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Sessió 6 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 

(CARPA) s’obre a les tres de la tarda i vuit minuts. Presideix Meritxell Serret i Aleu, acompa-

nyada del vicepresident, Joaquim Paladella Curto, i de la secretària, Cristina Casol Segués. 

Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Rosa Maria Ibarra Ollé i Sílvia Romero Ga-

lera, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Alba Camps i Roca, Antoni Flores i Ardiaca i 

Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Anna Feliu Moragues, Joan Car-

les Garcia Guillamon i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio 

Ramón López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; Pau Juvillà Ballester, pel G. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

G. P. d’En Comú Podem, i Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

També hi són presents, de la Comissió d’Acció Climàtica, Silvia Paneque Sureda, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Mònica Palacín i París i Eugeni Villalbí Godes, pel 

G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Calatayud Casals i Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de 

Junts per Catalunya, i Dani Cornellà Detrell, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 

(tram. 200-00003/13). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 

de la secció pressupostària corresponent al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural (text presentat: BOPC 152, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 164, 3).

La presidenta

Molt bona tarda a tothom. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2022 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)

200-00003/13

Em trec un moment la màscara. Estem aquí per debatre i perquè es faci el debat 
a les esmenes a la totalitat del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 a la secció pressupostària corresponent al Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Entenc que tothom està al cas i s’ha enviat la pauta..., una mica, la seqüència del de- 
bat. Hi ha un primer torn per part dels grups que defensen esmenes a la totalitat, 
de quinze minuts per a cadascun dels grups; després hi ha un torn de contra..., dels 
grups parlamentaris que estan en contra de les esmenes a la totalitat, per 17,5 mi-
nuts per a cada grup, i després, si els diferents grups hi esteu d’acord, s’obriria una 
rèplica de cinc minuts per a cadascun dels grups que defensen esmena a la totalitat i 
una duplica per als grups en contra de l’esmena a la totalitat, també de cinc minuts. 
I finalment intervindria el grup que no ha intervingut en el debat, en aquest cas, En 
Comú Podem, per deu minuts. D’acord?

Aleshores, bé, és el temps màxim, i si després voleu fer... Entenc que tots els 
grups voldreu fer la rèplica i la dúplica o... D’acord? (Veus de fons.) Doncs, ho dei-
xem en l’aire. 

Per tant, arranquem amb l’ordre de les intervencions. El primer grup a intervenir, 
defensant esmena a la totalitat, és el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar i intervindran les diputades Rosa Maria Ibarra Ollé i la diputada Sílvia Paneque 
Sureda, i us repartireu el torn de quinze minuts. Endavant.
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, presidenta. Sí, ens repetirem el temps i amb el meu compromís de no 
prendre-li ni un segon a la meva companya, com va passar fa unes setmanes.

Bé, doncs, avui ens toca fer el debat de les seccions de les esmenes a la totalitat dels 
pressupostos. Intentarem ser breus, ser concisos, perquè, com hem dit, fa unes set-
manes va venir la consellera a presentar el pressupost i, per tant, ja ens vam poder es- 
plaiar en aquell moment, i també ahir ja es va fer el debat a la totalitat, d’aquestes es-
menes a la totalitat, i, per tant, intentarem no repetir arguments, perquè creiem tam-
bé que ahir va quedar ben clar quina era la posició dels grups, també dels grups que 
formen el Govern, i va quedar clar que la majoria que va donar recolzament a la in-
vestidura, al nostre entendre, està trencada i fins i tot que el Govern està trencat, no?  
I, per tant, com que jo crec que ja van quedar ben clares totes aquestes coses, nosal-
tres intentarem ser breus en la nostra exposició.

Bé, aquest és un pressupost, com ja vam dir, un pressupost que és expansiu, 
un pressupost que incrementa 5.600 milions, més de 5.600 milions, la majoria de 
l’augment dels recursos provenen de transferències de l’Estat –l’objectiu de dèficit, 
el deute dels Mossos, l’IVA, l’addicional tercera, bestretes dels sistemes de finança-
ment autonòmic...–, però són uns pressupostos, al nostre entendre, que no ens agra-
den en general. I, com ja vam dir, tampoc no ens agraden en el cas del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

En el cas d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Agenda Rural, que és en el que jo 
em centraré, com els dèiem fa unes setmanes, seguim pensant que tenim un depar-
tament infradotat. Si traiem Acció Climàtica, el pressupost d’Agricultura representa 
un 1,66 del total del pressupost de la Generalitat; per sota està el de Presidència, que 
suposa un 1,44 i, Acció Exterior, que suposa un 0,19. Per tant, al nostre entendre 
infradotat.

Però és que, a més, si ho comparem amb el pressupost de l’any 2020, l’últim 
aprovat, veiem que el que realment ha crescut, la part d’Agricultura, són 2 milions 
d’euros respecte el del 2020, el total del 2020. És a dir, el del 2020, el pressupost 
definitiu, va ser de 809 milions d’euros; el que ens presenten enguany, si sumem les 
secretaries i els programes que no depenen d’Acció Climàtica, per tant tot allò que 
li correspondria al món agrari i a l’agenda rural, sumen 811 milions d’euros. Per 
tant, un increment de 2 milions, en el seu conjunt, respecte al pressupost definitiu 
del 2020, o sigui que del pressupost global de la Generalitat, que puja més de 5.600 
milions, d’aquests 5.600 milions només 2 milions d’euros han anat a l’increment 
d’Agricultura. 

Per tant, un any més, un pressupost més, que és una oportunitat perduda per 
incrementar substancialment el departament que ha d’acompanyar un dels sectors, 
el d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que tradicionalment passen forces dificultats 
i que, a més, tenen al capdavant uns reptes molt grans, els de la transformació del 
sector productiu cap a maneres de produir més sostenibles.

Com dèiem fa unes setmanes, quan va venir la consellera a presentar-nos el pres-
supost, Catalunya és un clúster alimentari líder a Europa. Per tant, un sector estra-
tègic per a la nostra economia, que s’hauria de mimar per part del Govern, i que 
s’hauria de mimar des de la producció d’aliments, passant per la transformació i per 
la comercialització, i, en aquest pressupost, això, no ho veiem.

