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Sessió 26 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda i 

nou minuts. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ramon 

Casals i Mata; del secretari, Jordi Terrades i Santacreu, i de la secretària en funcions, Alícia 

Romero Llano. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i 

Martí, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Fabian Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, 

Jordi Orobitg i Solé, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot i Maria Senserrich i Gui-

tart, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Joan García González, Jorge Soler 

González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot, i María José García Cuevas i Sergio Santamaría Santigosa, pel 

G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa (tram. 250-

00687/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 305, 36).

2. Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID) (tram. 250-

00784/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 305, 53; esmenes: BOPC 347, 12).

3. Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltai-

ca (tram. 250-00793/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alícia 

Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de 

Catalunya Sí que es Pot, i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-

ció (text presentat: BOPC 312, 15).

4. Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre de Cabdella (tram. 

250-00832/11). Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García 

González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-

tari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i Albert 

Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent. Debat i votació (text presentat: BOPC 327, 39).

5. Proposta de resolució sobre la política energètica (tram. 250-00880/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 345, 36).

6. Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a 

Barcelona (tram. 250-00891/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 352, 35).

7. Proposta de resolució sobre l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016 

(tram. 250-00897/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 352, 41; esmenes: BOPC 

386, 12).

8. Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar (tram. 250-00916/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 364, 19; esmenes: BOPC 397, 11).

9. Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments 

del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropolitans de 

Barcelona (tram. 250-00918/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 364, 21).

10. Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen a 

col·lectius amb risc d’exclusió social (tram. 250-00926/11). Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 364, 32).

11. Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat (tram. 250-

00950/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 25; esmenes: BOPC 410, 11).
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La presidenta

Bona tarda a totes i a tots.
Iniciem la sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement donant la benvingu-

da, en primer lloc, al president d’EolicCat, el senyor Víctor Cusí, i a Beatriz Pérez i 
al Jaume Morrón. Gràcies per estar aquí i poder, bé, formar part avui de la comissió.

Bé, en primer lloc, i abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, re-
cordar-los que s’han posposat..., que el Grup de Ciutadans ha posposat tant la PR 
número 1 com la número 2. A més, la número 1, al ser d’economia col·laborativa i 
atès que farem una sessió monogràfica d’economia col·laborativa, la inclouríem en 
aquesta sessió.

I també, si hi estan tots d’acord, hauríem de posar a votació l’ampliació de l’ordre 
del dia –ara els explico per què–, perquè tenim ja aprovades totes les compareixen-
ces de la sessió monogràfica d’economia col·laborativa, però faltava una comparei-
xença que havia estat sol·licitada pel Grup de la CUP, la compareixença del senyor 
Ruben Suriñach, membre de la Xarxa d’Economia Solidària.

Com que volem anar ràpid a poder fer aquesta sessió monogràfica, per poder in-
cloure també aquesta compareixença hauríem de votar avui, primer, l’ampliació, si 
estan d’acord en que ampliem l’ordre del dia, i després la votació d’aquesta compa-
reixença. Hi estan tots els grups d’acord? (Pausa.)

Per tant, el primer que farem serà passar a votació, si estan d’acord en que am-
pliem l’ordre del dia. Podem donar-ho aprovat per assentiment? (Pausa.) D’acord, 
s’aprova per assentiment.

Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre 
de la Xarxa d’Economia Solidària, perquè informi sobre l’economia 
col·laborativa

356-00632/11

I, ara, si estem d’acord en que comparegui el senyor Ruben Suriñach, membre 
de la Xarxa d’Economia Solidària. Ho fem amb vots o també ho podem fer, amb 
els grups que hi són presents, per assentiment? (Veus de fons.) Doncs, queda aprovat 
pels grups de..., bé, els grups que hi són presents: Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Ca-
talunya Sí que es Pot i Grup del Partit Popular. D’acord.

Doncs, ara passaríem al punt..., a la resolució?(Veus de fons.) Sí, a la resolució, al 
punt número 3, però ara em substituirà el vicepresident.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé; doncs, moltes gràcies, presidenta.

Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica  
i fotovoltaica

250-00793/11

En tot cas, doncs, com s’ha explicat, continuem pel punt número 3, i l’ordre d’in-
tervencions és el que està..., eh?, tots els que hem presentat la proposta de resolució 
és l’ordre, per tant, es parlarà per aquest ordre, i després els que no han presentat la 
proposta de resolució.

Per tant, començarà el Ferran, que t’agraeixo molt, diguéssim, aquesta d’allò, 
però com que has format part de la redacció concreta del text segur que ho faràs 
molt bé, per molt que no t’haguem avisat, eh?

Per tant, té la paraula el senyor Ferran Civit, en nom de Junts pel Sí.
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Ferran Civit i Martí

Moltes gràcies, president. Sí, lògicament no em tocava presentar-la a mi, sinó que 
li tocava a vostè, però presentem aquesta proposta perquè tenim claríssim que aquí, 
a Catalunya, estem embarcats en un gran projecte, que és la transició energètica, a 
banda de la transició nacional, i això significa assolir un objectiu el 2050 de cent per 
cent renovable. Per tant, les principals potes, tot i que no s’han de descartar d’altres, 
han de ser l’eòlica i la fotovoltaica. I el motiu d’aquesta proposta és ordenar, perquè 
la transició ha de ser possible, però a més a més ha de ser endreçada, ha de ser fac-
tible, i lògicament, doncs, participant-hi tots els actors, fent que tot Catalunya, tot el 
territori i tota la gent que viu en diferents municipis de Catalunya se sentin partícips 
d’aquesta transició energètica.

Per aquest motiu presentem aquesta proposta, per a aconseguir com més aviat mi-
llor una transició energètica plena, cent per cent renovable, i en la qual, doncs, el pa-
per eòlic hi és determinant, perquè ha de ser determinant, tal com està la tecnologia 
ara mateix. Cal tenir en compte que aquí, a Catalunya, més del 50 per cent de l’elec-
tricitat és d’origen nuclear. I si volem suplir això, doncs, tranquil·lament necessitarem, 
per a fer-ho amb plenes garanties, uns onze mil, dotze mil, tretze mil megawatts de 
solar i fotovoltaica només per a suplir això, i això significa més plaques solars foto-
voltaiques i significa, lògicament, més molins.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Civit. I ara tindrà la paraula el senyor Jordi Terrades, en 
nom del Grup Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. El meu grup parlamentari tradicionalment ha estat a favor de 
la implantació de les energies renovables a Catalunya. La data del 2050 que tots ens 
hem fixat o la majoria ens hem fixat com l’horitzó perquè el cent per cent de l’ener-
gia que es subministra en aquest país, doncs, sigui d’origen renovable ens obliga, des 
del nostre punt de vista, a passar de les paraules als fets, eh?

Aquest és un país, Catalunya, que està molt acostumat a vegades a fer..., a escriure 
molt, a fer grans declaracions, però a vegades ens costa passar de les grans declara-
cions als fets reals, no? I en aquest cas vol dir a donar un impuls definitiu a la implan-
tació de nous parc eòlics i també un impuls decidit a l’energia fotovoltaica.

Hem parlat o s’ha parlat de la necessitat d’impulsar un pacte nacional per a la 
transició energètica. De fet, el conseller va venir en aquest mateix Parlament a pre-
sentar-ne les bases. La setmana passada, en el Ple del Parlament, a instàncies del 
Grup Socialista es va aprovar una moció en què se li demanava al Govern que lide-
rés el debat sobre aquestes bases per intentar assolir el màxim consens possible so-
bre les mateixes bases, que permeti al Govern actual o al que hi hagi tirar endavant 
una llei de transició energètica a Catalunya.

Ho recordava el diputat Ferran Civit, que ara no el veig, que en aquests moments 
el 54 per cent de l’energia elèctrica del país, aproximadament, és d’origen nuclear. Jo 
crec que no ens hauria de fer por abordar el debat de les nuclears ni el debat de la im-
plantació de l’energia eòlica a Catalunya, eh? A vegades un té la sospita que darrere les 
grans declaracions el que s’està obviant és aquest debat, perquè els parcs hauran d’anar 
a algun lloc i les plaques solars fotovoltaiques hauran d’anar en algun lloc.

I, per tant, jo crec que és molt adient aquesta moció que avui aprovarem o espe-
ro que s’aprovi en aquesta comissió. És una moció no només declarativa, sinó que 
s’insta el Govern a fer diverses actuacions per revisar els sistemes de tramitació ac-
tuals, per accelerar els processos, perquè –i acabo, president– tinc la sensació que 
alguns volen fer un país nou però segueixen amb tàctiques velles.
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El vicepresident

Gràcies, senyor Terrades. I ara tindria la paraula la senyora Hortènsia Grau, eh?, 
en nom de Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, nosaltres també vam signar aquesta resolució, perquè 
ens semblava importantíssim no només atendre la demanda del sector, en aquest 
cas de les eòliques. De les renovables, en general, podem dir que han patit durant 
aquests anys, des de tota la contrareforma elèctrica i l’aturada de noves implantaci-
ons, doncs, una sangria en nous projectes, i això també significa en llocs de treball. 
I això ha significat una parada per al país, que ens farà molt difícil, si no ens posem 
les piles justament en aquest pacte per a la transició, poder arribar a complir amb els 
objectius. Està bé allò del 2050, però jo dic molt més a prop, els del 2020, que són 
els que hem de complir ja, dintre de no re, i amb els quals anem endarrerits.

A part, també hi hem donat suport perquè a nosaltres, més enllà de veure només 
l’arbre, també ens agrada veure el bosc complet, i en el bosc complet hi ha un tema 
que tenim a Catalunya, que són les centrals nuclears. Les centrals nuclears que, si real-
ment el que volem de veritat és tancar-les, per tenir un sistema més segur i perquè sa-
bem que no és una energia ni democràtica ni segura, doncs, haurem de poder instal·lar 
més megawatts renovables perquè puguin substituir aquesta energia. Una energia que, 
a més, ens està impedint, realment, que entrin en el sistema, perquè no és una energia 
flexible; ens està impedint, ens fa de tap per a la implantació de renovables, perquè no 
pots treballar, diguéssim, allò de les hores vall, les hores punta, etcètera.

Bé, no entrarem en temes més concrets, però sí que –i per no repetir–, com que 
estem convençuts de que cal..., i no només... –bé, les previsions que hi ha, que fa 
l’Estat de la xarxa–, cal instal·lar nous megawatts renovables, i, en concret, d’ener-
gia eòlica caldria instal·lar-ne uns 6.500, tant entre repotenciació de parcs com en 
minieòlica en edificis i zones industrials, nosaltres creiem que des del Govern cal 
posar totes les eines i facilitar que aquesta instal·lació es pugui fer. Per què? Perquè 
nosaltres creiem que això, i ara que estem debatent també la lluita contra el canvi 
climàtic, és el que ens pot ajudar a complir amb els objectius de la reducció d’emis-
sions. I, a més, perquè creiem que les renovables..., i està clar que en el període de 
transició haurem de tirar mà, durant un temps, del gas natural, perquè no pot ser tot 
dependre del clima, però necessitem renovables, tant en forma distribuïda com en 
forma centralitzada.

Per tant, cal tot això que diu la moció. És a dir, hem de posar les eines: hem de 
fer les modificacions legislatives que calgui per poder acabar la tramitació de tots 
aquells parcs que actualment estan en fase de tramitació i que per diferents ics mo-
tius no s’ha pogut acabar la tramitació; hem de modificar que es puguin instal·lar els 
parcs de més de deu megawatts; hem de veure què passa amb el mapa d’implantació 
eòlica. I aquí em sap greu que no hi siguin els companys de la CUP, perquè jo penso 
que aquí caldrà un pacte de país, en el que tots, per un objectiu millor, que és poder 
instal·lar renovables, diguéssim, fem un pacte entre tots i totes, per dir: «Escolta, to-
tes aquelles demandes territorials i algunes efecte Nimby...» Doncs, caldrà estudiar 
molt bé què fem amb això, i no fer aquesta guerra de tirar-se els trastos pel cap: per 
què aquí sí i aquí no? Perquè, com deia el Jordi, a veure, els molins, les plaques han 
d’anar en algun lloc; i, d’acord, les plaques –algunes– poden anar en sòl industrial, 
però totes no.

I, per tant, haurem d’arribar a aquest acord ampli de país, a aquest mapa que no 
serveixi per tirar-se els trastos pel cap. Jo penso que aquest és un dels grans reptes 
que tenim en endavant. I espero que a veure si amb el Pacte nacional per a la transi-
ció aquest és un dels temes que podem avançar. Jo penso que la resolució d’avui ens 
dona ja les eines, ens dona les pautes, i ara el que cal és posar-se a treballar.

Gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies, Hortènsia. I ara tindria la paraula la senyora García Cuevas, en 
nom del Partit Popular.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, como ya a más de uno le sonará, desde el Partido Po-
pular siempre defendemos que un modelo energético, para ser realista y satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, pues, tiene que tener tres características: ser su-
ficiente en términos de potencia y energía; ser seguro, ser fiable, previsible, y ser 
sostenible, tanto en términos medioambientales como económicos. 

Dentro de estas tres características es por lo que todos los expertos recomiendan 
que las renovables tengan una presencia de en torno al 30 por ciento en la generación 
de la energía. Lo del cien por cien es una falacia, a no ser que se considere la energía 
nuclear renovable, como ya se considera en algunos países del mundo, pero ya sé que 
la señora Hortènsia Grau no va por ahí. Pero lo del cien por cien renovable ya sabe-
mos que no es verdad y es crear falsas expectativas a la gente; el 30 por ciento sí.

Como siempre decimos, para hacer las cosas bien y con rigor hay que partir de 
la realidad que es y no de la realidad que a algunos les gustaría que fuera. Y por eso 
nosotros hemos apoyado y hemos firmado esta moción, porque parte de la realidad. 
Y lo vemos en distintos puntos que menciona la moción, como que la energía eólica 
y la solar son fuentes gratuitas e inagotables; también que es un recurso autóctono, 
neto, que reduce emisiones, que reduce la dependencia energética; también habla de 
economía verde en un aspecto que nosotros defendemos, que intentamos introducir 
como enmienda a la moción del PSC, que no nos lo aceptó, y es que la sostenibi-
lidad medioambiental y la economía verde tienen que ir ligadas a la generación de 
puestos de trabajo y al aumento de los ingresos locales, y el señor Terrades no quiso 
aceptar esa enmienda, ligar economía verde y sostenibilidad medioambiental con 
la generación de puestos de trabajo, porque, si no, pues, eso es inviable incluso en 
términos sociales, no ya solo económicos.

Y también habla, la moción, de que para poder desarrollar proyectos de más de 
diez kilovatios –lo dice al final–, pues, hay que disponer de emplazamientos donde el 
recurso eólico sea suficiente para hacer rentables estas instalaciones, cosa que luego 
comentaremos, y hacerlas rentables sin incentivos. Lo dice y nos parece un punto muy 
importante. Y también habla de la necesidad de tener redes de transporte, de evacua-
ción de la gran cantidad de energía puntual que producen las centrales eólicas.

