteixen que a Tarragona estarà..., té més que futur, 
té molt futur. Ens posem com a grup parlamentari a disposició d’aquest aspecte. En 
com podem ajudar... Jo la pregunta ja li he fet al company d’Iniciativa, no? Diguéssim, 
el Joan Salvadó deia: «Hi ha una manera molt senzilla de poder seguir mantenint tot 
això.» Som els primers interessats en que la biomassa i tot el que hi té a veure pugui ti-
rar endavant, per tant, si ens dones la solució, des del grup parlamentari, des del Parla-
ment us intentarem ajudar a que ho puguem tirar endavant.

He de fer la pregunta, que crec que tots els grups parlamentaris...: en què creieu 
que us pot ajudar el Parlament, a l’IREC, per avançar? Què ens demaneu a cadascun 
dels grups? Animar-vos a tots els treballadors que encara hi sou, perquè a nosaltres ens 
diuen que la Generalitat té molt clar que, a més, dintre de dos aspectes que són bàsics 
d’estratègia de futur... És a dir, deia: «hi hauria d’haver un pla estratègic, ens agradaria 
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tenir un pla estratègic.» És veritat, el demanem, també. Com a grup estem convençuts..., 
i esperem que hi sigui.

I a nosaltres ens expliquen, o ens van explicar fa quinze dies, que hi haurien dues 
claus perquè l’IREC sigui bàsic, i una l’heu dit vosaltres, eh? Una és que, dintre del Pac-
te nacional per a la transició energètica, que l’estem treballant des del Parlament i des 
del Govern, és un dels punts clau, justament, en tota la branca, diguéssim, de sosteni-
bilitat, per tant, és molt important, diguéssim, aquesta part. Per tant, hi ha aquesta part 
teòricament garantida.

I que també, justament, estan treballant en el futur, i l’estratègia o el pla estratègic 
de futur, justament lligat amb tot el que té a veure amb la recerca, diguéssim, a nivell de 
Catalunya, i que justament la Generalitat jo crec que ha demostrat el 2017 l’aposta que 
fa posant-hi els diners que hi posa, però en tot cas també això per nosaltres és una ga-
rantia del que ha de ser en un futur, sigui dintre de l’IREC, eh?, dintre d’on es pugui, 
diguéssim, desenvolupar, o si s’han d’anar lligant estratègies amb altres instituts de re-
cerca del nostre país per poder garantir, segur, la investigació energètica al nostre país i 
especialment també, convençuts, a Tarragona.

I de moment ho deixo aquí.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per respondre... Jo entenc que són moltes preguntes, molts dub-
tes. També, si no..., amb el temps que tenim, no?, per respondre, que tindran entre quinze 
i vint minuts; bé, vostès també..., mirarem de repartir-ho. El primer compareixent... En 
tot cas sí que poden..., el que quedi per respondre també, com que hi han les adreces de 
correu electrònic, el que no puguin respondre oralment avui els hi poden contestar. Ja 
intentarem, també, ser flexibles amb el temps. Gràcies. Pot començar el doctor Salvadó.

Joan Salvadó Rovira

Moltes gràcies, senyora presidenta. Jo miraré de contestar-ho tot avui, perquè tot i 
que la gent em veu pel carrer i em mira, allò, amb sornegueria..., i em diuen: «Què, de 
vacances, no?» Me diuen això perquè, com que ja no fem classe, ja els sembla que ens 
estem gratant el melic tot el dia, i és tot el contrari. Per tant, no em doni més feina d’es-
criure correus electrònics, que ja està bé la broma. Vull dir que miraré de contestar-ho 
tot tan bé com pugui, i si a algú li sembla que no li contesto, que em digui: «Escolti, lo 
mío! ¿Qué hay de lo mío?»

Bé, primer, ja que és una pregunta recurrent i l’he provocat jo, de fet, primera cosa: 
pel que fa a com podríem donar continuïtat a la recerca en bioenergia a Catalunya, pri-
mer diré una frase amb què, creguin-me, no els vull insultar, però a vegades ens obli-
dem d’això, i és bo que les coses les facin aquells que hi entenen, primera cosa, eh?, que 
a vegades això s’oblida.