Parlàvem també d’aspectes tan importants com l’aigua, els projectes de regs ja 
engegats, que s’han d’acabar, o aquells que s’han d’iniciar, però tampoc veiem en 
aquest àmbit que aquests pressupostos siguin prou ambiciosos. 

I també parlàvem de la necessitat de potenciar la recerca i la innovació, per tant 
de reforçar l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, perquè, com deia 
abans, el procés de transformació cap a produccions integrades més sostenibles pas-
sa forçosament per la recerca de noves varietats, de nous mètodes de treball, per 
tant, de fer de la recerca, doncs, una eina cap a la competitivitat, major competitivi-
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tat del sector, i que, a més a més, aquesta recerca flueixi cap als productors. Per tant, 
aquesta tasca d’acompanyament del sector que sempre hem reclamat.

Igualment, oportunitat perduda, al nostre entendre, per posar els recursos neces-
saris per fer front al repte demogràfic. Vostès han delegat la diagnosi de l’agenda 
rural a una entitat que treballa en el territori, i en això hi podem trobar una certa lò-
gica, per proximitat, per coneixement de la realitat, però aquest procés s’ha d’acabar 
en el que queda d’any i, per tant, per l’any 2022 ja s’haurien de prendre les accions 
concretes per revertir la situació a les comarques i als pobles que perden població.

Accions per millorar les condicions de vida, de treball, de comunicació, de ser-
veis..., i això, en aquest pressupost, no ho veiem.

De fet, la setmana passada es va aprovar una moció del grup d’En Comú Podem 
que establia una sèrie d’accions concretes en aquest àmbit, i molt ens temem que 
amb aquest pressupost no es podran portar a terme. 

La Secretaria d’Agenda Rural té un pressupost de 413 milions, tres més que 
el 2020, és a dir, tenim la mateixa dotació en aquesta secretaria que ha de liderar 
aquesta transformació en l’àmbit rural, la mateixa dotació pràcticament que quan 
no hi havia sobre la taula les accions, les eines necessàries per entendre la lluita o el 
repte demogràfic com el gran repte, en definitiva, que és de país. 

És per tot això que hem presentat esmena a la totalitat i que, com que el pressu-
post prosseguirà amb la seva tramitació, presentarem esmenes per a la seva modifi-
cació en aquells aspectes que creiem necessaris. 

Ara bé, com ja vam dir en el debat d’ahir de les esmenes a la totalitat, amb la 
modificació del Reglament del Parlament que es va produir fa uns anys, aquestes  
esmenes han de ser dins del mateix departament, cosa que fa que no puguem modifi-
car aquest 1,66 per cent que dèiem al començament que representava el departament 
dins de tot el pressupost de la Generalitat i, per tant, això els hem de reconèixer que 
realment és molt poc útil, no? Per tant, tots hauríem de fer una reflexió de la neces-
sitat de tornar a modificar aquest Reglament, perquè al final les esmenes puguin ser 
realment una repriorització política de les accions, en definitiva, de les polítiques 
que uns i altres volem engegar per millorar les condicions de vida dels ciutadans  
i ciutadanes i, en definitiva, d’aquells àmbits d’actuació que ens corresponen.

Bé, crec que no m’he menjat gaire el temps. Per tant, passo la paraula a la Sílvia 
Paneque.

Silvia Paneque Sureda

Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Efectivament, fa poques hores, no?, inicia-
va el tràmit aquest pressupost per al 2022. Com saben, també el nostre grup va votar 
a favor de l’esmena a la totalitat i el que intentaré en aquesta intervenció és explicar, 
en termes d’acció climàtica, el perquè d’aquesta esmena a la totalitat.

Des del nostre grup pensem que Catalunya no tindrà uns pressupostos per iniciar 
una transformació sostenible i renovable, tal com ens marquen els objectius euro-
peus, per ser una realitat tangible el 2030, si més no amb aquests pressupostos que 
vostès ens han plantejat.

És cert que el canvi que se’ns demana des de les institucions internacionals i con-
tinentals és majúscul, és un gran repte. Per tant, pensem també que hauria estat bé 
que s’orientés el conjunt de l’acció de govern per transformar Catalunya, per tenir 
una economia no només solvent, sinó també descarbonitzada o neta. 

L’exemple que els deia en l’anterior comissió, de trobar-nos tan lluny del percen-
tatge del trenta per cent sobre el total de pressupost, tal com se’ns marca des d’Euro-
pa, és tan sols una evidència, entre moltes d’altres, d’això que els dic, una evidència 
més que el Govern de la Generalitat no considera prioritari el desenvolupament eco-
nòmic per mitjà de construir motors energètics propis i sostenibles o verds.

La situació econòmica a Catalunya després de deu anys on l’acció del Govern 
ha estat secundària, no ha volgut liderar des d’allò públic, pensem que podria ser 
molt millor. De fet, els índexs de persones en situació de pobresa severa o l’atur, o 
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la competitivitat, són reptes anunciats per l’actual conseller d’Economia i, en tant 
que reptes, són també problemes que se’ns han anat acumulant i que demanen una 
resposta valenta i decidida.

En definitiva, el Govern de Catalunya hauria de tenir clar que el desenvolupa-
ment econòmic és una exigència irrenunciable i la gran oportunitat de creixement 
que tenim en aquests moments –i hi insisteixo molt– és entendre la descarbonitza-
ció com una nova industrialització verda. De fet, Europa ho ha dit així, s’ha decla-
rat com el primer continent en voler ser descarbonitzat i allunyar-se del gris i negre 
per abraçar el verd. A més, ho planteja com una oportunitat de creixement. Si les 
inversions europees fa trenta anys van ser per a cohesió territorial, i no ens podíem 
moure gaire d’aquí, ara ho són per a la transició energètica i la descarbonització i, a 
més a més, és que mai abans a Europa s’havien endeutat tant, havia mobilitzat tants 
recursos públics per invertir en canvi, en transformació, en modernització o en in-
dustrialització verda. 