En fin, Cataluña perdió el tren de las renovables, lo hemos dicho muchas veces, 
y básicamente por dos cuestiones que se pretenden corregir en esta moción: por los 
farragosos procedimientos administrativos que se imponían desde el Gobierno, en-
tonces tripartito, y que el Gobierno de Convergencia no corrigió, y que el Gobierno 
de Junts per Sí tampoco ha corregido; y por la fuerte oposición territorial mal ges-
tionada, y recordemos el mapa eólico.

De hecho, de facto, en Cataluña tenemos dos moratorias. Tenemos una morato-
ria implícita en trámites administrativos. Hay instalaciones..., el período que puede 
tardar en montarse una instalación, desde que surge la idea, es de siete, diez años. 
Claro, por el camino mueren los proyectos y mueren las inversiones. 

En concreto, en un proyecto de noventa megavatios, que comentábamos con los 
especialistas, en la zona de Terra Alta, en noviembre de 2010 se adjudica el concurso, 
en 2011 entrega la empresa el informe y a día de hoy todavía no se ha publicado el 
proyecto. O sea, en seis años la empresa no sabe si eso va a tirar o no para adelante. 
Esos megavatios no pueden entrar en la subasta y no se puede contar con ellos.

Hoy en día ya no hay cantera de proyectos de eólica. Por tanto, lo que hay que 
hacer urgentemente es modificar ese decreto y que el Gobierno implante la moción, 
que es lo que nosotros pedimos. Es muy importante el punto 2 de la moción, que 
habla de hacer todas las modificaciones en la legislación catalana para poder desa-
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rrollar nuevos proyectos de parques de más de diez megavatios; también reducir los 
costes de implantación, reducir trámites administrativos, etcétera, y crear una comi-
sión de trabajo, que también es muy importante.

Hay que decir que no se ha puesto fecha en esta moción para cumplir estas cosas, 
y a veces, si no se pone fecha, pues, esto es un brindis al sol. Sabemos que por regla-
mento tenemos seis meses, o el Gobierno tiene seis meses para dar cumplimiento a 
una moción donde no hay una fecha. Y yo lo que quiero decir es que desde el Partido 
Popular vamos a estar vigilantes para que esto se haga y no se tome más el pelo a la 
gente, porque no se hace más que hablar de cosas, hacer planes, proyectos, pactos de 
país y todo lo que queramos, nacionales y supranacionales, pero, al final, hechos, no 
hay hechos. No tenemos un mapa eólico, no tenemos generación eólica, y Cataluña, 
como digo, ha perdido el tren de las renovables. 

Esperemos y confiemos que a raíz de esta moción y de la aprobación previsible 
por una mayoría muy reforzada, pues, el Gobierno de Cataluña de verdad se ponga 
las pilas y de verdad apoye con determinación y con realismo la energía eólica, que 
recordemos que dentro de las renovables es de las más eficientes porque es la que más  
energía produce para la misma potencia instalada, que al final lo que importa es  
la energía, como todos saben.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies. I ara tindria la paraula el portaveu de Ciutadans, eh?, diguéssim, per 
pronunciar-se sobre la moció.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Vamos a ver, en Ciudadanos estamos en el consenso por la 
transición hacia un modelo energético que esté basado fundamentalmente en las 
energías renovables. Y digo «fundamentalmente» y no «exclusivamente», ¿eh? Yo 
creo que eso también es un matiz que creo que es conveniente.

Bien, en todo caso, nosotros damos apoyo a esta propuesta de resolución de, pre-
cisamente, desarrollo, para desarrollar la energía eólica y fotovoltaica. Y lo único 
que lamentamos es que, bueno, pues, no hemos firmado esta PR porque no se nos 
ha comunicado, ni se nos indicó para hacerlo, la verdad. Me gustaría que, cuando 
se haga algún tipo de PR conjunta, pues, la verdad, siempre se cuente por lo menos 
con el caso de Ciudadanos, ¿no?, con el Partido de Ciudadanos.

Bien, pero decía que estábamos de acuerdo con esta PR, porque, como bien ya 
se ha dicho, supone un impulso –un impulso– a las renovables en las que Cataluña, 
pues, efectivamente, yo creo que se dice en la propia PR, ha sufrido un frenazo im-
portantísimo y que es necesario corregir, ¿no?

Pero, vamos, coincidimos tanto en la exposición de motivos, en la que lógicamen-
te, pues, se habla de que tanto la fotovoltaica como la eólica pues suponen una diversi-
ficación del suministro de energía; nos reduce la dependencia energética del exterior; 
contribuye, sin lugar a dudar, cada día más, a la disminución del precio del recibo de 
la electricidad. Bien, y, por tanto, no podemos estar nada más que de acuerdo.

Hay una pequeña..., bueno, hay un..., que yo creo que no es riguroso en la exposi-
ción de motivos, y es que se dice que la energía eólica y la energía solar son fuentes 
gratuitas. Bien, yo no sé si es posible, pero en todo caso creo que habría que quitar 
lo de «gratuitas», porque gratuitas no son, ¿eh?, no lo son. Otra cosa es que sean, 
desde el punto de vista..., pues, sean inagotables y demás, pero gratuitas, gratuitas 
no lo son. En fin, eso se afirma y creo que sería una cuestión a cambiar.

Y, nada, bueno, no mucho más. Es decir, incidir –incidir– en lo importante que 
son las modificaciones legislativas que tenemos pendientes, que hay pendientes 
precisamente para poder abordar este impulso que comentaba, tanto a una energía 
como a la otra, ¿no?, tanto a los nuevos parques eólicos, ¿eh?, y también, digamos, 
para la energía fotovoltaica en tierra, ¿no? Es decir, se ha comentado indirectamen-
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te ya, también, de otra manera, es decir, se ha dicho: «Oiga, tenemos que encontrar 
lugares donde poner las placas fotovoltaicas y tenemos que encontrar lugares para 
poner los molinos de viento», ¿no?, en definitiva. Entonces, yo creo que eso exige un 
gran esfuerzo por parte nuestra.

Y deciros que, por parte de Ciudadanos, total predisposición, ¿eh?
Y, naturalmente, entendemos que sí que es verdad, y eso se liga con lo que acabo 

de explicar, es la tramitación actual, pues, hay demasiadas trabas administrativas y 
demasiados problemas, y, por tanto, hay que removerlos. Hay que remover todos es-
tos trámites administrativos para establecer, pues, unos plazos, ¿eh?, que a su vez..., 
donde se agilice precisamente esta implantación, ¿no?

Y, naturalmente, como no podía ser de otra manera, y también se recoge en la 
PR, pues, todo eso en coordinación con la red eléctrica española, con Red Eléctrica 
Española.

Pues, nada más, por mi parte.
Muchas gracias.

El vicepresident

Gràcies, senyor Espinosa. En principi, no hi haurien més intervencions. Demana 
la paraula la senyora García Cuevas, per...

María José García Cuevas

A ver, no sé si son contradicciones o alusiones, pero ¿tengo la palabra, treinta 
segundos?

El vicepresident

Sí, entenc que per al·lusions, no?

María José García Cuevas

Sí, bueno, en relación con lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos de que no 
se había contado con ellos para que se firmara esta propuesta, desde luego es una 
afirmación que, si no se puede probar mejor que no se haga, porque a lo mejor ha 
sido un despiste del grupo por lo que no se ha firmado. Porque cómo se gestó la pro-
puesta fue con una reunión sectorial, que supongo que estaría el Grupo de Ciuda-
danos también. 

Y, desde luego, decirle que si la ha firmado el Partido Popular la podía haber fir-
mado Ciudadanos. O sea, quiero decir, si a alguien suelen dejar fuera... 

El vicepresident

Jo, sobre això...

María José García Cuevas

...es al Partido Popular, con lo cual... 

El vicepresident

Sí. Jo, si voleu, ho intento...

María José García Cuevas

...que conste en acta que no ha habido ninguna voluntad por parte de los grupos 
proponentes de dejar... 

El vicepresident

D’acord. No, anava a aclarir-ho jo, eh? Anava a aclarir-ho jo, que crec que... Jo 
anava a aclarir-ho, si era això, si no hi ha cap altra... I això anava a aclarir-ho jo, que 
crec que és culpa meva, eh?, ho dic així, ara, no com a president, sinó jo..., és a dir, 
i a més això ve de, tots ho sabem, aquesta proposta ve de la compareixença que va 
fer EolicCat, i aquí vam començar a treballar tots els grups. Jo recordo que, en els 
mails que ens enviaven Ciutadans, ja amb el primer text que vam enviar ja va dir que 
hi estava d’acord. I vam anar treballant, i per mail, a part d’alguna reunió que vam 
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fer, però per mail anàvem enviant el text, i anava dient sempre «d’acord». I la vam fer 
córrer, com es fa habitualment, a través dels mecanismes que tenim els grups. Sé que 
quan va tornar, clar, jo no vaig preguntar per què el Grup de Ciutadans no havia sig-
nat, simplement vaig veure que no estava signat i ja està.

Però, en tot cas, sí que assumeixo jo, com a persona que vaig començar a fer córrer 
la proposta de resolució, que no sé per què no va arribar, i com que no ho sé tampoc... 
Jo, en tot cas, l’únic que crec que puc fer és demanar disculpes a... –que ho deia abans: 
«Estan fent senyes al Joan per dir “em sap greu”», perquè, en tot cas, és culpa meva, i 
l’assumeixo. Jo el que no sé per què no els va arribar. I, en tot cas, és... Però sí que en 
els mails sí que responien que estaven d’acord amb el text, segur que ho van dir.

Això. Alguna altra qüestió sobre això? (Pausa.) No? (Pausa.)
Doncs, passaríem a la votació, eh?, que crec que ha quedat bastant clar, per al 

pronunciament de tots.
Vots a favor?
De tots els grups presents, i, per tant, queda aprovada per unanimitat, eh?
I ara sí que... En tot cas, sí que dona les gràcies a tota la gent de EolicCat, que, 

com sempre, esteu convidats a continuar, si voleu, o no sé si...
Doncs, presidenta...

La presidenta

Gràcies. 

Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre  
de Cabdella

250-00832/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre el submi-
nistrament elèctric a la Torre de Cabdella, que també és una proposició conjunta del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular.

Comencem també en el mateix ordre que abans, i té la paraula el diputat Munell.
Gràcies.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades. Bé, en aquest cas és una 
proposta que presentem també, doncs, gairebé tots els grups de la comissió. En 
aquest cas ve també a conseqüència d’unes reunions que vàrem tenir, doncs, amb els 
veïns de la Torre de Cabdella i representants del consell comarcal, amb relació a una 
problemàtica que neix el 2009, quan s’aplica la nova normativa del mercat energè-
tic, i aplica la que se’n diu «la tarifa d’últim recurs» a tota una colla de petits pobles 
d’aquella vall, de la Vall Fosca, coneguda, eh?, amb relació a que unes centrals ubi-
cades allà des de principis de segle ho van fer a través d’unes ocupacions a terrenys 
comunals, i, a canvi, uns contractes que eximien els veïns de bona part, o del tot, de 
l’import del consum elèctric.

Com deia abans, això, el 2009, amb la nova normativa, canvia. La companyia 
en aquells moments argumenta, doncs, una..., això, que s’ha d’aplicar una consulta 
efectuada a la Direcció General de Tributs el 2010. I, per tant, s’inicia un conflicte 
en què la companyia, doncs, demanda als veïns i als ajuntaments el pagament d’uns 
conceptes que fins ara no pagaven.

Més tard, a partir del canvi de la Llei de l’IVA per part del Govern estatal per 
adaptar-la a la normativa europea, els veïns demanen una nova consulta, en aquest cas 
a la Direcció General de Tributs, la consulta s’emet en forma vinculant i aquesta con-
sulta dona la raó als veïns, eh?, sobre quina és l’aplicació que s’ha de fer de l’IVA so-
bre aquests conceptes, bé de subministraments gratuïts o d’intercanvi de béns. I a par-
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tir d’aquí, doncs, és quan els veïns reclamen a la companyia, per un costat, el retorn 
a la situació original, eh?, abans de quan la companyia reclamava aquests conceptes 
pel subministrament elèctric.

Això va provocar moments de tensió, va provocar talls de llum, en alguns casos, 
doncs, a alguns veïns desemparats. I a partir d’aquí, doncs, va néixer aquesta pro-
posta, eh?, des de la Comissió d’Empresa, de demanar que el Govern faci pressió 
perquè la companyia assumeixi, en aquest cas, aquest informe vinculant per part de 
la Direcció General de Tributs, pel que fa a l’aplicació de l’IVA sobre aquests valors 
de bescanvi o bé gratuïts. I, per altra banda, també, doncs, reclamar que la compa-
nyia respecti les condicions de contractació establertes en els diferents contractes 
que té amb els diferents bé ajuntaments o bé veïns de la zona, arran d’aquesta im-
plantació en aquest sector, eh?

Per tant, aquesta és la proposta. Això arriba, evidentment, uns mesos tard des de 
que el conflicte s’originava. Ens consta que bona part d’això ja es va poder negociar i 
resignar. I, per tant, en tot cas, doncs, ens congratulem que la sang no hagués arribat 
al riu. Però, en tot cas, doncs, la reunió mantinguda aquí, al Parlament, i la pressió 
de portar aquí endavant aquesta proposta de resolució de ben segur també va ajudar 
a desencallar la pressió que hi havia en aquells moments, eh?

I, per tant, aquesta és la situació.

La presidenta

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

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que poco más hay que decir, ¿no? O sea, 
al final, nosotros apoyamos esta resolución, porque lo que pedía no dejaba de ser 
precisamente, pues, eso, que se aplicaran las sucesivas consultas vinculantes reali-
zadas por el Ayuntamiento y los vecinos de la Torre de Cabdella a la Dirección Ge-
neral de Tributos; unas consultas que además eran favorables a los vecinos, y que, 
por tanto, lo único que cabía era ejercer esa presión, ¿eh?, sobre Endesa para que 
sencillamente las aplicara.

Pues, nos congratulamos de que eso haya dado fruto, ya incluso antes de que la 
hayamos aprobado. Y, en todo caso, pues, bueno, eso, que nos congratulamos de que 
las gestiones y el proceder de este Parlamento tengan repercusión, y una repercusión 
positiva en el conjunto, en este caso, de los vecinos de la Torre de Cabdella.

Nada más.
Gracias.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè tots els arguments s’han donat. Jo crec 
que ens hem de felicitar perquè, abans de que hagi estat aprovada aquesta proposta de 
resolució en el Parlament, la mateixa empresa energètica, Endesa, hagi reconegut el 
seu error. És cert que ha hagut d’haver-hi gestions i també una consulta vinculant a la 
Direcció General de Tributs perquè hagin hagut de reconèixer aquest error. 

Bé, en tot cas, jo crec que felicitar els veïns i l’ajuntament, perquè a través de la 
seva tossuderia van aconseguir, primer, que aquest Parlament fes gestions; que, a més 
a més, ens comprometéssim a aprovar aquesta proposta de resolució, i prèviament, 
doncs, no ha estat necessari que es faci, ho aprovarem avui, però que ja havia donat 
resultats positius.