I amb «aquells que hi entenen» què vull dir? A Catalunya, a part de les persones que 
hem treballat a l’IREC..., no som els únics investigadors que treballem en bioenergia, 
afortunadament. N’hi han grups en altres llocs: diré el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, que n’és un; el CREAF, de la Universitat Autònoma, n’és un; un altre grup 
investigador de la Universitat Autònoma treballa amb torrefacció i amb piròlisi, un altre 
grup de la Universitat Politècnica treballa en temes de biogàs.

La meva proposta és: sense crear un edifici; sense comprar més equips, que si po-
dem aprofitar els que ja hi ha, ja n’hi hauria suficients; sense crear un «xiringuito», di-
guem-ho així, que en termes d’universitat això és «el xiringuito d’aquell», no?, que és en 
el que sembla que s’ha acabat convertint l’IREC, seria agrupar aquestes persones amb 
capacitat, amb talent i recuperant aqueixes persones que encara les tenim i que encara 
no se’ns n’han anat molt lluny, per fer el que en podríem anomenar –i això és una pro-
posta absolutament immadura, això ho tinc clar, però que crec que és una llavor molt 
interessant–, crear, el centre de bioenergia de Catalunya. Sense un edifici, amb una co-
ordinació estricta entre aquests investigadors i amb algun finançament basal que per-
meti relacionar aquests coneixements i que puguin tirar endavant allò que es diu en el 
pla d’energia a Catalunya i en el proper que hi haurà, perquè aquests està a punt de ca-
ducar, l’actual.

No puc anar més enllà, és una proposta, és una llavor. I em sembla que la idea..., dic 
«senzilla» en el sentit que no cal fer cap gran edifici. Només cal posar d’acord una sè-
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rie de gent i donar un finançament perquè hi hagin uns investigadors que ajudin a fer 
aquesta feina, tipus, doncs, investigadors, tècnics i alguna beca doctoral, que els becaris 
que fan el doctorat no acostumen a ser salaris molt elevats. Per tant, amb una bona coor-
dinació de talent i de finançament crec que es pot continuar mantenint això.

Segona qüestió. Sí, efectivament..., i ara aniré saltant una mica. He dit que la bioe-
nergia a Catalunya progressa tímidament, però progressa, eh?, vull dir que... I que pro-
gressa tímidament, això ja se sabia el dia que es va aprovar el pla de l’energia, que això 
deu ser de l’any 2010. Vull dir que d’anys..., ja se sabia. Jo simplement ho constato, però 
allí ja ho van..., me sembla, que ho van aprovar, no sé amb quina majoria, però ja va 
estar aprovat pel Parlament o pel Govern, o era coneixement de tots vostès en aquells 
moments. He de dir que és un document excessivament complex: més de vuit-centes pà-
gines. Coi! Si les coses se tenen clares, amb cinquanta n’hi ha prou; cinquanta, i encara 
en sobren la meitat, si les coses són clares.

Bé, intentaré anar contestant. La senyora Alícia Romero..., veig que se n’ha hagut 
d’anar, però com que això queda...

La presidenta

S’ha quedat l’altre... En representacions ho ha dit que l’excuséssim. L’excusem per-
què tenia un deure, però en lloc d’ella es queda l’altre diputat del Grup Socialista, el 
diputat Terrades.

Joan Salvadó Rovira

Bé, en qualsevol cas, com que això queda enregistrat, doncs, suposo que ella ho po-
drà veure i, per tant, miraré de contestar.

Hi ha una dita catalana, que diu que «és molt complicat manxar i tocar l’orgue». Lla-
vors, què passa? Si ets investigador, home, i et vols dedicar a una feina i vols fer ben feta 
aquella feina, això ja t’ocupa una jornada i mitja laboral –una jornada laboral i mitja. 
Si a més a més has de ser tu que ha d’anar a buscar els projectes, ha d’anar a buscar els 
diners, si la mateixa institució en la que treballes no té una estructura que..., algú que et 
faci de màrqueting, que et vagi a buscar projectes, que es quedi el seu percentatge, es-
colta’m, no, jo ja hi estic d’acord. Però si ho hem de fer tot, és molt complicat.