I les esquerres hem de liderar aquesta oportunitat de canvi, de desenvolupament 
i, per tant, també, des del nostre punt de vista, d’oportunitats. A més a més, ho fem 
des de Catalunya, que va ser pionera en la industrialització. Tenim aquest llegat,  
tenim aquest pòsit, i també té ara el potencial i els actius per tenir un paper protago-
nista en aquesta nova etapa d’industrialització verda.

El que no pot ser és que maregem la perdiu. Ens creiem el projecte o deixem pas-
sar aquest tren? Les dues coses a la vegada no poden ser. Jo, miri, porto sis mesos de  
diputada, com saben aquesta és la meva primera legislatura, i ja m’han plantejat 
dues moratòries, una de tàcita i una de real. I és que el primer que sempre sembla 
que es planteja aquest Govern és una moratòria, aturar alguna cosa –i els valgui 
d’exemple, la tàcita, en renovables, o la real, en incineradores. I ho fan sempre en 
nom d’una planificació, però un cop han planificat tampoc no compleixen els objec-
tius escrits i planificats. 

Pla d’infraestructures verdes, pla d’energia i canvi climàtic, el Decret 16/2019, 
les Escacc, el pla nacional de transició energètica, la llei de transició energètica, 
l’Agència Catalana de l’Energia estan o escrites i caducades o no presentades, una 
de les dues coses. Per tant, el modus operandi habitual d’aquest Govern és moratò-
ria per planificar, planificar i no complir amb allò planificat. I quin és el resultat? El 
resultat són deu anys d’inacció en canvi climàtic.

Ho deia fa pocs dies també defensant la nostra posició en una moció de la CUP. 
Tenim el marc, el marc normatiu el tenim. La llei de canvi climàtic a Catalunya es-
tableix de manera clara els objectius que hauríem de tenir com a prioritats, però, tot 
i això, seguim encallats en renovables, en conversió de la mobilitat, en suport indus-
trial a la sostenibilitat o en impuls dels plans de barri de l’eficiència energètica, per 
dir-los només alguns dels exemples d’allò que trobem a faltar.

És a dir, la transformació verda és un canvi ambiciós del conjunt de l’economia 
i no ho arreglarem per mitjà d’un discurs centrat només en aspectes parcials com 
l’autoconsum o les moratòries temporals.

Mirin, la màxima discrepància d’aquest grup amb els pressupostos, de fet, en re-
ferència al canvi climàtic, és que per nosaltres el canvi és d’impuls i per vostès sem-
bla ser que és de retrocés. O, per dir-ho d’una altra manera, començar projectes nous 
i sostenibles en lloc d’aturar els motors econòmics que tenim en marxa i ens funcio-
nen, és canviar-los o transformar-los en lloc de tancar-los. Insisteixo que caldria tenir 
una direcció clara i decidida que en aquests moments no veiem per enlloc.

I deixin-me que utilitzi la moratòria tàcita de renovables o, la real, d’incinera-
dores, com a exemples. Després de deu anys en blanc i un sol aerogenerador, con-
tinuem aturats en renovables eòlica i fotovoltaica, mentre que a la vegada som tots 
coneixedors que els hem de multiplicar per deu. Per què no hi fem res? D’altra ban-
da, ha pensat el Govern en les conseqüències de la nova moratòria d’incineradores? 
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Vostès no creuen que això pot causar problemes als abocadors mentre no tinguem 
una planificació correcta de les plantes de reciclatge i de valorització energètica?

Els hi poso dos exemples de la meva demarcació: l’abocador de Solius i l’aboca-
dor de Vacamorta, tots dos amb sentències fermes, tots dos des de l’any 2016 sense 
res a fer. De fet, vostès tenen encara a la pàgina web penjat un document sobre in-
cineradores on diuen: «D’aquesta manera es redueix de forma important el volum de 
residus i s’aprofita l’energia que contenen per generar electricitat.» Per tant, sembla 
del tot contradictori allò que vostès defensen amb aquesta moratòria que també pro-
posen amb la llei d’acompanyament. 

Vostès saben que el setanta-set per cent de les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle del sector dels residus són dels abocadors, per tant, per què no actuen contra 
els abocadors i deixen sobre la taula aquesta moratòria sobre les incineradores?

Nosaltres pensem que vostès comencen la casa per la teulada i que això tindrà 
greus conseqüències per al sector. La majoria de països europeus, de fet, avançats 
en aquesta matèria, minimitzen generació de residus, minimitzen l’ús d’abocador, 
però mantenen valorització energètica, i tot i així –i, de fet, així–, és com complei-
xen amb els objectius europeus.

La directiva europea la qual vostès esmenten en aquesta moratòria sobre incine-
radores, de fet, del que parla és d’instar a planificar i avaluar les infraestructures de 
gestió de residus. Marquen, és cert, la reutilització i el reciclatge com a objectius, un 
cinquanta-cinc per cent el 2025, un seixanta per cent el 2030 i seixanta-cinc el 2035, 
però això totes les veus expertes del sector marquen que aquesta planificació no es 
podrà tenir fins d’aquí a deu anys. I què farem llavors quan passin aquests dos? On 
enviarem els residus, als abocadors?

Per tant, els repeteixo que Catalunya ha de generar aquesta confiança amb el 
sector, amb les empreses, amb els sindicats, amb les patronals i amb el conjunt de 
la ciutadania. De fet, tant Pimec com Foment, com les cambres els han advertit en 
aquest sentit, i han de marcar un rumb clar de futur que sigui de progrés, de crei-
xement econòmic i de descarbonització. No és només que pensem que siguin com-
patibles, sinó que, a més a més, pensem que són indestriables. I el teixit econòmic 
del país ho ha reclamat i els torno a recordar que finalment el creixement és impres-
cindible per generar oportunitats a tants catalans i catalanes que en tenen poques o 
que no en tenen.

La inseguretat normativa que generen fa allunyar inversions i això per nosal-
tres seria motiu suficient per fer una esmena a la totalitat, però és que, a més a més,  
nosaltres pensem que no tenen clara aquesta transformació de model econòmic i in-
dustrial en clau verda com a prioritat almenys en els pressupostos del 2022.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de VOX, el senyor An-
tonio Ramón López Gómez, que té un temps de quinze minuts. Endavant, diputat.