Gràcies.
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La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Més enllà de totes les explicacions que s’han donat, que 
han estat exhaustives i, per tant, s’entén perfectament quin és el problema, quina ha 
estat la solució i què és el que votarem, posar de manifest i lamentar que per reivin-
dicar un dret que al final ha estat reconegut s’hagi hagut de fer tot el recorregut que 
han hagut de fer els veïns de la Torre de Cabdella per arribar-hi, davant de les pres-
sions d’un monstre oligopòlic com pot ser la inefable companyia Endesa.

Per tant, lamentar això i felicitar-nos pel resultat final. I, evidentment, doncs, do-
narem suport, encara que «a toro pasado», a la proposta de resolució.

La presidenta

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

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, como siempre decimos, para tomar una decisión o po-
sicionarse en un tema hay que tener toda la información, y lo primero que hay que 
decir es que esta propuesta de resolución, pues, no contiene toda la información y, de 
hecho, omite cuestiones que son bastante relevantes a la hora de posicionarse, y lo va-
mos a explicar.

Lo primero que hay que decir es que esto no es una polémica energética ni 
del precio de la electricidad. Es un tema de IVA y es un tema de recaudación del 
IVA, donde aquí la empresa, pues, es un mero intermediario, un recaudador, como 
cualquier persona o como un lampista, como una persona que tiene una tienda. 
O sea, el IVA que se aplique en una factura debe responder a una regulación tribu-
taria y no tiene nada que ver con la actividad energética ni con la posición de cliente 
del consumidor.

Es cierto que aquí se parte, y vamos a los hechos, de unos contratos a precio re-
ducido. Hay también que decir que en 1929 no existía el IVA, por lo tanto, aquellos 
contratos no podían regular ni prever cómo había que darle tratamiento a este tri-
buto en la factura, y que hacían alusión aquellos contratos a la factura del servicio 
eléctrico, pero no al servicio de recaudación tributaria que se incorpora posterior-
mente en las facturas. Y también hay que decir que en 2015 cambió la ley tributaria 
y cambió el IVA que se aplicaba en estas facturas.

Por tanto, tenemos dos períodos: hasta 2015 y después de 2015. Antes de 2015 
es cierto que la empresa se dio cuenta de que está facturando mal el IVA, lo recal-
culó, empieza a aplicar el IVA sobre el precio total y no sobre el precio reducido, 
porque, claro, lo que recaude el Estado por impuesto de IVA es el impuesto sobre 
el valor añadido del servicio prestado, no del precio más o menos favorable que se 
quiera poner a ese servicio. Si tú condonas un servicio no puedes eludir tu respon-
sabilidad como recaudador del impuesto por el servicio que estás prestando. Y todo 
esto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia, la 126, de 
fecha 8 de febrero de 2016, que se elude –parece que voluntariamente– en la pro-
puesta de resolución, donde se dice que el segundo cálculo que hace la empresa..., 
no es que le dé la razón a la empresa, es que le da la razón a Hacienda, que Endesa 
estaba facturando mal el IVA y que había que facturarlo sobre el precio de mercado 
de la electricidad.

Por tanto, hasta 2015, en base a la ejecución de esta sentencia judicial, hay que pa-
gar lo que hay que pagar. O sea, no hay duda, porque hay una sentencia judicial que 
se tiene que ejecutar. A partir de 2015, cuando cambia la ley tributaria, efectivamen-
te se pide una primera consulta a la Dirección General de Tributos y se emite una 
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resolución, pero sin contar con la información de la empresa, que ha pedido un se-
gundo pronunciamiento, que todavía no ha salido. Es decir, ese segundo informe de  
la Dirección General de Tributos está pendiente. Entonces, no era un informe vin-
culante el primero, sino que si faltaba información que podía ser sustancial entende-
mos, y más en democracia, ¿no?, que tanto defendemos, pues, la justicia, la equidad 
y la libertad de expresión que todas las partes tienen que poder tener derecho a po-
ner toda la información –(veus de fons) sí, presidenta, es que el tema es importante, 
estoy diciendo lo contrario de lo que dice todo el mundo– y poder tener un posicio-
namiento de la dirección general con toda la información, sin ocultar nada, como 
ya vemos que en esta propuesta se está ocultando, por ejemplo, esta sentencia que 
les digo.

Por tanto, lo que nosotros no vemos bien es que a la gente se la engañe, que se 
le oculte información, que se la esté incitando a no pagar las cosas que tocan, que 
se les oculte que hay una sentencia judicial y que hasta 2015 está clarísimo que hay 
que pagar lo que toca pagar, como a todos nos toca pagar lo que nos toca por ley, 
y que ahora estamos pendientes de una segunda resolución de la dirección general, 
que tampoco se menciona en la propuesta.

Por tanto, entiendo que estos dos elementos, que son muy importantes, faltan 
en la propuesta. Y no digo que haya que dar la razón o no darla, pero sí digo que 
cumplir, como dice, con lo que dice la Dirección General de Tributos, primer punto, 
pues sí, pero con la definitiva, que no sabemos cuándo va a ser. 

Por tanto, no vamos a votar en contra, porque creemos que hay que cumplirla, 
pero tampoco vamos a votar favor, porque ya sabemos que se refiere a la primera, 
con lo cual aquí nos abstendremos.

El segundo punto, respetar las condiciones contractuales, claro que creemos que 
hay que respetarlas, pero, como digo...

La presidenta

Diputada...

María José García Cuevas

...en el 29 no había...

La presidenta

...el temps.

María José García Cuevas

...en el 27 –sí– no había el IVA, con lo cual también nos vamos a abstener, por-
que creemos que se está tergiversando lo que aquel contrato obligaba.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies. Ja ha estat... (Algú diu: «Sí.») D’acord. Per tant, entenc que demana vo-
tació separada dels punts 1 i 2? (María José García Cuevas diu: «No.») No. Ah, no, 
dels dos. (Pausa.) D’acord.

Doncs, votem.
Vots a favor de la proposta?
Són els grups Junts pel Sí, el PSC, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot, i són... 

(Veus de fons.)
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Dues abstencions, del Partit Popular.
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Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

Bé, passem al següent punt de l’ordre del dia –avui tenim monogràfic energia, 
que ja està bé–, que és la Proposta de resolució sobre la política energètica, presen-
tada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. I, per defensar-la, té la paraula el diputat 
Fabian Mohedano.

Fabian Mohedano Morales

Molt bé. Fa ja una bona estona que parlem de transició energètica. Potser hauríem 
de parlar primer de la transició esotèrica que ens va fer el Govern central el 2013.

Jo suggeriria als diputats si poden donar-se la volta, o deixar els mòbils i els or-
dinadors vint segons, i mirar aquest cartell (l’orador mostra un full). Aquesta reso-
lució va ser fruit d’una reunió amb l’Associació Nacional de Productors d’Energia 
Fotovoltaica. A dalt, la proposta del Govern socialista del 2010, i la següent, doncs, 
la proposta del Govern del Partit Popular del 2013. La tercera és una equació de 
l’Einstein. Per tant, si l’Einstein tenia un quocient intel·lectual de 160, els tècnics del 
ministeri, doncs, devien tenir un quocient, com a mínim, de 200, no?, per poder fer 
aquesta proposta.

Bé, fora bromes –molt enginyosa per part de l’associació–, el que nosaltres diem 
és que cal democratitzar l’energia, no només qui la produeix, sinó també qui la con-
sumeix. I, per tant, a mi em sembla, doncs, que caldria restituir, ens sembla, al nos-
tre grup parlamentari, que caldria restituir la seguretat jurídica del 2010, no? No cal 
que diguem més vegades que hem augmentat dos graus la temperatura en els darrers 
anys. El Sense ficció de la televisió pública catalana va ser molt –molt, molt– clar. 
Per tant, aturar-ho o endarrerir-lo passa, doncs, per reduir el consum o no d’energies 
fòssils.

A mi em sembla que al Govern central li acabaran fent un Atutxa, però un Atut-
xa no d’un euro, sinó un Atutxa d’uns quants milions, perquè hi han tribunals inter-
nacionals que ja han fallat contra Espanya i, per tant, doncs, no només són aquestes 
4.300 famílies, que van fer la seva petita inversió i que estan hipotecades, sinó tam-
bé inversors estrangers, que ja han denunciat en tribunals institucionals.

Per tant, a veure si amb un quocient intel·lectual una mica més baix podem fer 
coses més senzilles, que és del que es tracta.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Com que no hi han esmenes presentades, té la paraula, per part 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Bien; gracias, presidenta. Nosotros daremos apoyo a esta PR, precisamente por-
que, vamos, coincidimos en los hechos, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Pues, sucede que 
muchas personas y empresas, en base a una determinada regulación, ¿eh?, que esta-
blecía unas primas, en definitiva garantizaba unos ingresos, deciden poner en marcha 
una inversión, donde algunos de ellos tienen lógicamente que pedir préstamos a los 
bancos para poderse endeudar y poner en marcha, en definitiva, su negocio, ¿no?

Bien, lógicamente, esos préstamos se piden en las cuantías y en las condiciones 
que tienen presente, pues, unos ingresos garantizados. Eso es así. ¿Y qué sucede? 
Bueno, pues, sorpresivamente, ¿eh?, a mitad de partido se cambia el marco legal, a 
mitad de partido se cambian las reglas del juego. Y es verdad lo que ya se ha dicho 
de que hay muchísimos tribunales que ya empiezan a sacarle los colores al Estado 
español, en este caso el Gobierno, porque la incertidumbre, o sea, legislar preci-
samente en contra de los intereses, a posteriori, y cambiando las reglas del juego, 
como decía, y legislar con carácter retroactivo, pues, esto no es razonable.
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Se introducen unos elementos de inseguridad jurídica que lógicamente es el peor 
enemigo para las inversiones extranjeras y nacionales, ¿eh?, no solamente las extran-
jeras, también las nacionales.

Y, por tanto, nosotros estamos a favor de que se proteja, ¿eh?, a los inversores 
mediante el cumplimiento de los contratos acordados con la Administración en su 
momento. No es positivo para España establecer cambios normativos con efectos 
retroactivos, que lógicamente dinamitan nuestra credibilidad como país y merman 
el potencial inversor.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Jo..., l’any 2007-2008 les tecnologies en les que se sustenta-
ven les energies renovables començaven a fer la seva corba d’aprenentatge. Els cos-
tos d’implantació, fins i tot de recerca, no eren els mateixos que són avui dia, eh? 
Per tant, eren necessàries, i ho segueixo creient, doncs, les primes que es van fixar a 
l’hora d’establir la regulació d’aquestes energies. Una altra cosa és l’escenari en què 
ens podem trobar l’any 2017.

Per tant, nosaltres creiem que s’han de retornar als productors totes les retribu-
cions que s’havien signat, de retribució a la fotovoltaica, en les condicions dels que 
van implantar en aquell moment.

És cert que a finals del 2010 el ministre Sebastián va fer una frenada ja de la 
implantació, perquè hi havia més megawatts instal·lats dels que s’havien previst ini-
cialment. Ara, la retallada forta respecte a la retribució, i amb caràcter retroactiu, 
es produeix l’any 2013. I això té una lògica, des del nostre punt de vista, que s’ha 
vist palesada amb la darrera subhasta anunciada per l’actual ministre d’Energia, el 
senyor Nadal, no?

Sempre el Govern de l’Estat, des del nostre punt de vista, regula «a favor» de les 
empreses energètiques que no volen fer un pas decidit cap a la transició energètica 
–poso, allò..., cometes, no? Adverteix el ministre Nadal, respecte a la propera sub-
hasta de tres mil megawatts d’energies renovables: «Aquest no és un producte per 
a petits estalviadors.» Què fa el ministre? Doncs, el que fa és bloquejar l’accés als 
ciutadans a la gestió d’energia. L’únic que es vol fer és garantir el negoci energètic, i 
els vull recordar la xifra, 59.000 milions d’euros, exclusivament a un sector contro-
lat per un reduït grup d’operadors.

Creiem que cal seguir treballant perquè es restitueixi la seguretat jurídica, la retri-
bució als petits estalviadors, també a algunes empreses que ja han començat a recór-
rer a tribunals internacionals i que els estan donant la raó per tal de que aquelles per-
sones, aquelles empreses que van iniciar la corba d’aprenentatge en el seu moment, i 
que, gràcies a això, avui aquestes tecnologies són molt més barates a l’hora de la seva 
implantació, doncs, se’ls han de reconèixer els seus drets.

Gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. A nosaltres ens agrada molt aquesta proposta de resolució 
i estem molt d’acord en tot el que es diu. Estem tan d’acord que, de fet, ho hem pre-
sentat diverses vegades en diverses mocions i en diverses resolucions que han estat 
aprovades per aquest Parlament, amb alguna petita diferència; petita diferència que 
lamento dir que fa que aquesta proposta de resolució sigui simplement declarativa, 
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en alguns casos de rentat de cara, i, en qualsevol cas, una proposta de resolució de 
Calimero, que és aquell personatge de dibuixos animats que sempre s’està queixant. 
Ho dic perquè la petita diferència és que hi havia algunes coses que les demanàvem 
al Govern de la Generalitat, com, per exemple, una auditoria, que la podria fer, i més 
encara si està d’acord amb l’article 133 de l’Estatut, que correspon a la Generalitat, 
com es pot entendre.

Però quan parlem també de restituir la seguretat jurídica derogant algunes de les 
normes voldria recordar que la darrera d’aquestes normes, la reforma elèctrica del 
Partit Popular, va comptar amb els inestimables vots d’un partit que es deia Conver-
gència i Unió i que ara no existeix, però que hi ha persones que encara el recorden. 
Ho dic..., quan ho diuen. I també recordar-los a Ciutadans que, donat que tenen la 
mà que tenen amb el Partit Popular, ajudin a canviar la reforma elèctrica, en comp-
tes d’abstenir-se, quan es presenten propostes de resolució que demanen aquesta 
reforma.

Bé, en qualsevol cas, com deuen haver descobert, estem molt d’acord en tot i vo-
tarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputa-
da María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, no me he podido resistir a hacer 
esta figura (algú riu) para enseñársela también al diputado Fabián (l’oradora mostra 
un full), que es la fórmula E = mc2, también de Einstein. No hay cosa más simple y 
más compleja a la vez. Por tanto, en física y en matemáticas lo más simple puede ser 
lo más complicado, y al revés. Lo digo solo por la banalidad del argumento que ha 
utilizado para entrar en un tema tan complejo.

Bien, la implantación de renovables en España se hizo muy mal, y lo hizo muy 
mal el Partido Socialista, y el propio ministro Sebastián lo reconoció y quiso echar 
marcha atrás, y lo ha reconocido públicamente en los «Cuadernos de Energía», lo 
hemos dicho muchas veces. El fin era noble, era bueno, que era diversificar el siste-
ma energético, que teníamos muy centrado en determinadas fuentes de generación.

Y sí que se consiguió una alta penetración de energías renovables, pero a un 
precio excesivo. De hecho, en el 2013 los ingresos del sistema eléctrico eran 18.000 
millones y los costes 22.500 millones. Es un año. O sea, no hay que ser muy espabi-
lado, solo restar, para ver el problema financiero que se estaba acumulando.