Potser sí que hi havia alguns grups que tenien una amiga que té ajuts, i això és com, 
allò, aquell cotxe que té les rodes inflades i porta combustible, va funcionant; si a un 
altre cotxe, que a més a més queda a cent quilòmetres de Barcelona, li vas desinflant 
les rodes i li treus el combustible, és difícil trobar aquests projectes que es diuen que 
s’han de trobar. És difícil: no hi ha ajut, no hi havia cap suport administratiu, pals a les 
rodes, per l’amor de Déu! Això s’ha de viure, no en puc donar els detalls perquè això 
és un programa de televisió d’esgarrapar-se els ulls, però és un malviure, el dia a dia 
d’anar posant contínuament pals a les rodes. És com si dius: «Jo vull un tren que passi 
pels ports», però te’l fan que passa per una zona que no va pels ports –pels ports marí-
tims, vull dir. I, “hosti”, quina gràcia, no? «–I jo què hi puc fer? –No, no, com que mana 
l’altre...» No, i ja t’ho justifiquen que és bonic, que passi per un altre lloc. Bé, què? Com 
pots demostrar que t’estan atacant? Ho saps, que t’estan atacant, però com se demostra, 
això? És complicat.

Bé. Motius de plegar? Jo tinc..., motius perquè a mi se’m demanés de plegar? Con-
tinuo estant tan perplex com el primer dia. Ni de parla, ni per escrit. Puc entendre que 
algú consideri que soc incompetent i m’hi doni unes raons; en això, mira, hi pots estar 
d’acord o no, però «te fumo fora per això». Però l’endemà hi ha un substitut –aquest 
substitut, que també podria haver ajudat a buscar algun projecte d’aquests que diuen que 
no hi ha a Tarragona. D’acord?

Bé, què més? Pel que fa al senyor Marc Vidal: m’ha demanat situació de futur. Me 
sembla que ja ho he dit en el que deia, això de la proposta que faig. Demà mateix me’n 
vaig a Argençola, que hi ha una reunió convocada pel Centre Tecnològic Forestal, pre-
cisament. I m’agradaria poder-los-hi convidar, però jo no en soc l’amfitrió. Vull dir que 
si algú hi estigués interessat, ja trucaria a l’Adriano Raddi, que és el senyor de centre 
forestal, que convida, i estic segur que estaria encantat de que algú de vostès hi pogués 
anar; a més a més, Argençola és un lloc molt bonic.

Pel que fa a tema de microalgues, allò de «com acaba, això?» Doncs, jo continuaré 
la meva vida perquè cobro el sou de professor universitari, i no en cobrava ni un cèntim 
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més, que això no ho he dit, i m’ho han fet recordar, estant a l’IREC. És a dir, que van 
fotre fora un «tio» al que no pagaven un euro, sense explicar-li per què, que era l’inves-
tigador principal d’una part d’un projecte europeu, investigador principal d’un projecte 
de ministeri, i encara és hora que senti alguna explicació. Jo, senyors, vostès veuran. Jo 
crec que deliberadament era per treure força a Tarragona –deliberadament. És una opi-
nió que es pot rebatre, naturalment, però és allò de que «no, no, el Govern central ens 
estima molt, veritat?, que ens ho paga tot, eh? I no ho fan deliberadament, no.» No. Bé.

El senyor Albert Botran m’ha demanat el diagnòstic que ha fet perdre el finança-
ment basal... Mirin, nosaltres, els investigadors, el cap de grup, el cap d’àrea no estava 
en contacte amb els representants d’aquestes empreses, era un tema de direcció. I Déu 
te’n guard, que els vulguis passar pel davant, no? Ja no ho intentava, perquè a més a més 
no..., jo volia donar suport científic als meus col·laboradors. Lamento..., no és que no 
vulgui, és que no li puc contestar a això.

Les línies de recerca, doncs, qui les entoma? M’agradaria que es pogués entomar 
amb aquest ens, sense edifici nou, de coordinació de talent, que continua existint a Ca-
talunya, per tirar endavant els projectes. I naturalment, jo, dins de la universitat... Ara, 
havia dedicat molts esforços a tirar endavant un grup de recerca a l’IREC, torno a la 
universitat, com aquell qui diu, torno a començar de zero. Que dius: «Bé, va, m’han do-
nat una puntada al cul de la meva zona de confort; això de que m’hagi d’espavilar una 
altra vegada potser me traurà deu anys del damunt i seran benvinguts, no?» Bé, doncs, 
serem deu anys més joves. I tornar a començar, no defallirem –no defallirem. I bé, anar 
demanant per les vies clàssiques que té la universitat per demanar projectes de recerca.