Antonio Ramón López Gómez

Bona tarda. Este Govern nos ha presentado los presupuestos más elevados en la 
historia de Cataluña. Son unos presupuestos muy sensibles, según el conseller –ver-
des, feministas e inclusivos–, sin embargo, estos no son los presupuestos que necesitan 
los catalanes. Ni serán eficaces, ni están diseñados con realismo, ni sentido común.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley y les diré el 
porqué. Por ejemplo, los presupuestos de Acción Climática que nos presentan son 
una prueba más de cómo el Govern está empeñado en llevar a cabo unas políti- 
cas ambientales y agrícolas que no ayudan a los catalanes. Como ya he dicho en 
otras ocasiones, el enfoque ideológico de la consejería es globalista y rupturista, 
imponen unos objetivos a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores que no  
cuentan con el mundo local y están hechos por los burócratas de Bruselas, que  
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no conocen nuestra región. Hay que partir de lo local antes de lo global y hay que 
tener en cuenta las necesidades de los débiles y de las empresas.

Sus presupuestos no pueden ser más opuestos a los principios de eficiencia, efica-
cia y racionalización del gasto público. Son unos presupuestos insostenibles, que son 
una prueba grave de irresponsabilidad y que además tiene un objetivo ideológico 
detrás. Hablo de duplicidades, como el Servicio Catalán de Meteorología, hablo de 
la Oficina del Cambio Climático, habló del Consejo Asesor para el Desarrollo Sos-
tenible y habló del Fondo Climático. La actual crisis social y económica que asola 
España y a nuestra región, Cataluña, exige aplicar con rigor el principio de racio-
nalización del gasto público, para acabar con duplicidades, aprovechar los recursos 
humanos, adoptar principios de austeridad, trabajar por la sostenibilidad del gasto 
público y priorizar las necesidades actuales de los catalanes.

Como decía, no son unos presupuestos sociales, son un gran despilfarro y tienen 
un enfoque ideológico de los temas ambientales, que tienen consecuencias negativas 
en la vida de los ciudadanos y las empresas. Ustedes quieren desplegar más y más 
impuestos para combatir el cambio climático y esa no es la solución. De hecho, es 
necesario evitar el aumento de la presión fiscal. Es una locura que el Departamento 
de Acción Climática crezca un 34,2 por ciento y que destinen 465 millones a accio-
nes orientadas a mitigar el cambio climático. Sin embargo, se olvidan una vez más 
del mundo rural y de los cazadores.

Lo que están haciendo con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con 
nuestra Cataluña vaciada, no tiene excusa ni perdón, se han olvidado totalmente de 
ellos. Las políticas de desprotección del mundo rural y del sector agrario durante 
años hace que ahora estén heridos de muerte. 

Se les llena la boca de habladurías en comisiones, en plenos y resulta que la in-
versión en los presupuestos es tan ridícula que prácticamente ni sale. Muchas PRs, 
muchas iniciativas, muchas interpretaciones, muchas mociones, pero después no 
hacen nada. Solo lo hacen de boquilla. Si no, miren la ejecución de agenda climáti-
ca, que a fecha de 17 de noviembre tan solo se ha ejecutado un 47,83 por ciento del 
presupuesto definitivo. 

Por otro lado, seguimos con sus delirios con el plan de política energética. En 
estos momentos de crisis como el que vivimos, en el que hay miles y miles de ca-
talanes pasándolo mal, a ustedes se les ocurre proponer gastarse 500.000 euros en 
la constitución de una compañía energética pública, y eso solo porque se lo pide la 
CUP, y encima otra le enmienda a la totalidad. Bueno, igual ahora se lo piensen. 

Mientras tanto, son muy pocos los recursos que destinan a coses tan importantes 
como el delta del Ebro y el canal Segarra-Garrigues, entre otros. Sus presupuestos, 
aparte de estar basados en la agenda de la ruina, son los presupuestos de los chirin-
guitos, de los impuestos y, como no tenían suficiente, de las tasas, ya que a través de 
la ley de acompañamiento de los presupuestos están crujiendo a nuestros veterina-
rios, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores y a nuestros cazadores, como, por 
ejemplo, con la tasa de la presentación de servicios facultativos veterinarios, con los 
servicios de laboratorios de sanidad agraria, con los permisos de caza mayor y menor 
dentro de las reservas nacionales de caza y reservas de caza. No son los presupuestos 
que necesitan los catalanes. El Govern quiere unos nuevos presupuestos que contenten 
a las élites separatistas con más gasto y convirtiendo a Cataluña en un infierno fiscal. 

Como decía antes, está más que claro que estos presupuestos están basados en la 
agenda 2030 o, mejor dicho, la agenda totalitaria, globalista, separatista y de la rui-
na. De verdad, ¿todavía no se han dado cuenta que solo hay una opción para salvar 
España y, por tanto, nuestra región? Pues sí, solo hay una opción y esa opción es la 
«agenda España», la agenda que mira por nuestros agricultores, nuestros ganaderos 
y nuestra Cataluña vaciada. En definitiva, la agenda que mira por todos, la agenda 
que mira por España, nuestro país. 

Muchas gracias.
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La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputat. Seguim amb la ronda d’intervencions. Ara correspon 
al Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, i tenen quinze minuts. Intervindran els diputats Pau Juvillà Ballester i Dani 
Cornellà Detrell. Endavant.

Pau Juvillà Ballester

Molt bona tarda. Intentaré ser breu, perquè tingui una mica d’espai en Dani, et 
deixo una mica d’espai, no? No pateixo. D’acord, pos vinga.

Aquests pressupostos havien de ser uns pressupostos –nosaltres vam pensar  
o volíem que fossin– per definir de manera urgent quin model de pagesia i rama-
deria volíem, si la dels oligopolis, les agroindústries o la petita i mitjana pagesia  
i ramaderia, la que està arrelada al territori, la que crea teixit social. 

Nosaltres vam dir, ho hem repetit manta vegades que apostem per una reforma 
agrària i ramadera que garanteixi el que és la terra de totes i tots aquells que vulguin 
treballar-la, que avanci decididament en sobirania alimentària, que garanteixi preus 
justos, que garanteixi els drets socials i laborals dels i les treballadores del camp  
i que empoderi les dones. Aquests pressupostos volíem o vam provar o ens agrada-
ria que anessin en aquest sentit, en aquest sentit de la defensa a la mitjana i petita 
pagesia i ramaderia. 