Algunas partidas de coste, como los incentivos de las renovables, crecían expo-
nencialmente. En 2005 el régimen especial, básicamente primas a las renovables, 
eran 1.000 millones, y en 2012, 8.500 millones. Había habido un crecimiento de un 
700 por cien. En estos años la demanda había crecido un 2 por ciento y la capacidad 
de instalado un 39 por ciento.

Es decir, que en el 2013 nos encontramos con un exceso de capacidad, una de-
manda frenada y un exceso de costes, y además creciendo exponencialmente.

De no haberse tomado las medidas urgentes del 2012, el déficit hubiera sido de 
10.500 millones ese año y habría que haber subido la factura de la luz un 42 por 
ciento, para compensar ese déficit sin generar más deuda y para evitar el rescate, 
porque gran parte del problema financiero que tenía España, por lo que no nos pres-
taban los bancos y por lo que podríamos haber ido al rescate, era la deuda eléctrica, 
la deuda generada por el déficit de cada año.

De hecho, se estabilizó el déficit, pero aun así la deuda tarifaria, es decir, el déficit 
acumulado en el 2013, era de más de 26.000 millones de euros. Esto es un problema 
económico-financiero, no es un problema energético, por eso ya hemos dicho: «¿Se 
hizo bien?» Hombre, el fin era noble: introducir renovables, pero se hizo muy mal, 
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porque se hizo precisamente perjudicando a las propias renovables, que se han que-
dado con el sambenito de que han generado ese problema de déficit de tarifa.

Efectivamente, la curva de aprendizaje la sufrimos nosotros: la sufrieron las re-
novables españolas y la sufrimos los consumidores españoles, con este déficit de ta-
rifa. Hubiera sido mucho más inteligente que otros sufrieran la curva de aprendizaje 
e instalar nosotros las renovables después, cuando ya eran eficientes. Por ejemplo, 
Alemania tiene ahora instalados 42.000 megavatios fotovoltaicos y 52.000 eólicos, 
sin burbuja, sin primas y sin curva de aprendizaje. Alemania ha sabido hacer las co-
sas bien. El Partido Socialista Obrero Español no lo hizo bien, y generó el problema. 
Por eso hubo que actuar y hubo que hacer una reforma eléctrica, por cierto, apoyada 
por Convergencia y Unión, apoyada con el chantaje de que no la apoyarían si no se 
aceptaban determinadas enmiendas, que se aceptaron y que costaron unos cuantos 
millones de euros al conjunto del sistema español.

Por tanto, no entendemos que en el momento se apoyara la reforma eléctrica, lue-
go se lleva al Constitucional y ahora se presenta esta propuesta de resolución. No sé 
si hay un problema de incoherencia, de demagogia, de deslealtad, pero desde luego 
no me parece muy riguroso ni muy serio.

La presidenta

Ha d’anar acabant.

María José García Cuevas

Por tanto... –sí, presidenta. Entonces, me voy a posicionar en el plan de las re-
novables. El que el recorte fuera retroactivo y generara inseguridad jurídica es algo 
que ya ha sido desmentido por dos sentencias del Tribunal Supremo. También el Tri-
bunal Constitucional ha avalado la reforma eléctrica en el recurso que puso Murcia. 
No ha habido problema de seguridad jurídica porque había una cuestión de interés 
general.

Y en relación con el último punto –presidenta, esto es importante–, los costes de 
transición a la competencia, efectivamente, se pagó a las empresas eléctricas de más 
y tenían que devolver 3.500 millones...

La presidenta

Diputada, és que tenim molts punts i ja li he deixat abans.

María José García Cuevas

...–sí, presidenta–, y esto es importante.

La presidenta

És la que es passa més del temps. (Remor de veus.) Jo no vull ser..., vull ser ge-
nerosa, però...

María José García Cuevas

Pues cinco segundos. El Partido Socialista sabía en 2008 que en 2010 caducaba 
el derecho a reclamar estos 3.500 millones y no lo hizo. Fue el Partido Socialista. 
Y cuando el Gobierno del PP lo quiso reclamar dijo la abogacía del Estado que eso 
ya había caducado en 2010.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies. (Jordi Terrades i Santacreu demana per parlar.) Diputat, suposo que 
per al·lusions.

Jordi Terrades i Santacreu

Per al·lusions directes.

La presidenta

Sí –sí–, directíssimes. (Rialles.)
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Jordi Terrades i Santacreu

Jo no li ensenyaré cap fórmula, cap equació, però, miri, només dir-li que en el 
moment en què el Govern del senyor Rodríguez Zapatero va començar a implantar 
les energies renovables a Espanya, fotovoltaica i eòlica, en el mateix moment ho van 
començar a fer també Alemanya i els Estats Units. Quina és la diferència? I amb les 
mateixes primes. Quina és la diferència, senyora Cuevas? Que ells han seguit i Es-
panya va frenar, eh?, quan van governar vostès.

I el dèficit d’on ve, senyora García Cuevas? Doncs, bàsicament, no de les primes 
a les renovables, sinó dels beneficis caiguts del cel a les nuclears i a les hidroelèctri-
ques i el cost de posar en funcionament les de cicle combinat, és a dir, les gasistes. 
(María José García Cuevas diu: «No es verdad.»)

La presidenta

Gràcies. Com que aquest debat és inacabable... (Veus de fons.) No; ja, ho deixem. 
(Veus de fons.) No, perquè no arribarem a un acord, perquè són dues visions dife-
rents, i no arribarem a un acord. Ja s’han posicionat, han tingut temps.

Per tant, passem a votació.
Algú demana votació separada? (Pausa.) Diputada.

María José García Cuevas

Presidenta, el punto 2.c.

La presidenta

Per tant, el punt 2.c, separat.
Per tant, començaríem votant, primer, el punt 2.c.
Vots a favor?
Vots a favor, de Junts pel Sí, de Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Dues abstencions, del Partit Popular.
Ara votem la resta de punts de la moció.
Vots a favor?
Disset vots a favor, de Junts pel Sí, del PSC, de Ciutadans, de Catalunya Sí que 

es Pot.
Vots en contra?
Dos vots en contra, del Partit Popular.

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou 
Barris, a Barcelona

250-00891/11

I passem al següent punt de l’ordre del dia –ja deixem el debat energètic, que 
això no vol dir que s’acabi aquí, perquè crec que continuarem–, que és la Proposta 
de resolució sobre la retirada –ah, no!– de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a 
Barcelona. (La presidenta riu.) No, no, continuem amb transport de l’energia. Molt 
bé, per iniciar, té la paraula el... (veus de fons), el Gerard. Té la paraula el diputat 
Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

(L’orador riu.) Això li anava a dir –presidenta, gràcies–, però no deixem el tema 
energètic encara. Bé, aquesta proposta de resolució que hem presentat versa sobre el 
districte de Nou Barris. Efectivament, com tots vostès saben, el districte de Nou Bar-
ris és limítrof amb el Parc Natural de Collserola. I, per tant, el que nosaltres veníem a 
reivindicar és justament que s’acabi amb les línies d’alta tensió, amb les quatre línies 
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d’alta tensió que a dia d’avui encara travessen el parc i s’endinsen dintre de la zona 
urbana de Nou Barris, fins bé el transformador de Roquetes o bé travessant la platja 
de carreteres, no?, de l’autovia fins al barri de Vallbona.

Aquesta és una reivindicació dels veïns. Fa més de trenta anys, doncs, que els 
veïns tant de Roquetes, de Torre Baró, de Ciutat Meridiana, de Trinitat Nova han, rei-
teradament, reclamat que es posés solució a aquest problema, atès que les línies d’alta 
tensió passen molt –molt, molt– a prop de les zones habitades del districte, i, per tant, 
s’han queixat de la contaminació acústica, visual, ambiental que pateixen, no?

Això ja s’ha fet, s’ha fet en altres zones. S’ha fet en altres zones de Collserola, 
s’ha fet, per exemple, també a la llera del Besòs. Això es va iniciar abans, no?, a l’en-
torn del Fòrum de les Cultures.

I, per tant, doncs, els veïns i les veïnes reclamen que aquestes millores arribin 
també al districte de Nou Barris i, per tant, d’una vegada per totes es pugui acabar 
amb aquest greuge que pateixen.

Per tant, senzillament, la nostra proposta de resolució demana a Endesa racio-
nalitzar i eliminar les torres obsoletes i innecessàries que a dia d’avui encara tenen 
aquestes línies, i sobretot, doncs, fer aquest Pla de soterrament per poder acabar 
amb aquestes línies d’alta tensió.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Antonio Espinosa Cerrato

Sí; gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo en cuanto a la racionaliza-
ción y la agrupación de las líneas. Lo que también es verdad es que quizá sería el 
momento también de pedir que ese tipo de criterio o este criterio se solicite y se esté 
a favor, en general, en todas las poblaciones, no solamente en algún distrito o pobla-
ción determinada, ¿no? Creo que es un criterio que ha de irse sustituyendo. O sea, 
la sustitución de este tipo de líneas ha de ser un criterio general y no depender de 
si estamos en una población u otra, y, por tanto, si allí tenemos más afines o menos 
afines, es decir, en definitiva, por razones partidistas.

Pero, vamos, salvado este comentario, hecho este comentario, mejor dicho, no-
sotros estamos por apoyar la propuesta de resolución, porque efectivamente estas 
líneas producen un efecto..., no ya solamente una contaminación ambiental y acústi-
ca, sino sobre todo, y para nosotros, lo importante son unos problemas de salud que 
es necesario tener en cuenta y corregir, ¿no?

Y nada más, con eso finalizo mi exposición.
Muchas gracias.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ràpidament, per anunciar el suport a aquesta proposta de 
resolució. Ens sembla que és lògic i racional que hi hagi una agrupació de les línies 
existents i, fins i tot, una substitució d’aquells elements estructurals que són obsolets 
o que pugin esdevindre innecessaris.

M’imagino que quan en el punt 2 es sol·licita la creació d’un pla de soterrament el 
grup majoritari està pensant en una resolució que va aprovar aquest Parlament l’any 
2002, de la que ha begut el Pla de l’energia actual del Govern de Catalunya, el que 
arriba fins a l’any 2020, on per fer aquestes coses que demana la moció i que nos-
altres hi donarem suport, que és la creació d’un pla de soterrament, el Govern de la 
Generalitat també ens haurà de dir quins recursos pensa comprometre, que és al que 
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es compromet en el Pla de l’energia, que demana que per fer actuacions d’aquestes 
característiques hi hagi un acord entre les companyies elèctriques, l’ajuntament cor-
responent i el Govern de la Generalitat.

De fet, en el Pla de l’energia també es mencionen alguns dels recursos que el Go-
vern estaria disposat a esmerçar en aquestes operacions. Estarem atents al compli-
ment d’aquesta resolució per si allà surt l’acord de compromís econòmic, eh?, a què 
el Govern de la Generalitat també està disposat a l’hora d’abordar aquesta proposta 
de soterrament de les línies.

Gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Sense que serveixi de precedent, estic totalment d’acord 
amb totes les paraules que ha dit el diputat de Ciutadans, en els dos aspectes. És a 
dir, un, a favor dels dos punts que parlen aquí, i un altre, que això que aprovem hau-
ria de ser un criteri que tingués un cert caràcter general, i no per uns sí i per altres 
no. Ho dic perquè si s’acaba fent el Pla de soterrament de les línies restants se m’està 
acudint de tornar a presentar una proposta de resolució sobre Begues, en què es va 
votar aquí la posició contrària, que hi havia un pla que parlava d’un soterrament que 
s’havia de fer i que aquí es va decidir que, per qüestions que ara no entraré, en comp-
tes d’un soterrament es feia un desplaçament.

Ho dic perquè és bo tenir coherència en tot allò que fem. Tots treballem en base 
als interessos dels veïns, que ens demanen les seves necessitats i que procurem bus-
car-los solucions, però hauríem de mantenir una certa coherència històrica en tots 
els posicionaments que anem fent. 

En qualsevol cas, ens sembla correcte, i hi votarem a favor.

La presidenta

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

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, por la zona de Nou Barris es cierto que discurren las 
líneas de ciento diez kilovoltios de Penitents - Sant Andreu y Can Jardí - Sant An-
dreu. También hay dos líneas, de Red Eléctrica Española, de doscientos veinte. En-
desa también tiene tres trazas, de media tensión, de veinticinco kilovoltios. Y, bue-
no, lo que hay que hacer es que todas estas líneas, pues, están en situación correcta, 
reglamentaria: se realizan mantenimientos, los vigentes; revisiones preventivas, pe-
riódicas; se incorporan tecnologías nuevas... O sea, no es un tema que esté dejado 
de la mano de Dios. La Administración catalana tiene todos los planes de inversión, 
los resultados de las revisiones reglamentarias. 

Entonces, claro, hay que decir que todos estamos a favor de que se quiten las lí-
neas de media y de alta tensión, sobre todo por una cuestión, como decimos, incluso 
de impacto visual. Pero hay que decir que, cuando una línea funciona, quien quiera 
variar esa situación la tiene que pagar.

Entonces, claro, nosotros apoyamos la propuesta, pero no podemos votarla a fa-
vor. Porque lo primero que hay que hacer para que esta propuesta no sea demagógi-
ca y tactista, generando falsas expectativas en el territorio y buscando unos culpa-
bles que no son los responsables ni los culpables, es que la Generalitat de Catalunya 
pusiera el dinero encima de la mesa. Porque ya nos ha pasado veces, y hemos trata-
do en esta comisión precedentes de traslado de líneas o soterramiento de líneas, en 
que la compañía hace el proyecto, se reúnen, tal, y a la hora de la verdad se quita el 
dinero y la cosa no sigue adelante. 
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Entonces, eso de que aquí diga solo «que se solicite a Endesa, que se solicite que 
se soterre», claro, es que no es Endesa quien lo tiene que hacer. A ver, no es el res-
ponsable de ponerlo en marcha. Quien quiera, el ayuntamiento o la Generalitat, tie-
ne que solicitar a Endesa, efectivamente, un proyecto, se lo tiene que pagar, tienen 
que llegar a un acuerdo, un calendario, hacer una comisión, y lo tiene que pagar la 
Generalitat. 

Entonces, nosotros vemos que esto es una propuesta trampa, con lo cual nos va-
mos a abstener. No vamos a votar en contra, porque no estamos en contra de que 
esto se haga, pero aquí falta claramente el compromiso de la Generalitat. Y hay un 
engaño soterrado, haciendo de todo esto responsable a quien no lo es y a quien, de 
manera impropia, pues, se le pueden exigir responsabilidades.

Por tanto, creo que es una cuestión de responsabilidad y de rigor. Y para eso es-
tamos los políticos, y no para decir a todo que sí, sino las cosas, razonadas. Aquí nos 
vamos a abstener, porque hasta que no haya un compromiso de la Generalitat, pues, 
todo esto, como digo, es demagogia y son falsas expectativas al territorio.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, ningú demana votació separada.
Votem tota la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Disset vots a favor, de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot. 
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Dues abstencions, del Partit Popular.