Me demanava si la seu de Tarragona perilla. Perilla? És que està morta, per molt que 
es vulgui fer veure que no. El nucli de la llavor als dos grups que hi havia a Tarragona 
inicialment, que és el que es deia en la creació de l’IREC, eh?, bioenergia i energia eòli-
ca marina... Eòlica marina no s’hi va instal·lar mai, bioenergia n’ha estat expulsada. Que 
després se vulgui dissimular, que es vol... No, no, efectivament, hi ha gent que treballa 
allí, és veritat: una persona, que jo és la que he vist sempre..., que jo no conec els detalls 
de si estan en plantilla o no. Una persona i alguns becaris, i alguns dies n’entren uns, 
uns dies en surten uns altres, sí. Però és la mínima expressió del que eren els laboratoris 
de Tarragona.

No em voldria deixar res, eh? A veure, el senyor Antonio Espinosa ha manifestat el 
seu suport, cosa que agraeixo, i pregunta com es poden incrementar els ingressos. Si hi 
hagués un pla d’energia una mica més ambiciós, si hi hagués més utilització de la bio-
energia, una cosa porta a l’altra, diguem-ne. Un pla de qualitat vol dir unes analítiques 
molt acurades, això ja dona un finançament basal per a un laboratori, que mentrestant 
també pot fer altres temes de recerca.

Li diré que hi ha algun progrés a nivell de diputacions provincials, la més activa és 
Barcelona. I la idea no és anar tant amb district heating, com el que tenen a Molins de 
Rei, que és conceptualment molt atractiu, és així, i jo firmaria, perquè al meu poble n’hi 
hagués un d’aquests... Però s’ha d’anar amb cura i s’ha de començar, diguem-ne, passet 
a passet, s’ha de començar, potser, a escales més reduïdes.

Què vol dir això? Doncs, hi han molts municipis a Catalunya que tenen una colla de 
serveis que estan agrupats en una mateixa àrea geogràfica del poble: l’ajuntament, algun 
centre educatiu, instituts, les piscines, la llar d’avis. Bé, en fi, en alguns llocs és particu-
larment rellevant aquesta proximitat, i llavors amb una caldera de biomassa es pot do-
nar servei a totes aquestes zones, perquè a més a més, amb la quantitat d’energia que es 
gasta, s’amortitza molt ràpidament la instal·lació, i a més a més es diversifica el consum 
d’energia al llarg de les estacions, perquè ara és una, ara és una altra; vull dir que, tot i 
que hi ha oscil·lacions al llarg de l’any...

I aquesta podria ser una manera, cosa que... A Tarragona, per fi, també s’han des-
pertat, ho he de dir. Que els ha costat, però últimament estan finançant, començant per 
zones municipals, aquest tipus d’iniciatives, que això dona..., és la llavor també, una al-
tra vegada, de començar a consumir un determinat volum de bioenergia, i amb això les 
empreses que es dediquen a aquest tema van creixent i van guanyant valor.

Un altre punt que encara no s’ha engegat, però que comença ja... Perdonin que uti-
litzi reiteradament la paraula «llavor», però és que per mi és molt important, això, no? 
Vaig assistir a una reunió a Valls fa poc més d’una setmana on volen reunir les... –ja em 
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sortirà– zones industrials, les petites àrees industrials que tenen, i tot aquell que tingui 
un determinat consum d’energia calòrica, centrar-ho i fer district heating però a petita 
distància, i ben controlat per fer un inventari de necessitats, perquè això és una de les 
coses crítiques de cara a definir quin és el disseny de la mida de la caldera i quina és la 
rendibilitat màxima que se’n pot treure, eh? A aquestes persones no els parlis de fixar 
població al territori, de que si el CO2. No, no: «Ei, en això, hi sortiré guanyant diners? 
Sí? Doncs, endavant.» I és el cas –és el cas.