Per això en l’anterior Ple de política general, fa tres plens, al Ple de política ge-
neral vam aprovar propostes inicials en el sentit que hem dit anteriorment. El que 
dèiem: potenciar la Llei 3/2019, de juny, d’espais agraris, crear aquesta comissió 
tècnica de preus i valors, perquè sigui personal de l’administració qui faci les fun-
cions de direcció i execució de l’activitat d’inspecció i control de les finques en de-
sús que s’hagin d’incorporar al registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, 
i per convertir aquest registre en un instrument administratiu i públic que incorpori 
les finques amb vocació agrària. Era molt important, enteníem, doncs, començar a 
treballar en aquest accés a la terra, en aquesta «terra per a qui la treballa», i també 
vam aprovar en un ple crec que fa quinze o vint dies la moció per desplegar abans 
que acabi aquest primer quadrimestre del 2022 el registre de parcel·les agrícoles i 
ramaderes en desús, i per començar a treballar el dret de tempteig i retracte, que era 
un dret que considerem imprescindible per garantir aquesta voluntat d’aquest accés 
a la terra. Un dret de tempteig i retracte que ha de fer que el Govern tingui un dret 
preferent d’adquisició de sòl agrari directament per part de la Generalitat o per mit-
jà de les seves entitats o empreses públiques en cas de dació en pagament, permuta, 
tot això que vam fer...

En tot cas, això creiem que un element essencial, un element bàsic per garantir, 
per defensar la petita i mitjana pagesia, per defensar la petita i mitjana ramaderia. 
Això no ho veiem en aquests pressupostos i, per tant, és un element cabdal per nos-
altres en aquest pressupost i, per tant, doncs, d’aquí una part de la nostra esmena a 
la totalitat.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies. Seré breu... (Pau Juvillà Ballester diu: «Com va dir Fidel Castro.») 
–exacte–, perquè ja vam tenir tot el dia d’ahir per parlar-ne i discutir sobre aquests 
pressupostos i les esmenes a la totalitat que presentem.

Bé, només dir quatre coses. Valorem, doncs, positivament que s’incorporés a 
aquesta llei d’acompanyament, per exemple, el text de la moratòria d’incineradores i 
ens agradaria poder continuar-ne parlant, doncs, amb aquest termini que tenim fins 
al 13 de desembre entre tots els grups parlamentaris que hi estiguin interessats, per 
tal de parlar també de quina solució podem trobar als abocadors, treballant-ho entre 
tots i totes. A diferència d’altres grups, doncs, sí que estem d’acord que els aboca-
dors produeixen moltes de les emissions que tenim, però el nostre objectiu, no?, en 
tot cas ha de ser reduir..., l’objectiu màxim amb la llei de prevenció de residus ha de 
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ser reduir al màxim possible la generació de residus, no? Per això cal plantejar-nos 
aquesta moratòria també d’abocadors i d’incineració de residus, perquè hem de pen-
sar que hem de reduir, no? I valoritzar, en tot cas, els residus és continuar generant 
emissions d’efecte hivernacle, no?

També valorem positivament l’anunci que s’ha fet avui de la presentació d’una de 
les lleis que preveia la llei del canvi..., un dels impostos que preveia la llei del can-
vi climàtic, en aquest cas, l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, 
que avui se n’ha presentat la memòria preliminar. Doncs, això, estem contents; de 
fet, ja es va acordar no només el 2017 que aquests impostos s’havien de tirar enda-
vant, sinó que més recentment també es va acordar en un plenari d’aquesta legisla-
tura que així fos. Per tant, ho celebrem i esperem que el més ràpidament possible es 
tiri endavant aquesta i la que queda pendent. 

I per dir, doncs, elements contraproduents també, perquè també hi són, per 
exemple, avui alhora que s’anunciava aquest impost, que ho veiem, com hem dit, 
de manera positiva..., alhora s’anunciava la renovació dels contractes en Fórmula 
1 o la Moto GP, que ho veiem com una cosa negativa per al país, un model que no 
compartim ni és el nostre i que tampoc –tampoc– lliga amb aquesta Catalunya ver-
da que ens parla, doncs, el president, no? Al nostre entendre, aquests contractes no 
s’haurien d’haver renovat i tots aquests milions d’euros que acabaran anant al Cir-
cuit de Catalunya i a tots aquests contractes els podríem destinar realment coses, a 
projectes molt més interessants per fer aquesta transformació verda que necessitem, 
i amb urgència, i més tenint en compte que ens vam comprometre l’altre dia al Ple 
que el 2030 arribaríem a la reducció del cinquanta-cinc per cent dels gasos, no el 
que ens comentava abans la diputada del Partit Socialista. És a dir, el compromís de 
Catalunya és fins i tot més gran que el que preveu..., del que estava previst anterior-
ment. I aquí, doncs, sí que ens hi trobaran, donant suport a totes aquestes polítiques 
valentes que es puguin fer realment per fer avançar el nostre país cap a una trans-
formació verda, una transformació a tots nivells per reduir aquests gasos i per fer 
realment una Catalunya verda. 

També esperem que tots els acords que es van prendre l’altre dia en aquesta ma-
tèria, que són importantíssims, doncs, l’elaboració del marc estratègic de mitigació, 
tirar endavant l’assemblea climàtica, l’estudi de la petjada ecològica i climàtica, el 
quart informe del canvi climàtic, actualitzar el pla d’estalvi energètic de la Genera-
litat o les mesures per controlar les empreses més contaminants. Esperem, doncs, 
que tot això que es va aprovar també tiri endavant, perquè també tots aquests pro-
jectes, totes aquestes memòries i aquests estudis també ens serviran per indicar-nos 
on estem i cap on hem de caminar i, sobretot, anar establint les polítiques ràpides 
que s’hauran de desenvolupar en els propers anys per arribar a aquests objectius que 
ens hem marcat com a país. 