Proposta de resolució sobre l’informe The EU Regional Competitiveness 
Index 2016

250-00897/11 

I passem al següent punt, que és la proposta de Ciutadans: Proposta de resolució 
sobre l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016. (Per raons tècniques, 
no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de la presidenta.) ...paraula 
el diputat Joan García.

Joan García González

Gràcies, presidenta. Bé, el passat 27 de febrer es va presentar aquest informe; un 
informe que parla de la competitivitat regional a la Unió Europea, un informe molt 
complet, que deixava, d’alguna forma, crec que, doncs, moltes àrees d’Europa amb 
una evolució de cert retrocés en alguns punts. I especialment, doncs, en el cas de Ca-
talunya ens feia retrocedir o ens posava un cert retrocés de pràcticament nou punts 
o nou posicions, respecte a l’anterior informe, que va ser el del 2010.

Nosaltres avui presentem una proposta de resolució que el que vol, modestament, 
és donar un cert impuls per donar una resposta a aquesta situació d’alentiment de 
la competitivitat a Catalunya. Aquest informe és molt ampli, és molt transversal 
i tracta de diferents pilars o temes. Sí que és cert que hi ha una sèrie de punts on 
Catalunya sí que és cert..., o surt pitjor parada. És en temes d’innovació, en temes 
d’educació superior i d’aplicació de la formació professional, i també en assumptes 
d’estabilitat pressupostària, que són els tres punts, tot i que hi han d’altres, com sa-
nitat i alguns altres més, on d’alguna forma el resultat de l’examen no ens deixa bé. 

És evident que per a la competitivitat fan falta moltíssims aspectes, variables, hi 
ha tot un ecosistema. Nosaltres sempre hem defensat que el que ha de fer el Govern 
és treballar perquè aquest ecosistema, doncs, faci més fàcil aquesta competitivitat, i 
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no confondre, com fa moltes vegades, equivocadament, en aquest cas, el conseller, 
doncs, el que fan bé les empreses amb el que no fa o deixa de fer el Govern. Les 
empreses fan el seu treball, i evidentment estem molt contents de que el creixement 
en alguns aspectes i la creació de noves empreses, doncs, puguin d’alguna forma ser 
positius per a tota la societat. Però això no vol dir que el Govern estigui actuant de 
forma correcta o que estigui donant el seu suport de forma adequada a aquest crei-
xement.

Per tant, no hem de confondre les dues coses, perquè sé que a vegades s’utilit-
zen els creixements i l’esforç de les empreses per dir que és un esforç que fa també 
el Govern. Nosaltres creiem que el Govern ha fet aquest tipus de discurs certament 
triomfalista. 

Creiem que sí que és cert també que hi ha una sèrie de punts que s’han basat, en 
aquest examen, doncs, en indicadors que ja tenen un parell o tres d’anys. Evident-
ment la realitat pot anar canviant, però si revisem alguns d’aquests aspectes actuals, 
doncs, tampoc creiem que estiguem millorant. I hi han una sèrie de punts on tenim, 
evidentment, un problema: de model, amb les universitats, perquè hem parlat d’això 
durant tot aquest any; tenim un problema en l’aplicació de l’FP dual a Catalunya, i 
això crec que també ho podem dir. I tot i que funciona molt bé la recerca a Catalu-
nya, i això ho hem de dir, perquè nosaltres admetem el que funciona bé, funciona 
bastant malament la seva transferència al teixit empresarial, i, per tant, el desenvo-
lupament de la innovació. I per això hi han dades, diferents dades amb què ho po-
den comprovar.

Si mirem les exportacions, per exemple, de productes industrials amb contingut 
tecnològic, estem per sota de la mitjana espanyola; si mirem les importacions, estem 
per sobre. Amb això només –no vull entrar en un debat molt ampli–, doncs, creiem 
que podem tenir una imatge de que realment hi ha una situació complexa o, com a 
mínim, a la que li hem de donar una resposta. 

Bé, sobre el que hem presentat i els punts que nosaltres hem posat a sobre la tau-
la, podríem donar altres xifres, però el que hem posat a sobre la taula, doncs, hem 
intentat aprovar una resolució transaccional en alguns punts. Hem transaccionat els 
punts 1 i 2, de fet, els hem presentat.

L’1 el vinculem..., sí que és cert que s’ha fet un treball per part, de fet, de la societat 
civil per arribar a un pacte català per a la Indústria, i crec que, tot i que ara sembla que 
això fos una idea original del Govern, doncs, és un treball i és una reivindicació de la 
societat civil de fa molts anys. I ens alegrem que el Govern hagi agafat com a seu això. 
Però sí que és cert que en aquest punt, doncs, hem volgut introduir per fer aquest re-
coneixement la voluntat de presentar l’informe o tot el treball fet al Pacte català per a 
la Indústria els pròxims tres mesos. Hem transaccionat aquest primer punt amb Junts 
pel Sí i amb el Partit Socialista, al que agraïm les esmenes presentades. 

També el punt 2 l’hem transaccionat, per millorar simplement el text, i crec que 
ho hem aconseguit. Al punt 3, ja per una mica informar, doncs, hem acceptat l’es-
mena del PSC, que també millorava en alguns punts, amb algunes puntualitzacions, 
el text original. I el 4, doncs, quedarà o queda tal com era originalment. 

Finalment, ens ha informat Junts pel Sí que retirava el cinquè punt. Nosaltres 
inclús aquí havíem presentat una transaccional que crec que millorava o s’apropava 
més a la realitat del text que presentava, però com l’han retirat, doncs, no entraré 
tampoc en el debat d’aquesta variable.

Res més, presidenta.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Entenc, diputat, com que ja s’ha pronunciat ara, en tot cas... Bé, com 
que, com bé ha dit, hi han esmenes presentades per part del PSC i de Junts pel Sí, té 
la paraula la diputada Alícia Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, com deia el senyor García, nosaltres hem presentat 
esmenes en aquesta proposta de resolució. De fet, quan va sortir publicat aquest in-
forme, ja vam fer-li una pregunta en el Ple al conseller. I en aquella pregunta nosal-
tres ja li demanàvem que el que ens semblava lògic era que, després de la presenta-
ció d’un informe en el que perdíem tantes posicions amb relació a la competitivitat 
europea de l’any anterior agafat de referència, que era el 2013, ens semblava que el 
Govern hauria d’haver agafat les regnes d’aquesta situació i haver fet, a través d’una 
comissió interdepartamental, una anàlisi de quins són els punts febles i quins són els 
punts en els que hem perdut posicions, i plantejar un pla. 

Bé, sembla que no se’ns va fer molt de cas, i en aquesta proposta de resolució, 
doncs, bé, hi posarem una mica de remei. Tot i així, i acceptades les transaccions, i 
fetes amb el diputat Amat, no sé si tampoc ens en sortirem. Perquè no és només un..., 
la competitivitat d’un territori no té només a veure amb les condicions que posem a les 
empreses, perquè, diguéssim, creixin, es consolidin, perquè l’ocupació sigui de més 
qualitat, sinó que hi han altres elements, lligats a les infraestructures, a la formació, a 
la participació, a la democràcia, a la transparència. Hi havien molts temes que es to-
caven o que es toquen en aquest informe de competitivitat. I, per tant, no sé si serem 
capaços, des d’aquest departament i a través del pla nacional per a la indústria, de tenir 
aquesta mirada molt més àmplia que planteja l’informe. Esperem que sigui així, per-
què d’alguna manera, doncs, confiem en el diputat Amat, de que els pugui transmetre 
això al Govern, i, per tant, que realment si manca quelcom que l’informe ens deixa en 
evidència, i no és competència del departament, doncs, també ho puguin posar sobre 
la taula i solucionar-lo. 

Per tant, les nostres esmenes han anat molt en aquesta línia, en concretar aspec-
tes, en posar algunes puntualitzacions. I, bé, esperem que es pugui operar, però so-
bretot que després el Govern faci la feina, i que d’aquí a tres anys en el nou informe 
haguem millorat la posició en la que estem en aquests moments.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. També hi ha esmenes presentades del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Per defensar-les, té la paraula el diputat Oriol Amat.

Oriol Amat i Salas

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta PR fa referència a l’Índex de competitivitat re-
gional de la Unió Europea del 2016, on Catalunya surt com a quarta regió europea. 
I, a vegades, hi ha rànquings que donen alegries i rànquings que donen menys ale-
gries, no? 

En aquest rànquing de 263 regions que hi ha a Europa, Catalunya surt posiciona-
da a la 153; 153 de 263 no és una bona dada, per nosaltres, tenint en compte que, per 
exemple, a nivell de PIB Catalunya és la regió 58. És a dir que en altres paràmetres 
estem molt més amunt, no? I a més de ser la 153, doncs, en el rànquing de 2013, amb 
relació al 2013 hem baixat. Si mirem el rànquing de 2010, doncs, també es va baixar 
del 2010 al 2013. Per tant, no és una bona dada. 

Agafant la lupa i mirant com es fa aquest rànquing, veiem que és un rànquing que 
bàsicament utilitza dades de 2012, 2013 i 2014. I on més ens perjudica la mala evolu-
ció d’alguns indicadors són en indicadors que estan relacionats amb la..., o sigui que 
estan molt perjudicats per la crisi econòmica. Són indicadors, per exemple, com la 
renda disponible per capita, o un indicador que en aquest rànquing en diuen la «sofis-
ticació empresarial», que calcula el percentatge d’empleats del sector serveis. 

Com que aquest rànquing sobretot utilitza dades de 2012, 13 i 14, la crisi el 2012 
i 2013 va ser molt dura, i llavors es veu perjudicada per aquest tipus d’indicadors. 
Bé, això no és una excusa per dir: «Escolta’m, som meravellosos.» De tota mane-
ra, avui mateix, a la Llotja, la cambra de comerç ha presentat l’Informe anual de 
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l’economia catalana de 2016, per tant, amb dades de 2016. Pràcticament totes les 
variables econòmiques són positives, però n’hi ha dues que no surten bé i que tenen 
a veure amb aquest índex regional de la Unió Europea. Una és la retribució per em-
pleat, que, tenint en compte la inflació, i, per tant, en termes reals, el 2016 també ha 
baixat una mica, per tant, això vol dir que si no ho fem molt bé en el proper índex 
regional, de d’aquí tres anys, doncs, tornarem a no sortir bé. I l’altra és l’R+D; en 
l’R+D a Catalunya estem en un 1,5 per cent del PIB, molt lluny de la mitjana de la 
Unió Europea, de l’objectiu que es proposa per al 2020, que és un 3 per cent, eh? 
Podríem dir: «Estem millor que Espanya» –Espanya és un 1,2–, però això no és cap 
consol. 

Per tant, té molt sentit aquesta PR, eh? A la PR votem..., ja avanço que votem a 
tot que sí, als quatre punts, perquè s’emmarca..., les actuacions que s’han de fer, i 
realment s’han de fer actuacions, s’emmarquen, per una banda, en el Pacte per a la 
Indústria, que la setmana que ve es presenta aquí, al Parlament. I, per tant, el Pacte 
per a la Indústria té diversos àmbits. Un d’ells és el de la competitivitat, que té molt 
a veure amb aquestes accions que es demanen en aquesta PR. També s’aprofita la 
interlocució del Consell Català de l’Empresa, que és un consell que té trenta-vuit 
membres, on estan representats molts agents socials. Per tant, crec que és una PR 
que té sentit, és una PR que ens pot ajudar a pitjar més l’accelerador en el futur, i, 
per tant, és una bona eina.

Com deia, doncs, votarem que sí. Hem de veure com podem millorar el que in-
vertim en R+D, la quantitat que invertim i com la invertim, eh? No solament aug-
mentar la quantitat, sinó com la invertim.

I, en segon lloc, hem de veure com millorar la renda disponible dels treballadors. 
Sempre diem: «L’objectiu de l’economia és millorar el benestar de la població», i 
al final podem pujar el PIB, però si això no arriba a la renda disponible no ens en 
sortim.

Bé, per acabar, simplement agrair al diputat Joan García i també a la diputada 
Alícia Romero i a la resta de diputats, doncs, que puguin sortir endavant aquestes 
transaccions, i, per tant, aquesta PR, tal com està plantejada.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor de tots els punts d’aques-
ta proposta de resolució. De fet, entenem que, com a mínim en el punt segon..., el 
punt 2 és l’únic que diu alguna cosa concreta, en realitat, i que és la base. És a dir, 
a partir d’un informe que aquí s’acaba d’explicar detalladament que no dona el lloc 
que ens agradaria a nosaltres que donés, ajuntar tota una sèrie de gent relacionada 
amb el tema i –amb «gent» em refereixo a organitzacions– analitzar i valorar, i, per 
tant, s’entén que, un cop analitzat i valorat, implementar totes aquelles mesures que 
fessin falta. Que és una miqueta el que diu el punt 3, però que, amb caràcter genè-
ric, és obvi que tant en aquest punt com en el quart ningú hi podria estar en contra.

Quant al primer, bé, sí, d’acord, potser ens agradava més tal com estava, amb ca-
ràcter general, en l’original, perquè no és només en el Pacte per a la Indústria, tot i 
que sí que evidentment allà hi surten alguns d’aquests temes. Hi ha d’altres elements 
colaterals a part de la indústria. I fins i tot, home, donar tres mesos a una cosa que es 
presentarà la setmana que ve ens sembla un punt excessiu, diguem-ne, perquè potser 
d’aquí a tres mesos no tenim ja ni Comissió d’Empresa, perquè no hi ha ni país, per 
dir-ho així, no?, perquè d’aquí a tres mesos poden passar moltes coses. En la política 
catalana ja sabem que tres mesos és una eternitat.
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Però, en qualsevol cas, bé, la voluntat és bona. El punt segon és el que ens sembla 
més substantiu. I votarem a favor de les quatre coses.

Gràcies.

La presidenta

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

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de la propuesta 
de resolución, que, en fin, en principio nos gustaba más en su redacción original. Ya 
sé que, evidentemente, el cálculo de votos obliga, para que salga adelante –que yo 
creo que hubiera salido igualmente, pero bueno–, a ciertas transacciones que des-
naturalizan lo que es un poco el contenido de una propuesta que efectivamente se 
apoya en un informe elaborado por la Unión Europea en lo que afecta a la competi-
tividad de las regiones europeas del año 2016, donde, efectivamente, Cataluña sale 
malparada, además arrastrando ya una secuencia, en fin, nada halagüeña, porque no 
hay signos de mejora. De hecho, Cataluña en este caso sigue por debajo de la media 
de ese conjunto de regiones europeas, cosa que no sucede, por ejemplo, con Madrid 
o con el País Vasco, que están por encima de la media.