També, i paral·lelament, per allò dels residus no renovables, a Tarragona tenim una 
planta d’oxidació a alta temperatura de residus urbans –«oxidació a alta temperatura» 
és l’argot que fem anar per «incineració». Fa vint-i-cinc anys que no surt al diari, aques-
ta planta, i això és una gran notícia: funciona molt bé, tots els grups..., diguem-ne, els 
municipis del voltant tenen ajuntaments de diferents colors, vull dir que s’han posat 
d’acord per resoldre un tema de residus, per resoldre-ho d’una manera neta, perquè tota 
la tecnologia, la millor tecnologia disponible per netejar els gasos de sortida d’aquesta 
instal·lació s’apliquen, i els controls que fa el Departament de Medi Ambient es com-
pleixen rigorosament. I a més a més, produeix una energia que ara és elèctrica, però 
s’està pensant en un futur veure si pot ser energia calòrica, per incrementar el rendiment 
termodinàmic de la combustió; això, perdonin l’argot, però és per incrementar. Per tant, 
espero que amb això li hagi contestat la seva pregunta.

I què em deixo? Doncs, no voldria deixar algú així..., si a algú li sembla que no he 
contestat alguna cosa, si us plau, que aixequi el dit i ja miraria de recuperar-ho, perquè 
la presidenta m’està caragolant el braç. (Pausa.)

Molt bé, doncs, moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Per part dels representants de la comissió de treballadors, senyor Oriol Nomen.

Oriol Nomen Escoda

Gràcies, presidenta. Començaré amb el Grup Parlamentari Socialista, que ens ha 
preguntat si realment creiem que el motiu real de l’ERO era l’econòmic, que n’era el 
motiu objectiu. Nosaltres volem pensar que a la memòria justificativa, doncs, direcció 
realment s’ho creu, i nosaltres com a treballadors també ens ho creiem. Ara bé, la ma-
nera com s’elegeixen les línies de recerca per a tancar-les, doncs, com heu pogut veure 
avui aquí, els números es poden fer de moltes maneres, i hi han uns números de direc-
ció que donen tres grups, hi han uns números que fets pels nostres companys de Tarra-
gona que donen una visió totalment diferent. Per tant, en aquest cas, si de cas ja deixaré 
la paraula al senyor Carles Torras perquè doni la seva visió. És..., depèn de com fem els 
números.

Després, la senyora Alícia ens preguntava si hi havia hagut algun altre criteri a l’ho-
ra de triar els treballadors de les línies de recerca per acomiadar-los. Que nosaltres sapi-
guem, no hi ha hagut més criteri que pertànyer a una línia de recerca concreta.

Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot se’ns ha preguntat si hi 
havia possibilitat de reobrir línies. Nosaltres entenem que des del moment en què d’al-
guna manera entrin més diners basals n’hi ha possibilitats. Una altra cosa és si n’hi ha la 
voluntat. Nosaltres volem pensar que sí que hi és. Per tant, la resposta és clara, és que sí. 
Possibilitats, jo crec que sempre n’hi ha.

Què li demanaríem, al Govern? Dos punts bàsics, jo crec. Un, com a membres del 
patronat –tenim dues conselleries al patronat–, un seguiment rigorós de la gestió de 
l’institut. I la segona és impulsar l’IREC garantint els seus ingressos basals, garantint 
que sigui de la manera que sigui el 30 per cent del pressupost de l’institut, que serien 
aquests 3 milions d’euros, estiguin garantits cada any. Hi ha moltes maneres de fer-ho: 
acompanyar la direcció a parlar amb empreses, però una altra manera és augmentar di-
rectament el pressupost de la Generalitat a l’institut. Això, evidentment, no és cosa del 
comitè d’empresa, però el que demanem, el que seria fantàstic és això, és evident.