Més enllà d’això, continuar aquests dies que queden on puguem presentar esme-
nes, que en presentarem diverses i, evidentment, les que puguem compartir amb els 
altres partits així ho farem, com sempre intentem, doncs, per millorar els pressupos-
tos que, sens dubte, tenim clar que tiraran endavant, com vam veure ahir, que s’aca-
baran aprovant, però si podem introduir millores compartides millor que millor. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Seguim amb el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
quinze minuts, té la intervenció el senyor Matías Alonso. Endavant, diputat.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Bé, debatem els pressupostos i les esmenes a la to-
talitat la secció pressupostària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, és a dir el Departament d’Agricultura redefinit i ampliat amb les po-
lítiques mediambientals de la Generalitat. 
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Aquesta era una vella reivindicació que molts grups parlamentaris hem fet al 
llarg dels anys, que les polítiques ambientals i del medi natural estiguessin clarament 
unificades en el sí del Govern de la Generalitat i gestionades des d’un departament, 
en aquest cas és el tradicional, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. Tot i que el Grup Parlamentari de Ciutadans considerem que aquest 
és un Govern sobredimensionat, celebrem aquest fet concret, que les polítiques me-
diambientals estiguin unificades amb les polítiques del món rural i alimentàries. 

Parlem de pressupostos. Ciutadans presentem esmena a la totalitat a aquesta sec-
ció pressupostària en coherència al fet que hem presentat esmena a la totalitat al 
projecte de llei de pressupostos i al projecte de llei de mesures fiscals, financeres  
i administratives i del sector públic per al 2022. 

El Govern ha presentat els pressupostos dient-nos, sempre que ha tingut ocasió, 
que aquests pressupostos són uns pressupostos expansius, però en realitat aquests 
pressupostos són uns pressupostos més aviat continuistes. És cert que hi ha un crei-
xement dels recursos disponibles, però en bona mesura deriven d’un increment de 
les transferències de l’Estat i sobretot de la disponibilitat dels fons Next Generation 
provinents de la Unió Europea.

En qualsevol cas, perquè hi hagi més recursos no vol dir que no siguin uns 
pressupostos continuistes, sense un canvi significatiu de les polítiques públiques de  
la Generalitat, la qual cosa no hauria de ser un gran inconvenient si no fos perquè el  
Govern de la Generalitat aplica unes polítiques que no podem compartir, perquè 
perjudiquen el futur dels catalans i són una pèrdua constant d’oportunitats per al 
conjunt de Catalunya.

Aquests pressupostos, els de la Generalitat, estan impregnats d’ideologia –no són 
només números, sobretot són ideologia–, una ideologia nacionalista que cerca un ob-
jectiu que no podem compartir. És clar que els pressupostos han de contenir ideolo-
gia, però han d’estar adreçats sobretot al bon govern, a la bona gestió dels recursos 
públics i a donar, amb eficàcia i la màxima eficiència, els millors serveis possibles 
al conjunt de la ciutadania, i aquest no és el cas. 

No ho era en la seva redacció inicial, perquè estaven redactats pensant en el que 
era soci preferent dels dos grups que cohabiten al Govern. Aquests pressupostos en 
la seva redacció inicial buscaven agradar la CUP i assegurar així la majoria de la 
investidura, aquesta majoria que podem entrar a discutir del cinquanta-dos per cent, 
del cinquanta-u per cent, que al final és el vint-i-sis per cent i escaig, no? Però, en tot 
cas, aquesta majoria que va investir el president Aragonès, doncs, era la que es volia 
mantenir de cara a l’aprovació d’aquests pressupostos. 

Però després de l’espantada definitiva per part de la CUP i que presentés l’esme-
na a la totalitat que es va debatre ahir i de l’acord també a correcuita amb Podem, la 
nova majoria ja és una mica més minsa, però igualment eficaç per als interessos del 
Govern, tot i la recança que ha produït sobretot als membres de Junts per Catalunya.

Estem, doncs, davant d’uns pressupostos fruit de l’acord de cap de setmana, de 
l’acord de suport mutu entre els governs de la Generalitat, més específicament Es-
querra Republicana i Podem, per salvaguardar els interessos dels governs autonò-
mic i de l’Ajuntament de Barcelona. Un bon acord, sembla ser, sobretot per al senyor 
Aragonès i per a la senyora Colau. 

Però segurament els pressupostos en essència han canviat poc, jo diria que molt 
poc. Que Podem volia ficar cullerada als pressupostos de la Generalitat, participar 
activament en la seva aprovació era molt clar. Feia setmanes, per no dir mesos, que 
la senyora Albiach s’oferia reiteradament i l’hi recordava al president Aragonès. 
Així que encara que hagi canviat de soci preferent, aquests pressupostos segueixen 
sent uns mals pressupostos per al conjunt dels catalans i no els podem recolzar.

No els podem recolzar perquè no es plantegen, per exemple, regenerar, reordenar 
i racionalitzar l’Administració pública autonòmica, una administració que –ho torno 
a dir– està sobredimensionada, per dir-ho així, que li sobra greix per tot arreu. En 
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lloc de racionalitzar l’administració, els pressupostos blinden –o almenys intenten 
blindar– les pseudoestructures d’estat de la republiqueta, diguem-ne, del gelat de 
postres, mantenint les subvencions a les xarxes clientelars del separatisme, la des-
pesa en propaganda interior i exterior, la despesa creixent i escandalosa en sous d’alts 
càrrecs i mantenint també una despesa enorme en l’anomenada república digital, la 
republiqueta aquesta digital, que s’ha convertit en una de les joguines favorites del 
desgovern que patim el conjunt dels catalans. 

I tot això, ho hem de dir, d’esquena a la classe mitjana i a la classe treballadora, 
que segueix patint l’enorme pressió fiscal que patim el conjunt dels catalans –amb 
això sí que som clarament capdavanters a Espanya–, i els pressupostos augmenten 
aquesta pressió fiscal, mantenint, a més, la pujada de l’IRPF en el tram autonòmic 
i la pujada de l’impost de successions, un impost «confiscatori» que el Govern va 
apujar en plena pandèmia, en el moment més dur de la pandèmia de la covid-19.