Por tanto, es una cuestión que nos debe preocupar, y mucho. Y precisamente por-
que ese informe se apoya en unas variables que van más allá. De ahí la crítica a la 
transacción alcanzada, a la cuestión puramente relacionada con la industria, por muy 
importante que sea. Porque los valores referenciales que ese informe tiene en cuenta 
para llegar a esas conclusiones sopesan la educación, fundamental, y que en Catalu-
ña precisamente no funciona como debiera; se ha dicho aquí también la sofisticación 
empresarial; la innovación; la sanidad; el mercado laboral, y toda una serie de valo-
res clave que efectivamente hacen que si al final de lo que se trata es de acoger con 
bombo y platillo, la semana que viene, la presentación de un pacto por la industria a 
mí me parece que desnaturaliza la finalidad última de la propuesta.

Porque fíjense que, evidentemente, claro que la búsqueda del consenso es un va-
lor, en política, fundamental del que no se puede prescindir nunca, pero eso no debe 
paralizar la acción de gobierno. Y el Govern de la Generalitat en estas cuestiones, 
recurriendo permanentemente a los pactos y, en fin, erigiendo en valor supremo el 
consenso, que está muy bien, descuida, o yo diría que oculta, porque parece más un 
juego de manos que otra cosa, la acción ejecutiva, que para eso precisamente tiene 
la responsabilidad de gobernar y nosotros de ejercer el adecuado control.

Entonces, evidentemente, cuando la propuesta de resolución acoge como pronun-
ciamiento definitivo la aprobación del pacto nacional y al mismo tiempo, bueno, se 
hace referencia a las funciones de interlocución que deben existir entre los distintos 
sectores afectados es evidente que nos parecen obviedades que, como digo, hubieran 
aconsejado dejar la propuesta tal y como está.

Concluyo con una valoración que me parece importante, en relación sobre todo 
con la cuestión de la innovación. Efectivamente, hay que mejorar en investigación y 
desarrollo, hay que destinar más recursos, pero al mismo tiempo hay que poner en 
marcha que también falla la transferencia de conocimiento precisamente del sector 
en este caso universitario –investigación, desarrollo– al ámbito empresarial. Yo creo 
que ahí hay un fallo importante. No hay una adecuada correa de transmisión, y esa 
sería una cuestión que en última instancia habría también que revisar y mejorar en 
profundidad.

Nada más.
Muchísimas gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ningú demana votació separada a cap dels punts. Per tant, en-
tenem que el punt 1 és la transacció entre els tres grups, el punt 2 és la transacció 
amb l’esmena de Junts pel Sí, al punt 3 s’adopta l’esmena del PSC i el punt 4 és el 
que quedava original de la moció.

Per tant, passem a votació.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

I passem a la següent proposta de resolució, sobre la promoció del turisme fa-
miliar, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula la diputada 
Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bé, coincidint amb l’inici d’estiu, de les vacances d’estiu de 
la majoria dels nens en edat escolar a Catalunya, veiem avui, de forma molt opor-
tuna, aquesta proposta de resolució, que va dirigida precisament a ells i a les seves 
famílies. Les estadístiques ens diuen que cada cop més les famílies viatgen en com-
panyia dels seus fills, totes les famílies, en qualsevol de les seves variants, ja siguin 
monoparentals, nombroses, inclús famílies que viatgen amb els avis o sense. I totes 
intenten buscar una oferta variada, diferent, trencant amb els tòpics, buscant noves 
experiències, però adaptades sobretot a l’edat dels infants i adolescents amb els que 
viatgen.

Llavors, tenint en compte tot això i tenint en compte l’augment de la despesa 
que fan les famílies quan viatgen, que s’està donant, i que aquest nínxol de mercat 
va arribar a moure 16.000 milions d’euros el 2016, creiem que la Generalitat, que 
té oferta i recursos destinats al turisme familiar, doncs, pot fer molt més del que fa 
actualment. Si sabem que Espanya, a part, és el destí líder escollit per les famílies 
per passar les seves vacances d’estiu, creiem que aquests recursos poden ser o han 
de ser molt més eficients i, sobretot, ja que hi són, doncs, que siguin útils sobretot 
per a la ciutadania, no?

Per tant, al primer punt de la proposta de resolució demanem campanyes de di-
fusió. Però, clar, demanem campanyes, ja els hi dic des d’aquí, serioses i dirigides 
veritablement a les famílies, al turisme familiar, no al turisme nacionalista, perquè 
a l’última campanya que coneixem, que es va fer el 2014, teòricament centrada en 
el turisme familiar, doncs, l’eslògan deia: «We are Catalan.» Per tant, no admetem 
l’esmena de continuar fent com es feia, com és obvi, i volem una cosa, doncs, ben 
pensada, creativa, almenys, ben feta, que veritablement animi i no faci mandra a 
les famílies escollir Catalunya per passar les seves vacances. D’aquí la transacció, 
l’acord que hem arribat amb Junts pel Sí, que demana intensificar notablement noves 
campanyes de difusió.

I al segon punt, amb l’objectiu de fer eficients els recursos, volem donar a les 
famílies eines pràctiques, no només un llistat de municipis, sinó una oferta on es 
concretin i es mostrin els serveis que ofereixen els municipis que tenen el segell de 
turisme familiar, que ara s’ha dividit en tres, de platja, muntanya i equipaments, per 
tal de poder decidir el seu destí de vacances de forma més encertada i que veritable-
ment sentin que cobreixen les seves necessitats. També en aquest punt hem arribat a 
un acord, a una transacció de què crec que ja tots teniu còpia. Per tant, els recursos 
que tenim fem-los servir, fem-los eficients i, en definitiva, fem-los útils.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Orobitg, Jordi Orobitg. (La presidenta riu.)

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora...

La presidenta

Sempre em recordo del cognom i...

Jordi Orobitg i Solé

Tranquil·la, és molt aparatós. Moltes gràcies. (Rialles.) Bé, seguint amb el bon 
karma que presideix la comissió, jo crec que, home... En primer lloc, el que voldria 
agrair són els termes de la mateixa proposta de resolució presentada per Ciutadans. 
És evident que l’hem hagut de transaccionar, però ja en la seva part expositiva la 
mateixa proposta de resolució parlava, segons el meu punt de vista, en uns termes 
elogiosos pel que fa a la creació del producte de destinació turística familiar i a l’in-
novador que havia tingut en aquest sentit, i que era l’inici d’un camí exitós.

Això ha anat evolucionant, com bé també ha dit ara, al final de la seva interven-
ció, la meva companya, doncs, aquesta derivada de descens de turisme familiar, a 
la creació de segells i marques, que el que venen a fer és a segmentar els productes 
amb diferents interessos que poden existir en funció de la demanda, no? I, per tant, 
s’han creat diferents clubs, com pot ser el de platja, el de muntanya, i, en definitiva, 
una oferta molt més especialitzada i que entenem que pot servir, amb la finalitat 
amb la que s’està creant, per mirar de captar un públic també en funció dels seus 
interessos.

Bé, quan parlem de la campanya, i l’al·lusió que ha fet la senyora Vílchez a la cam-
panya –ha dit «una campanya adreçada als nacionalistes», jo vull entendre que era 
adreçada als nacionals, perquè catalans ho som tots, tinguem una ideologia més o 
menys independentista. Jo crec que tots som catalans, eh?, i «we are Catalan» ens en-
globa a tots, indiferentment de la nostra ideologia. (Veus de fons.) Però, en aquest cas, 
jo distingiria de tot allò que és una campanya promocional aquella que hauria..., jo 
crec que és la que va enfocada a la proposta de resolució, que ara la que hi té a veure 
és la captació del producte per poder-lo oferir com a producte familiar, no?

I des d’aquest punt de vista, més enllà de la campanya que vostè ha esmentat, és 
cert que l’any 2016 es va fer una campanya molt potent, en més de cinquanta mit-
jans, que el que pretenia precisament era captar, més que destinacions, que ja n’hi 
ha moltes, establiments perquè adeqüessin l’oferta a aquesta demanda, no? I fruit 
d’aquesta campanya el 2016, doncs, el que podem dir a dia d’avui és que hi han més 
de vint-i-quatre destinacions certificades, dinou en platja i cinc en natura i munta-
nya, i més de cinc-centes empreses turístiques certificades. Que això vol dir que 
sigui suficient? No; doncs, no. Lògicament s’ha de perseverar, s’ha de seguir treba-
llant, i en aquesta línia, segons ens consta, s’està parlant amb sis noves destinacions 
–n’hi ha cinc més en procés. I el mateix passa, doncs, pel que respecta a empreses, 
que lògicament ens interessa que s’integrin a tota aquesta oferta.

L’any 2017 hi ha la voluntat de nova campanya de captació, en aquest sentit, i, 
per tant, entenc que això dona resposta a la primera de les transaccions, que era la 
d’intensificar, com vostès demanaven, doncs, aquestes campanyes per a la captació 
del producte.

Pel que respecta al segon punt, com bé han dit, el que se’ns demanava per part de 
Ciutadans a l’hora de transaccionar-ho és que, més enllà de que tinguéssim conei-
xement de quines destinacions estaven integrades o quines empreses, que aquestes 
fessin difusió dels serveis que presten. Crec que hem tingut la capacitat d’arribar a 
un acord. I, tanmateix, ja l’hi dic, també existeix un grup de treball mixt, públic i 
privat, que es reuneix trimestralment per fer gestió dels segells de turisme familiar, 
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i aquest és un tema que es comentarà, s’explicitarà i en funció d’allò que s’acordi, 
doncs, així es farà difusió al web del departament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la dipu-
tada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. No vull allargar molt el debat, primer, perquè m’agradaria 
cenyir-me a la proposta de resolució, que és una proposta que intenta potenciar el 
turisme familiar, que probablement és un dels turismes que més recursos econòmics 
deixa. I, per tant, fer aquesta aposta, que vol dir segurament també cultura i esports, 
i gastronomia, i un turisme més assossegat, que respecta més el seu entorn, doncs, 
hauria de ser una de les prioritats del nostre país.

Ens semblen bé les propostes que fan. Veig que han fet un parell de transaccions. 
Per tant, doncs, si a més han estat capaços d’arribar a acords, millor. Perquè és veri-
tat que les esmenes de Junts pel Sí eren massa genèriques, no?, i al final: «No, ja ho 
fem –ja ho fem. Seguim fent, nosaltres seguim fent el que fem.» Bé, però sempre es 
pot fer millor el que es fa, també.

I, per tant, jo crec que estaven bé algunes propostes que feia Ciutadans, com, per 
exemple, la del punt 2, no?, que era concretar quins requisits per ser segell «turisme 
familiar». I els que tenim fills petits sabem el que costa trobar un establiment que 
realment respecti i doni servei a aquest tipus de demandes, no? Igual que ja apa-
reixen espais only adults, és a dir, que ja no volen ni soroll ni volen nens, també és 
important que aquells que vulguin adaptar-se a un turisme que a vegades surt més i 
té unes demandes, necessitats determinades, doncs, pugui trobar les facilitats. I, per 
tant, ens sembla encertada la proposta i votarem favorablement.

Gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies. Sí, quan un té els fills grans ja no es recorda d’això, del turisme fami-
liar (rialles), però sí, efectivament, és una de les destinacions tradicionals del nostre 
país. I, per tant, és bo, si ara estem fent segells distintius de determinats aspectes 
turístics, que s’intentin potenciar, i, per tant, hi votarem a favor.

En qualsevol cas, fora bo que sempre que parlem de destinacions turístiques, 
d’aquestes o d’altres, poséssim aquella qüestió del segell de qualitat centrat especial-
ment en les condicions laborals, perquè no tindrem mai turisme de qualitat mentre 
tinguem les deplorables situacions laborals que ens trobem en moltes destinacions 
turístiques. I, efectivament, un turisme de qualitat és aquell que es distingeix perquè 
no només l’espai, el lloc, allò que s’hi fa és de qualitat, sinó també perquè respecta 
una qualitat en els llocs de treball. Com que passa, fora bo que, encara que sigui rei-
teratiu, ho anéssim recordant cada vegada que parlem de turisme.

Gràcies.

La presidenta

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

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Sí, nos parece que, efectivamente, esta propuesta de resolu-
ción, centrándose en un aspecto concreto del turismo, como es el familiar, requie-
re, efectivamente, un mayor compromiso por parte del Gobierno de la Generalitat, 
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en su adecuado fomento, promoción, desarrollo e innovación. Porque, con carácter 
general –y esto ha ido saliendo últimamente en los debates que hemos tenido en el 
Pleno, con interpelaciones y mociones sobre la materia que nos ocupa–, no podemos 
olvidar nunca el peso que tiene en la economía española, y evidentemente también 
en la catalana, el turismo, el turismo con mayúsculas, ¿no?: un 16 por ciento del PIB. 
Y, de hecho, en fin, el año pasado ya tuvimos 75 millones de visitantes extranjeros 
y este año podrían alcanzar los 84.

Por tanto, más allá de la cantidad, que es evidente, también necesitamos mejorar la 
calidad. Porque precisamente, si queremos que sea realmente..., o que siga siendo mo-
tor de la economía, si no fomentamos esa calidad probablemente puede ser que acabe 
dejando de serlo, ¿no? Y entonces nos parece, como digo, bien traída esta propuesta, 
más allá de que, bueno, el verano astronómico acabamos de estrenarlo y, por tanto, 
yo no sé si esta campaña llega un poco tarde o si se va a hacer, o qué se ha hecho. Lo 
digo porque tenemos muy poca información, yo creo que aquí, en este caso, el gru-
po que da apoyo al Gobierno podría, de alguna forma, haber mejorado la propuesta,  
no tanto en los pronunciamientos sino en la información, que quizá, pues, no tenemos 
del todo porque realmente no conocemos detalles concretos de la misma.

Pero sí que es verdad que, bueno, en cualquier caso, más allá de esas circuns-
tancias, cualquier medida que incentive, que mejore, que promocione y que destine 
recursos para que ese turismo de calidad lo sea realmente y que favorezca además 
a las familias que, efectivamente, buscan ese descanso durante el período estival, 
pues, es necesario. Y la acción del Gobierno en este caso debe ser más decidida y 
con un mayor grado de implicación para que los resultados puedan ser más satis-
factorios.

En cualquier caso, apoyaremos la transacción alcanzada entre el grupo propo-
nente y el grupo que da apoyo al Gobierno, porque apunta en esa dirección deseada 
por todos. 

Nada más.
Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per tant, passaríem a votació, a votar la proposta, entenent que 
els punts 1 i 2 són els que tenen tots en la transacció i que no hi ha petició de vota-
ció separada. 

Per tant, la votem en bloc.
Vots a favor? 
S’aprova per unanimitat de tots els grups.

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els 
incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
i de Transports Metropolitans de Barcelona

250-00918/11 

I passaríem a la següent proposta, que és la Proposta de resolució sobre la de-
fensa dels consumidors davant els incompliments (pausa) del servei de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona. És que 
m’he quedat una mica així, perquè com que és molt semblant a la que vam veure 
ahir a Territori, clar, m’ha... D’acord. Per defensar-la, té la paraula el diputat Joan 
García.