L’Albert Botran, de la CUP, ens ha preguntat si hi ha hagut recol·locacions. No, que 
nosaltres sapiguem. Sí que hi ha una persona d’un grup dels tancats que s’ha recontrac-
tat temporalment, i temporalment, vull deixar-ho clar. I que nosaltres coneguem, no hi 
ha hagut res més. Per tant, de les setze persones que no hi eren n’hi ha una que encara 
ronda, però que és temporal, que nosaltres sapiguem.
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Després també ha parlat de la spin-off. I efectivament la spin-off és una empresa 
creada que algun dia donarà els seus fruits a l’IREC, però que hi haurà un dia que mar-
xarà, i que hi haurà un moment que la seva relació amb l’institut serà pràcticament nul-
la. Per tant, al final la línia de recerca ja no hi és i tenim una empresa creada, que està 
molt bé, però que a l’IREC, al final del temps, li reportarà ben poc.

El Grup Parlamentari de Ciutadans ens ha preguntat com es poden augmentar els 
ingressos. Bàsicament el mateix que responia al Marc Vidal sobre què li demanaríem al 
Govern. Doncs, com es poden...? Aquí hi ha deures de totes les bandes: hi ha deures de 
l’institut, per a ser capaços d’atreure més projectes industrials i que, per tant, tinguem 
un overhead de projectes industrials, però també hi ha una feina i uns deures de l’Ad-
ministració pública per a garantir que un institut de recerca tingui les basals que ha de 
tenir per a funcionar. Per tant, a mi no se m’acut altra manera.

Després, per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, ens ha preguntat si la 
justificació econòmica era amb uns resultats objectius. Nosaltres estem bastant d’acord 
en la justificació econòmica que se’ns presenta a la memòria amb..., bé, sempre hem 
tingut les nostres diferències, però al final estem d’acord que és econòmic. Per tant, sí.

Sobre el tema que ja s’ha parlat de l’Estat. Bé, dir que l’Estat, doncs, ja fa uns anys 
que no hi aporta els seus diners i de fet ha dit ja formalment que no n’hi aportarà. Per 
tant, sí que hi ha un incompliment, però aquí també m’agradaria dir que les responsa-
bilitats són compartides, entre molts factors. Hi ha una responsabilitat de les basals, on 
l’Estat ha deixat d’aportar; on la Generalitat hi ha hagut anys que hi ha aportat menys 
del que hi havia d’aportar, on ara fa un esforç important, per nosaltres insuficient perquè 
ens agradaria que fos total i, si fossin 3 milions d’euros, ja no tindríem aquest problema. 
Però després hi ha una gestió darrere, de l’institut, i aquí també hi ha una responsabili-
tat. Per tant, jo crec que hi ha..., o sigui, no és una cosa, o sigui, aquí, entre vostès, Par-
tit Popular, Junts pel Sí, s’intenten carregar el mort més cap a un cantó o cap a l’altre, i 
al final és una cosa compartida entre tots: aquí tothom té el seu grau de responsabilitat.

I finalment, amb el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, quan parlàvem del milió i mig 
de la memòria justificativa, que al final han sigut 2 milions i mig de la Generalitat, això 
és una cosa que no tenen per què vostès saber, però quan vam estar negociant aquest 
procediment se’ns va vendre des de direcció que hi haurien uns 600.000 euros d’aporta-
cions privades, que era molt probable que no s’hi arribés, però que eren 600.000 euros, i 
que la responsabilitat de que no hi fossin al final era de la gestió de direcció. Per tant..., 
ara hi ha 500.000 euros més per part de la Generalitat, a alguna cosa hauran d’anar, 
aquests 500.000 euros, perquè els altres 600.000, que sembla que no hi són, són la res-
ponsabilitat de gestió de direcció, segons les seves paraules. Per tant, així queda la cosa.

I cedeixo al Carles...
(La presidenta dona la paraula a Carles Torras Font.)

Carles Torras Font

Començo responent a una cosa que la vull respondre a tots, bé, a la majoria dels 
grups, perquè ho han dit. La majoria de vostès han dit que el procediment de l’ERO es-
tava acabat. En absolut –en absolut–, no està acabat. No està acabat, en primer lloc, per-
què, per exemple, avui estem aquí, i no està acabat perquè hi han demandes judicials. Ja 
veurem com es resolen –ja veurem com es resolen.