Ho repeteixo, és una mala notícia per al conjunt dels ciutadans de Catalunya que 
el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2022 hagi superat, com ho va fer 
ahir, el debat de totalitat al Ple del Parlament, en aquest cas, gràcies al suport inte-
ressat de Podem, que de ben segur avui, en aquesta comissió específica de debat de 
totalitat, intentarà passar-hi de puntetes, abstenint-se, com va fer ahir. S’hi abstenen, 
però en realitat els donen suport; s’hi abstenen perquè l’abstenció és gratis, perquè 
no cal comptabilitzar el seu vot favorable, però estan a favor d’aquests pressupostos. 

Ciutadans manté aquesta esmena a la totalitat en totes i cadascuna de les sec-
cions pressupostàries. Que aquests pressupostos tirin endavant de la mà de Podem 
posa en greu risc algunes de les oportunitats que estan en joc en els propers me-
sos. Avui encara no ho ha tret cap grup, però jo ho vull fer constar: damunt la taula 
hi ha projectes d’interès general, projectes de gran interès a Catalunya, que poden 
quedar en no res com a conseqüència del debat pressupostari i de l’aprovació defi-
nitiva d’aquests pressupostos. M’estic referint, per exemple, al Hard Rock, el cen-
tre recrea tiu i turístic de Vila-seca i Salou, un projecte que ve de lluny, un projecte 
que ja hauria d’estar enllestit, però que ni tan sols ha començat i que estan esperant, 
doncs, milers de ciutadans del Camp de Tarragona i les seves famílies. O, per exem-
ple, el projecte dels jocs olímpics d’hivern al Pirineu, un projecte que està en greu 
risc, perquè, d’una banda, tenim un govern que va arrossegant els peus, per tant, no 
s’ha compromès amb aquest projecte i és difícil que hi hagi un comitè olímpic que 
designi una seu olímpica quan no hi ha un compromís ferm no només de les admi-
nistracions, però també de les administracions i del conjunt de la ciutadania, que 
sembla que no serà el cas, arran del debat pressupostari.

És cert que el Govern tenia més opcions, però lògicament ha escollit i la tria, doncs,  
crec que ha estat per part d’una part del Govern, no pel cent per cent del Govern –això 
es va veure també en el debat de totalitat d’ahir–, però en tot cas el Govern ha escollit, 
perquè tenien altres opcions; hi havia una altra opció clara que era el Partit dels Socia- 
listes de Catalunya, que també reiteradament s’havia ofert fins i tot abans de llegir el 
projecte de pressupostos, abans de que fos públic, abans de que es presentés al conjunt 
dels grups parlamentaris, ja s’oferia per donar suport a aquests pressupostos. 

En qualsevol cas, a parer de Ciutadans, cap de les opcions hauria estat bona per 
al conjunt dels catalans. El PSC ha dit abans que el Govern estava trencat, bé, fa dies 
s’oferia a trencar-lo, en tot cas, veurem què és el que passa. Hi ha un nou escenari, 
això és una realitat política, que potser és l’horitzó volgut per alguns grups que con-
formen o que van conformar els dos tripartits que, hem de recordar-ho, són, al final, 
la gènesi del que està passant avui dia a Catalunya.

Ciutadans creiem que s’ha de reduir la despesa supèrflua del conjunt dels pres-
supostos de la Generalitat, però també específicament dels pressupostos d’aquest 
departament. Aquest pressupost, el pressupost d’aquest departament també n’està 
farcit, de despesa supèrflua. Hem quantificat al voltant de 1.200 milions d’euros de 
despesa supèrflua al conjunt dels pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, 



DSPC-C 133
23 de novembre de 2021

Sessió 6 de la CARPA  13 

el Govern de la Generalitat va millorant pressupost rere pressupost. Per tant, hi ha 
marge, hi ha molt marge per racionalitzar i per fer més eficient aquest pressupost. 

En el cas que ens ocupa, en el cas del Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural, el pressupost conté partides sobredimensionades que permeten 
rebaixar-lo creiem que en més de trenta-quatre milions d’euros. Són molts diners, 
moltíssims diners que podrien anar a servir precisament les prioritats que marca el 
propi departament, tant per al medi ambient i el cicle de l’aigua com pel que fa a 
l’acció rural, unes prioritats, uns objectius que fins i tot podríem arribar a compartir. 
Jo diria més, de fet, alguns d’aquests objectius, algunes d’aquestes prioritats podem 
compartir-les plenament, però no les podem compartir a aquest preu. 

Cal deixar de banda el greix administratiu, ho reitero. Cal fer un pressupost més 
eficient, pensant en reduir costos, però sobretot que els pressupostos vagin adreçats 
a servir el conjunt de la ciutadania de la forma més eficient possible. Cal reduir, per 
exemple, els sous, les retribucions bàsiques i complementàries dels alts càrrecs d’a-
quest departament i de la resta dels departaments de la Generalitat, com cal reduir 
també les retribucions bàsiques i les retribucions complementàries del personal de 
confiança, del personal eventual de confiança. 

Però, sobretot –i això és una constant als pressupostos de tots els departaments–, 
cal reduir, i cal fer-ho dràsticament, la despesa milionària en solucions TIC –lo de 
«solucions» ho posaria entre cometes– que s’assignen al forat negre pressupostari 
que és el CTTI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. En 
el cas d’aquest departament, més de 9 milions d’euros que se’n van, a parer nos-
tre, per aquest forat, que és un dels principals consumidors de recursos econòmics 
dels pressupostos de la Generalitat. Mirin, els hem quantificat al voltant d’aquests  
34 milions d’euros, des del Grup Parlamentari de Ciutadans el que mirarem és de 
reinvertir-los molt millor. 

Per tant, mantenim aquesta esmena a la totalitat, com és lògic, avui difícilment 
passarà el tràmit, és a dir que serà rebutjada per la nova majoria parlamentària, si-
gui o no amb l’abstenció de Podem, però en tot cas mirarem de reinvertir aquesta 
despesa supèrflua que nosaltres considerem que té el pressupost d’aquesta secció 
mitjançant esmenes que també, a més, presentarem no només a la llei de pressupos-
tos sinó, en el seu cas, a la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic de la Generalitat per al 2022.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Seguim amb el torn, aquest cop del Grup Parlamentari 
Mixt..., no hi és, no són presents avui en aquesta comissió. 