Joan García González

Sí, presidenta; estan lligades d’alguna forma, però des d’una altra vessant, que 
en aquest cas és la de consum. I aquesta és molt més senzilla i crec que és més fàcil 
d’implementar i inclús de donar-hi suport, i esperem que així sigui. El que demanem 
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aquí essencialment és que..., bé, com tots sabem, hi han diferents fórmules d’informar 
o d’interaccionar amb l’Administració; les xarxes socials en són unes, però també hi 
ha una aplicació, hi han aplicacions de mòbil en diferents plataformes que ho per-
meten. L’Agència Catalana del Consum en té una, que es pot descarregar a qualsevol 
plataforma de les més importants, en aquest cas de mòbil, i que es pot utilitzar. 

El passat gener, doncs, el Govern presentava canvis en aquesta aplicació. I els 
canvis més evidents, que qui se la descarregui ho podrà veure, són, doncs, la capaci-
tat o possibilitat de poder realitzar o fer reclamacions i incidències sobre el servei de 
rodalies que es dona a Catalunya. A nosaltres ens sembla molt bé que aquest canvi 
estigui implementat, que sigui tan visible, però també ens agradaria, doncs, que això 
es pogués fer en altres plataformes.

I, per això, doncs, aquí el que diem i exposem és que es realitzi aquesta imple-
mentació, que és una implementació, tècnicament, bastant fàcil, pel que sabem, en 
altres plataformes, especialment en Ferrocarrils de la Generalitat i Transports Me-
tropolitans de Barcelona, tot i que aquesta segona part és un consorci i potser és més 
complicat –mirarem d’arribar a altres acords. Però en aquest cas sí que seria fàcil 
fer-ho, fer exactament el mateix per a les incidències que es puguin produir en el 
servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Amb això, d’alguna forma, faríem o obriríem la capacitat de l’eina a altres àm-
bits, i potser podríem obrir a altres mitjans de transport, doncs, que també s’utilit-
zen, tant a la regió metropolitana com a tot Catalunya. Crec que és senzill, i, doncs, 
per això demanem el suport de diferents grups de la comissió.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la dipu-
tada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. No afegirem massa més del que ha dit el diputat García. 
Estem d’acord amb aquesta proposta de resolució i, per tant, doncs, votarem favora-
blement. I em sembla que queda molt clar, tant l’exposició de motius com la petició 
del que es demana.

Gràcies.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Efectivament, el títol és semblant a una proposta de reso-
lució que vam presentar ahir a Territori i que vam rebutjar, perquè no tocava dema-
nar a la Generalitat que fes coses que pertocaven a l’Àrea Metropolitana. No és el 
cas –no és el cas. Aquí el que es demana sí que és perfectament competència de la 
Generalitat, com és l’Agència Catalana del Consum. I ens sembla correcte que allà 
pugui haver-hi un element que permeti que l’usuari se senti atès, sigui quin sigui el 
mitjà de transport que utilitzi.

Per tant, hi votarem a favor.

La presidenta

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

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Sí, es algo, en fin, que las sociedades más avanzadas y so-
bre todo en la Comisión del Síndic de Greuges hemos tratado con profusión, el 
derecho a la movilidad, que en las sociedades más avanzadas se ha convertido en 
un derecho fundamental que hay que, efectivamente, potenciar, cuidar y mejorar. 
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Y digo esto porque, más allá de que la propuesta de resolución afecta en concreto a 
Ferrocarriles de la Generalitat, y aunque solo sea tangencialmente, evidentemente, 
también se hace referencia a Transportes Metropolitanos de Barcelona, digo yo que 
la Generalitat tiene algo que ver también en la gestión de TMB, y sobre todo en lo 
que está sucediendo. 

Me dirán que no está en la propuesta, pero, claro, Barcelona sigue viviendo –si 
no me equivoco, fue este lunes– la séptima jornada de huelga, y más en esta época, 
con la que está cayendo fuera, ¿no? Claro, que los usuarios del metro..., y haciendo 
el símil, Los lunes al sol. ¿Se acuerdan de aquella película? Bueno, pues, esta pelí-
cula de miedo se llama ahora «Los lunes al metro, no», porque no se puede coger el 
metro. Y, claro, la Generalitat de Catalunya yo creo que en este punto, más allá de la 
responsabilidad que pueda tener el ayuntamiento, algo más podría hacer. Entonces, 
esta propuesta de resolución, aunque no vaya por ahí, pero sí incide en la necesidad 
de tratar el derecho a la movilidad como un derecho fundamental. 

Y más allá de las proclamas grandilocuentes de que somos lo más de lo más y 
de que somos, pues, eso, el no va más en avance y en cohesión, en..., no sé, estas 
cosas que tanto les gustan a los señores de Junts pel Sí proclamar un día sí y otro 
también, háganlo con hechos, resuelvan los problemas de los ciudadanos y déjense 
de proclamas. Porque, efectivamente, la gente está muy quemada, y nunca mejor 
dicho, teniendo en cuenta lo que se está viviendo, como digo, todos los lunes en el 
metro de Barcelona.

Por tanto, apoyamos la propuesta y le pedimos al Govern, y al grupo que le apo-
ya, que resuelva de una vez por todas el problema del metro en Barcelona.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup de Junts pel Sí, té la paraula el diputat 
Carles Prats.

Carles Prats i Cot

Sí, moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputat Joan García, bé, jo 
abans de contestar directament a la PR, com que el Partit Popular ens ha fet el mí-
ting electoral, doncs, nosaltres també crec que hem de respondre. Vull dir, a veure, 
jo crec que no és comparable, no?, la problemàtica que hi ha en el transport a Cata-
lunya amb, doncs, el que està passant aquests dies a l’àrea metropolitana amb el ser-
vei de metro, que bàsicament és degut a la vaga, i és una afectació puntual al servei, 
perquè els treballadors estan fent ús d’aquest dret, que evidentment aquí no entrem 
ara a jutjar aquesta casuística, però sí que entenem que no és comparable amb el 
caos generat pel servei de rodalies i Renfe durant aquests darrers anys.

Bé, entrant en la proposta de resolució, de la defensa dels consumidors davant els 
incompliments de Ferrocarrils de la Generalitat i Transports Metropolitans, des de  
Junts pel Sí considerem que l’esforç del Grup Parlamentari, doncs, en aquest cas  
de Ciutadans és esbiaixat. Perquè el problema que patim a Catalunya és, bàsicament, 
el mal funcionament relacionat amb el transport, bàsicament és el servei de rodalies i 
regionals, i les infraestructures d’Adif i l’aeroport del Prat. I això depèn, bàsicament, 
de les inversions no executades per part de l’Estat espanyol i de la gestió que en fan 
en els tres casos.

Segons l’Agència Catalana del Consum, de les queixes realitzades a Catalunya 
el 6,8 per cent estan relacionades amb el transport; d’aquestes, acaben en reclama-
cions un 10 per cent. Un 10 per cent de les queixes acaben transformant-se en una..., 
convertint-se en una reclamació. I finalment, d’aquestes, 410 acaben en una denún-
cia, que pràcticament totes les que estan relacionades amb el transport tenen a veure 
amb el servei de rodalies i regionals Renfe. 

Per tot això –i aquí, a part de l’Agència Catalana del Consum, el diagnòstic és 
el mateix per part del Síndic de Greuges–, per tal de donar resposta a això, aquesta 
alarma pel mal servei de Renfe i pel gran volum d’incidències, dels retards, avaries, 
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desinformació, manca d’atenció, i donat que la majoria dels ciutadans no reclama-
ven perquè la reclamació presencial allargava encara més el retard del viatge, doncs, 
l’Agència Catalana del Consum va desenvolupar aquesta aplicació, perquè creia con-
venient facilitar el que era la reclamació online. I es va crear aquesta app, on sí que 
hi ha un apartat en què hi ha un símbol de més just a l’entrar. És a dir, obres l’app 
i hi ha un símbol, a baix a la dreta, que és un símbol de més; el cliques i pots pre-
sentar qualsevol tipus de reclamació de qualsevol tipus de transport, des de Renfe, 
ferrocarrils, companyies aèries, etcètera.

Per tant, amb relació al punt 1 de la PR, on es demana que l’Agència Catalana 
del Consum, doncs, desenvolupi aquest apartat específic per a aquestes dues com-
panyies, creiem que no és necessari, perquè, miri, més enllà del discurs polític que 
puguem fer, no aporta res, perquè l’aplicació ja ho contempla. I el punt 2 és exac-
tament el mateix, fent referència a les incidències per a companyies aèries, però la 
nostra posició és la mateixa, perquè l’aplicació, doncs, permet fer qualsevol tipus de 
reclamació.

Podem entendre que els molesti que es visualitzi Renfe en el destacat del bàner, 
perquè és un dels campions de les reclamacions dels ciutadans de Catalunya, junta-
ment amb les queixes de telefonia mòbil. Si realment els preocupa millorar el servei 
als ciutadans, el que haurien de fer és incidir sobre el pressupost de l’Estat, l’execu-
ció del mateix pressupost i que facin les infraestructures ferroviàries i el traspàs de 
l’aeroport a la Generalitat, perquè el principal problema que pateixen els ciutadans 
són les llargues cues...

La presidenta

Ha d’anar acabant, diputat.

Carles Prats i Cot

...–acabo– en el control de seguretat i també la impossibilitat d’establir conne-
xions intercontinentals des de l’aeroport.

Per tant, Junts pel Sí votarem en contra dels dos punts, perquè no proposen cap 
solució real als ciutadans de Catalunya relacionada amb el transport, infraestructu-
res, serveis, horaris, preus, trens i accessibilitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Sí, el diputat Joan García, suposo, per al·lusions.

Joan García González

Sí; no, molt breu, per aclariments. Nosaltres ja sé que al final hem desvelat quina 
era la intenció d’aquella presentació del gener, que era totalment política. Nosaltres 
l’únic que volíem era millorar aquesta eina, i, de fet, si s’apliqués, o quan s’aprovi, 
si s’aprova aquesta proposta de resolució, podrem fer de forma molt clara i intuïti-
va, que és important per a una aplicació, de forma intuïtiva, doncs, aquest tipus o 
aquest conjunt de denúncies que ha de tenir..., o aquests drets que ha de tenir qual-
sevol consumidor.

Per tant, aquí ens quedem.

La presidenta

Gràcies, diputat. Un aclariment, simplement un aclariment, que crec que el debat 
aquest, pel que deia el senyor Sergio Santamaría, que a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i a l’Ajuntament de Barcelona crec que són..., vostès tenen representació. Que, 
en tot cas, el debat del metro, que no és el que planteja la moció, es pot portar allí. 

És perquè com que veig que s’ha centrat en això, jo penso que és una qüestió 
d’Àrea Metropolitana i d’Ajuntament de Barcelona, per un tema de competències, 
eh?, per un tema competencial. (Sergio Santamaría Santigosa demana per parlar.) 
Sí, sí, ja que jo...
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Sergio Santamaría Santigosa

Presidenta, sí, sí; no, si me parece muy bien. Y además yo ya lo he dicho. Ade-
más, creo que he utilizado la expresión «tangencialmente». Pero creo que la Gene-
ralitat tiene algo que decir. 

En cualquier caso –no es por nada, y se lo digo con toda la simpatía y con toda 
la cordialidad que sabe que le tengo–, me da la impresión de que la intervención que 
hemos tenido, sí, que soportar, lo voy a decir así, claro, del portavoz de Junts pel Sí, 
que ha hablado aquí de lo divino y de lo humano, me parece que merecería quizá 
mayor reproche a la hora de abordar el tema, que no la breve mención, porque ha 
sido breve, que ha hecho este diputado.

Por tanto, en fin, la ecuanimidad... 

La presidenta

No, no; no era un reprotxe. 

Sergio Santamaría Santigosa

...la ecuanimidad es una virtud que usted tiene y me gustaría que la ejerciera.

La presidenta

No. Era un aclariment tècnic, no era un reprotxe. Era un aclariment tècnic.

Sergio Santamaría Santigosa

Me ha sorprendido, porque... Bueno, va, no tiene importancia, pero me gustaría 
que fuera dirigido a todo el mundo, en este caso al diputado también de Junts pel 
Sí, ¿no? ¿No le parece?

La presidenta

Ho intentaré.

Sergio Santamaría Santigosa

Bueno, bueno, tiene la oportunidad, ¿eh? (L’orador riu. Rialles.)

La presidenta

Vinga... 
Passaríem a votació. Entenc que ningú demana votació separada. (Pausa.)
Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
Deu vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Partit Socialista, Cata-

lunya Sí que es Pot.
Vots en contra?
Vuit vots en contra, per tant..., sí, vuit vots en contra, del Grup Parlamentari de 

Junts pel Sí.
Per tant, queda aprovat.
(Veus de fons.)
No hi ha abstencions, perquè ja heu votat tots els grups.
Per tant, s’aprova per deu vots a favor.
(Veus de fons.)
D’acord, ja està. Gràcies.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants  
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social

250-00926/11

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, referit... És la Proposta de resolució 
sobre l’accés a les universitats dels estudiants que pertanyen a col·lectius amb risc 
d’exclusió social. Presentat pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i té la paraula el 
diputat Toni Castellà.
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Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, presidenta. Aquesta és una iniciativa que vam plantejar en el seu mo-
ment, i, de fet, malgrat que parli d’universitats, que ho és, és una iniciativa que té a 
veure amb cohesió social. De fet, es parla d’accés d’estudiants de col·lectiu amb risc 
d’exclusió. De fet, com els diputats deuen, doncs, haver llegit, del que estem parlant 
és del poble gitano, de la nació gitana. 

El poble o la nació gitana és un poble amb una tradició històrica en el nostre 
país. De fet, són més de sis cents anys de permanència a Catalunya. I, de fet, té a 
veure aquesta iniciativa amb el tercer Pla integral del poble gitano, i amb accions 
que es poden anar fent a curt i a mitjà termini en termes de cohesió social, perquè 
del que parlem avui és de cohesió social. I dins de les accions que es poden fer en 
termes de cohesió social amb els diferents col·lectius, i en aquest cas la preservació 
del poble gitano, n’hi han algunes que tenen a veure molt amb acció social, molt a 
curt termini, amb plans de xoc.

Però del que parlem avui, probablement –és una opinió personal–, és de les que 
poden tindre més contingut, i més a mitjà termini, que té a veure amb l’educació. 
I al final és l’educació el que ens fa lliures i el que ens fa autònoms, i en aquest cas 
l’educació superior. I el que proposem, per tant, presidenta, en concret, és quines 
accions podem fer específiques amb una realitat diferent a l’hora d’accedir a la uni-
versitat.

La proposició parla de la reforma de la Llei d’accés a la universitat i de la Llei 
de bases de beques de l’Estat, en tant que no estan transferides. Dir-los que aquest 
diputat, amb aquesta iniciativa de Junts pel Sí lògicament instem el Govern de l’Es-
tat, i m’ho permetran, fins a l’1 d’octubre. I en funció del resultat de l’1 d’octubre, 
doncs, deixarem d’instar l’Estat. Però, en qualsevol dels casos, com que no podem 
perdre el dia a dia, sí que seria molt positiu que hi hagués una reacció en aquest sen-
tit demà mateix.