El senyor Santamaría, no?, del Partit Popular, ha dit que s’han fet acusacions greus de 
manipulació de dades. Efectivament. Aquí he presentat jo aquests resultats econòmics, 
i no és qüestió de que un digui una versió i un altre en digui una altra, els números són 
els que són. Aquestes xifres d’aquí, que jo les he presentat, són xifres facilitades per la 
direcció econòmica de l’IREC, amb documents per escrit perfectament traçables; per 
tant, no és qüestió de que un digui una cosa o l’altre en digui una altra, simplement és 
qüestió de recollir les dades de la mateixa direcció econòmica, simplement això. Per les 
publicacions, exactament igual: simplement van vostès a internet i comptin quantes pu-
blicacions hi ha, i mirin el que hi ha aquí. És absolutament fàcil, nítid, traçable, de veure.

Home, a veure, jo..., coses que vostès podrien fer? Vaja, davant de les evidències 
de que hi ha la possibilitat de que direcció hagi estat manipulant el patronat, i entre 
aquests, per tant, el Govern, home, jo..., vaja, no ho sé, jo em preocuparia. Jo, si fos 
membre del patronat, voldria saber si la direcció realment m’ha estat manipulant o no. 
Jo, vaja, instaria a fer alguna cosa en aquest sentit.
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A veure, s’ha preguntat des del Grup Socialista els motius reals de l’ERO, no? Això 
ho vam preguntar nosaltres mateixos a la direcció durant el període de consultes. Exac-
tament no ho sabem, això ho hauria de dir direcció. El que sí que està clar o el que sí 
que els fets porten a veure és que durant els darrers bastants anys s’ha estat desman-
tellant el centre de Tarragona, s’ha estat reduint la plantilla del centre de Tarragona, 
s’han acomiadat els caps de grup. Els set o vuit anys que jo he estat a l’IREC he estat 
escoltant que Tarragona estava garantida, però l’evolució de Tarragona és la que és: du-
rant aquests anys s’ha anat perdent personal i actualment, el dia que jo vaig marxar de 
l’IREC, l’últim dia, al meu coneixement hi havia una sola persona en plantilla –una. Si 
ara n’hi han més, doncs, encara és que..., pitjor és l’assumpte, perquè dius..., o sigui, no 
tan sols mentre es negociava un ERO s’estaven ofertant llocs de treball, sinó que, po-
ques setmanes després, ara Tarragona té més gent en plantilla?

Bé, acabo. Preguntaven..., el Marc Vidal preguntava: «No sé si cal obrir les línies...» 
Bé, em sembla que per concepte ja ha quedat clar que sí, però no només per concep-
te, per concepte i una mica per l’equilibri territorial i perquè el centre de Tarragona de 
l’IREC sigui un centre de recerca, com el de Barcelona. Per què no el centre de Tarra-
gona ha d’estar en les mateixes igualtats de condicions que el de Barcelona?, atenent, 
entre d’altres també, un dels orígens de l’institut?

Responent també a l’Albert Botran, hi insisteixo: s’han acomiadat a dia d’avui qua-
tre investigadors. Una investigadora és la doctora Ester Clavero, que està allà; una altra 
investigadora és la Sònia Abelló, que està allà; un altre investigador soc jo, que soc en 
Carles Torras. Tots tres estem a l’atur, diria que no estem recol·locats. El quart investiga-
dor de Tarragona és cert que ara treballa en un tema temporal, però que és un tema que 
s’ha buscat ell, que en cap cas és res facilitat per l’IREC ni qualsevol dels patrons. Una 
altra vegada, les coses són com són. I, a més, és que sentim que ho tenim fàcil, perquè 
és que no hem d’anar a manipular coses ni a buscar res, les dades són les que són.

Bé, em sembla que més o menys he respost... Faig com el Joan, i si hi ha alguna cosa 
(l’orador riu) que ha quedat per respondre, també m’agradaria que m’ho recordessin, si 
us plau.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies a tots per haver-se cenyit al temps. En tot cas, si algú tingués algun dubte, 
alguna pregunta, alguna..., molt breu, algú dels representants dels grups parlamenta-
ris...? (Pausa.) No? (Pausa.) Si no, donaríem per aixecada la sessió agraint als tres com-
pareixents la informació, i també als diputats i diputades...

Llavors, s’aixeca la sessió de la comissió.
Gràcies.

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