De què estem parlant quan parlem de l’accés a la universitat? Doncs, probable-
ment, del que estem parlant..., i vostès ho saben –amb altres col·lectius això és possi-
ble–, vostès saben que l’oferta i la demanda té a veure amb la nota de tall, i existeix 
actualment en alguns col·lectius guardar quotes determinades, independentment de 
la nota de tall. I el que es planteja és poder preservar algun tipus de quota, discutida 
en el seu moment, independentment de la nota de tall, per incentivar l’accés a qual-
sevol tipus de formació universitària a aquest col·lectiu.

Exactament igual en l’àmbit de beques, quant a les beques generals. Anun ciar-
los, per això, que en qualsevol dels casos, el Departament de Treball, amb l’Agència 
d’Ajuts Universitaris, amb l’AGAUR, estan a punt de signar un conveni; un conve-
ni que s’ha treballat en els últims temps en dos sentits. Un, en establir una línia de  
beques, al marge de les beques Equitat i de les generals, específiques per al col·lectiu 
gitano; i també el tractament específic, cas per cas, de les beques generals, en ter-
mes generals, i de les beques que tenen a veure amb equitat, en funció de la casuís-
tica també de situació social de cada un dels estudiants que estan demanant aquest 
accés.

Per tant, en termes generals, el que estem plantejant, independentment, doncs, de 
competències, és com som capaços de facilitar al màxim l’accés a l’educació supe-
rior a un col·lectiu que en el seu entorn, per motius històrics, a més, ha tingut exclu-
sió, que té problemes i que probablement una de les solucions més importants, més 
enllà de les de xoc, que tenim a curt termini, és la capacitat de desenvolupament 
propi que dona l’educació superior.

I, per tant, en aquest sentit, demano als diferents grups donar suport a aquesta 
iniciativa.
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La presidenta

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

Jorge Soler González

Moltes gràcies, presidenta. I bona tarda, diputades i diputats. Bé, nosaltres..., sa-
ben que tindran tot el nostre recolzament.

Vostès parlen de cohesió social; indubtablement, doncs, aquí ens trobaran. Vos-
tès parlen d’ajudar persones en risc d’exclusió social; no hi ha dubte que Ciutadans 
estarà aquí. I, doncs, per la seva intervenció, vostè parla de tenir recolzament a Ma-
drid, i ja sap que si algú tindrà de bon aliat per a ajudar-nos en tot això a Madrid 
serà també Ciutadans. Vostè, a més, diu una data. Deia: «Hi ha algun conseller que 
ja està pactant pressupostos i coses especialment per a benestar social.» Almenys la 
consellera així s’hi ha referit per al 2018 –potser són ja alguns mesos més enllà del 
que vostè diu. I, per tant, també ens trobaran allà.

Moltes gràcies, diputades i diputats.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la dipu-
tada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Tampoc afegiré massa més. Estava molt ben explicat, ho ha 
explicat molt bé el senyor Castellà. També nosaltres donarem suport a aquesta pro-
posta.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies. Nosaltres també donarem suport a la proposta. Coincidim totalment 
amb els objectius esmentats, i esperem que si a partir de l’1 d’octubre passa el que 
vostè desitja que passi presentessin també una proposta semblant, perquè, és clar, 
ara és molt fàcil demanar-l’hi a l’Estat; després s’ho hauran de demanar a vostès 
mateixos.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputa-
da María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, nosotros apoyamos todo lo que sea avanzar en la equi-
dad del sistema con acciones realistas y sensatas, y apoyaremos esta propuesta de 
resolución. Pero ya que el portavoz que la presentaba ha hecho un comentario total-
mente al margen de la propuesta y se lo ha permitido la presidenta, pues, yo también 
me voy a permitir decir que lamentablemente se ha delatado, porque el portavoz ya 
tiene decidido el resultado del referéndum; un referéndum que no solo es ilegal, sino 
que también vemos que es un fraude, es una trampa, porque vemos que no se plantea 
en absoluto en términos de neutralidad ni de ecuanimidad.

Y, es más, está usted confundiendo el referéndum –un referéndum de resultado 
incierto, en principio– con una declaración de independencia, que, de producirse, 
sería cierta, aunque también ilegal, y desde luego de consecuencias absolutamente 
indeseables para todos, pero especialmente para los promotores.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, podem passar a la votació? (Pausa.)
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Vots a favor de la proposta?
S’aprova la proposta per unanimitat dels grups presents.
Perdoneu que abans no..., és que he vist ara al WhatsApp que el portaveu de la 

CUP, en Botran, l’Albert Botran, s’ha disculpat, m’ha demanat que us ho comuni-
qués, que l’excusés.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11

Bé, passem al següent punt de l’ordre del dia. És la Proposta de resolució sobre 
l’eliminació de la violència a la universitat. Per defensar-la, té la paraula el diputat 
Jorge Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, novament, presidenta. Bé, com saben vostès, la setmana passava vam 
tenir aquí diverses compareixences, una d’elles va ser la de la rectora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, on jo mateix, doncs, li vaig comentar algunes de les 
coses que porta aquesta proposta, on li havíem manifestat qüestions d’agressivitat i 
de violència que s’estan portant a terme, no solament a l’Autònoma, a Lleida i a al-
tres universitats.

I, per tant, en definitiva, aquesta proposta de resolució el que vol, doncs, és fer 
una rotunda condemna a qualsevol actitud violenta –especialment avui que estem a 
Empresa i universitats– dintre del recinte universitari. També, doncs, refermar, com 
la rectora va dir la setmana passada..., hi ha una contradicció claríssima entre el que 
ella va dir, que..., ella explicitava que qualsevol actitud de violència no requereix el 
seu permís perquè entrin els mossos d’esquadra a ajudar quan hi hagi problemes. 
Això sembla, doncs, una evidència. Ara bé, saben vostès que hi ha una resposta es-
crita a aquest Parlament, doncs, de la policia, del director general de la Policia, on 
diu justament el contrari, que necessita el permís de la rectora.

Per tant, doncs, el que sembla que és obvi, parlamentàriament, està clar que entre 
dues autoritats com són la rectora o la policia, no ho és tant, i per això continuem 
aquesta proposta de resolució, on senzillament el que demanem és revisar el que és 
un circuit de seguretat dintre de la universitat i, per tant, instar universitats i dife-
rents entitats a que revisin aquest protocol.

Bé, i finalment, doncs, ratificar-nos, no?, en el que considerem que és una pro-
posta també de llibertat, que no solament és exclusiva de la universitat, però, bé, un 
compromís amb la llibertat, amb l’ordenament democràtic, amb la justícia, igualtat 
i/o solidaritat, tots valors que segur que..., estic convençut que en un parlament de-
mocràtic com al que estem tots ens podrem ratificar sense més problema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi ha esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, i té la paraula la diputada Montse Bargalló.

Montserrat Palau Vergés

Gràcies, presidenta. Intentem...

La presidenta

Montse Palau.

Montserrat Palau Vergés

Ai, com m’ha dit?, quin...? (Veus de fons i rialles.) Ignorem-ho totalment, com si 
no ho hagués sentit, i, a més a més, des d’un punt de vista... (Veus de fons.) Exacte. 
(L’oradora riu.) Més val no sentir-ho. Intentarem continuar amb el «bon karma», 
com ha dit abans el diputat Orobitg.
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Tampoc no volia comentar les compareixences de fa quinze dies, concretament, 
que ha dit el diputat, el senyor Jorge Soler, de la rectora de la Universitat Autònoma, 
sinó que simplement li agraeixo la seva actitud d’haver acceptat totes les esmenes de 
Junts pel Sí, perquè aquesta proposta de resolució, si més no els punts 1 i 4 van ser 
presentats exactament iguals a la Comissió d’Interior, en què les esmenes de Junts 
pel Sí a priori no van ser acceptades –per tant, els posicionaments, tant del seu grup 
com del nostre grup, que va fer el company, el Gerard Gómez, van ser completament 
diferents– i sí a posteriori.

Per tant, celebro que aquesta vegada ens hagin acceptat les nostres esmenes d’en-
trada. Les nostres esmenes són canviar totalment el punt 1, en què vostès fan refe-
rència a un fet concret d’una universitat concreta, que són els fets que van passar a la 
Universitat Autònoma, i nosaltres..., la nostra esmena acceptada és que condemnem 
tot tipus de violència a totes les universitats.

Als punts 2 i 3 de la seva proposta de resolució vostès han acceptat una esmena 
a què s’uneixen. És una revisió de protocols que s’està duent a terme, i sobretot tam-
bé és una defensa de l’autonomia universitària que fa temps, segles, que dura, i que 
hem de preservar.

I, finalment, acceptem el seu punt, el número 4, perquè és l’esperit que ha de 
preservar i el que hem de tenir, en definitiva, quan es parla del compromís amb la 
llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, la igualtat i la solidaritat de totes les 
universitats i de totes les comunitats universitàries.

Per tant, acceptades les nostres esmenes, evidentment votarem a favor d’aquesta 
proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. També hi han esmenes presentades del Grup Parla-
mentari de la CUP, però com que no hi són passem al següent grup. Per posicio-
nar-se, té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, presidenta. És cert que la setmana passada vam poder parlar en directe, no?, 
i en primera persona amb la rectora sobre els fets que van ocórrer a la seva univer-
sitat.

A nosaltres veig que ens agraden més les esmenes que presentava Junts pel Sí 
que algun dels redactats de Ciutadans i, per tant, doncs, si finalment sembla que 
Ciutadans ho accepta, votaríem favorablement, perquè em sembla que cal condem-
nar, evidentment, la violència en qualsevol àmbit. A la universitat probablement tin-
gui encara més rellevància, perquè és un espai de llibertat d’expressió, de coneixe-
ment, i, per tant, doncs, no podem permetre aquestes actituds. Però també, doncs, 
cal ser curosos amb com diem les coses, per intentar que nosaltres no siguem al final 
els que a vegades encoratgem o afavorim unes actituds enfront de les altres.

Per tant, si s’accepten aquestes dues esmenes votarem favorablement la proposta 
de resolució.

La presidenta

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

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. En efecte, nosaltres, el nostre grup és evident que con-
demna qualsevol actitud violenta que es pugui produir, i especialment en un entorn 
com l’entorn universitari; no només violenta, sinó intransigent amb les idees i que 
acaba limitant l’ús de la llibertat d’expressió general. Però sí que entenem que la 
descripció que es fa en l’exposició de motius i, com a conseqüència, el que demana-
ven els punts originals eren la visió des d’una part i, per tant, eren en certa manera 
limitatius, que poden ser d’aquesta manera, però són més polièdrics del que s’expli-
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ca aquí. I aleshores sí que ens hauria costat votar una condemna a la violència en la 
que es cita un grup concret, que és el que s’ha sentit agredit.

Per tant, entenem que l’esmena que presenta Junts pel Sí és inclusiva, inclou 
aquesta i qualssevol altres actuacions violentes, i si s’accepta nosaltres també les 
votarem a favor. De la mateixa manera que la segona esmena no configura una ne-
cessària mala praxi en la intervenció, sinó que revisa, demana una revisió col·lectiva 
dels protocols, si s’escau, i respectant l’autonomia universitària que també ens sem-
bla més adient.

I, efectivament, el punt 4, aquest, igualment l’hauríem votat i el seguirem votant, 
perquè òbviament refermem el nostre compromís amb la llibertat, la democràcia, la 
justícia, la igualtat i la solidaritat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputa-
da María José García.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Bien, a nosotros nos molestan los violentos, nos molestan 
los excluyentes, sean del signo que sean, y la verdad es que ya empezamos a estar 
cansados de las consecuencias de pensar diferente en Cataluña a nivel personal, po-
lítico, profesional..., consecuencias que siempre son injustas, pero es que en demo-
cracia son absolutamente intolerables.

Hay que normalizar la tolerancia y la pluralidad, el respeto, la libertad de expre-
sión. Expresiones como se escucharon en la situación que describe Ciudadanos en su 
propuesta, que por eso lo presentaron –una cosa concreta, pero porque también hay 
que condenar concretamente las cosas–, como «chusma», «fascistas», «fora»... ¿«Fora» 
de qué? ¿Con qué derecho? ¿Qué pasa? ¿Que estaban en casa de alguno de esos con la 
estelada, que estaban gritando «fora» y «fascistas»? No están en su casa, están en un 
espacio público que pagamos todos con nuestros impuestos. Tener que estar haciendo 
un acto con una barrera policial; el rector, que fue invitado y que no apareció... Bue-
no, todo esto es evidente que hay que cortarlo de raíz, porque tenemos un futuro muy 
poco alentador.

Por tanto, fuera el matonismo de la universidad y de cualquier otro ámbito de la 
sociedad en Cataluña, fuera la coacción y fuera la intimidación; y sí a la pluralidad 
y a la legitimidad de cada cual de pensar libremente, y a la obligación de todos de 
respetar la ley. Porque si hay algo que debe excluir la democracia no es la disiden-
cia, lo que se debe excluir son precisamente a aquellos que rompen las reglas de la 
convivencia democrática, que son dos: el respeto a las minorías y el cumplimiento 
de la legalidad.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per tant, passaríem a votar la proposta, entenent que el punt 1  
és l’esmena... (Veus de fons.) Per posicionar-se té la paraula el diputat Jorge Soler, 
sobre les esmenes.

Jorge Soler González

Volia ser subtil, presidenta. Moltes gràcies. Bé, confirmar, com el grup propo-
sant som nosaltres, que acceptem les esmenes, tal com ha anunciat Junts pel Sí. Us 
donem les gràcies. Crec que el redactat està encertat i que, a més, doncs, millora 
justament perquè amplia, no?, la condemna. 

Nosaltres hi estem d’acord. Igual que si avui algú m’hagués volgut fer una 
transacció per condemnar les pintades que ahir a la nit van fer a les portes socia-
listes de Lleida, doncs, jo hauria estat encantat. La setmana passada ens va tocar a 
Ciutadans, i, bé, segurament així estarem, desgraciadament, els propers mesos. Per 
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tant, qualsevol condemna a la gent que, bé, doncs, vol silenciar la diversitat i la plu-
ralitat. Doncs, ens tindrà sempre al nostre costat.

I també donar les gràcies als comentaris que avui fa Catalunya Sí que es Pot, 
perquè, doncs, l’altra vegada el portaveu que teníem aquí del seu grup, desgracia-
dament, no va tenir ni el mateix to ni el mateix estil quan condemnaven el que està 
passant, no?, i... (Veus de fons.) Bé, si vol revisar les transcripcions... Jo..., particu-
larment em van doler bastant, no?

Jo crec que, en qualsevol cas, doncs, no podem sortir a legitimar ningú que tire 
una pedra, que insulte, que s’amague... Bé, doncs, sempre he après així, uns són els 
dolents, són els delinqüents, i els altres estan a l’altre costat, no? Jo crec que en això 
hem de ser absolutament, doncs, clars i contundents.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. I ara sí que podem passar a votar la proposta, el que els deia: el 
punt 1 és l’esmena de Junts pel Sí, els punts 2 i 3 queden refosos amb l’esmena 2 de 
Junts pel Sí i al punt 4 es votaria l’original de la proposta.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat de tots els grups presents.
I donem per... Bé, ja hem acabat les propostes de resolució i donem per acabada 

la sessió.
S’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda.
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