Per tant, ara correspon el torn en contra de les esmenes a la totalitat al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, al diputat Salvador Vergés i Tejero. Endavant.

Salvador Vergés i Tejero

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, nosaltres des de Junts 
per Catalunya volem reiterar, com ja vam fer, el nostre agraïment i les felicitacions 
al conseller Giró i al seu equip, perquè van aconseguir presentar com s’havien com-
promès els pressupostos el 9 de novembre i això, si és que acaben prosperant, doncs 
implicarà poder-los tenir vigents l’1 de gener, que és un fet important en el món em-
presarial i ha de ser també un fet important, per què no?, a l’Administració. 

Nosaltres hem estat treballant, és evident, perquè fossin els pressupostos del cin-
quanta-dos per cent. Això, també és evident, no ha estat possible. Si ahir vam votar 
perquè poguessin seguir el seu tràmit aquests pressupostos és perquè veient l’acord 
a què heu arribat, doncs, Esquerra Republicana amb els Comuns, aquest pressupost 
del conseller Giró i aquest pressupost que teníem no es veu alterat diria en absolut i, 
per tant, doncs, és el nostre pressupost i, per tant, doncs, per què no hem de votar-lo 
a favor, no? Té tota la coherència del món.
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No esquivo les interpel·lacions que ens heu fet els diputats unionistes. Evident-
ment, sí que altera la majoria de la investidura del cinquanta-dos per cent, per tant, sí 
que políticament haurà de tenir les seves conseqüències en el sentit de podor nosal-
tres analitzar com seguim avançant cap a la independència. Per part nostra, l’embat 
ja no pot esperar més i, per tant, doncs, això ho haurem de discutir, però en qualse-
vol cas en altres fòrums, no pas en aquest. 

Tornant als pressupostos, són els més elevats que ha tingut mai la Generalitat i 
això ha de permetre, doncs, poder potenciar el teixit productiu del país i, evident-
ment, té una derivada importantíssima en la pagesia, per una banda, i, per l’altra 
banda, doncs, en la transició energètica, que tenim com un dels temes més impor-
tants del departament.

En Acció Climàtica i Món Rural disposarem d’aquests 1.178 milions d’euros, 
que això, doncs, sobre el total del pressupost la Generalitat en la versió de sector 
públic administratiu, que són 38.139 milions d’euros, representa un 3,1 per cent. És 
poc, evidentment, tant de bo no patíssim l’espoli fiscal i pogués ser molt més, ja ho 
sabem, què hi farem!, però en qualsevol cas, doncs, és un 17,2 per cent més que el  
2,2 per cent que representava sobre el total del pressupost de la Generalitat del 2020, 
prorrogat el 2021, i que és més 34,2 per cent, un 34,2 per cent més si tenim en comp-
te els fons Next Generation.

Per tant, és el departament... –deixant Feminismes i Igualtat a banda, perquè evi-
dentment és de nova creació–, doncs, és el departament de la Generalitat que més creix.

Si desglossem una mica les principals polítiques que ens permetrà, doncs, esco-
metre aquest pressupost i que són el motiu pel qual nosaltres rebutgem les esmenes a 
la totalitat, centrant-nos primer de tot en el bloc d’energia i medi, ens agradaria des-
tacar en positiu que el setanta-vuit per cent pràcticament dels ingressos per impostos 
propis ja tenen perspectiva mediambiental, això per una banda, i, per l’altra, veure 
que la despesa verda experimenta aquest increment del vint-i-dos per cent, que són 
466 milions més, i això superaria el conjunt de la despesa, i es concentra sobretot en 
la mitigació del canvi climàtic.

També, com ja vam fer en la darrera sessió d’aquesta comissió, doncs, nosaltres el  
que recomanem és que ens en gastem uns quants, i això no és una cosa cara, que ens 
en gastem uns quants en fer pedagogia de renovables en la ciutadania, i la ciutadania 
ens inclou també nosaltres. En aquest sentit, doncs, ja vam quedar que en l’Assem-
blea Ciutadana pel Clima hi estem d’acord una gran majoria i, per tant, pot ser una 
bona eina en aquest sentit.

Jo des de la darrera comissió, doncs, el que he fet –i ho he fet per mi i ho he fet ex-
tens als companys, i fins i tot us vaig a dir que si a algú li interessa, doncs, en acabar 
aquesta comissió li’n puc fer entrega–, el que he fet és identificar una sèrie de populis-
mes, i n’hi ha uns quants que són diguem-ne més de l’òrbita cupaire, si em permeteu; 
algun altre és més de l’òrbita de VOX, per exemple, doncs, el que fa referència a se-
guir defensant les nuclears. Són una sèrie de populismes que són deu, us els llegeixo: 
diu, cal fer-ho a poc a poc, tenim temps –aquest és el primer. Segon, amb fotovoltaica 
és suficient, no cal l’eòlica; ho farem amb només plaques solars als teulats; cal fer-ho 
amb només capital local, res de grans empreses; la sobirania energètica fa inviable 
la sobirania alimentària; l’energia renovable també la podem comprar fora i no pas-
sa res; les nuclears són energia neta, no cal tancar-les; que cada comarca resolgui la 
seva necessitat; amb plaques i molins ens carreguem el paisatge per sempre, i la que 
fa deu, i última, l’alt preu de l’electricitat no té res a veure amb les renovables. 

Jo identificant una mica i buscant a Twitter els debats de la ràdio, el que sigui, 
aquí a les comissions, jo la veritat és que estic tip de sentir aquestes deu màximes 
populistes i el que he fet, simplement, jo ho dic, per a mi, com un exercici per sa-
ber-los respondre, és ordenar tota la informació que hi ha contrastada, i aquí hi ha 
experts, com pot ser l’Antoni Grau, en Morrón, en Joan Vila, és igual, i experts que 
potser us agradaran més a un grup i a altres, tant és; dades contrastades, i algunes 
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de collita pròpia, i el que he fet és posar a sota de cada una d’aquestes màximes po-
pulistes, doncs, quins són els arguments sòlids i les dades contrastades que perme-
ten contrarestar-los.

I també, al final, em permeto explicar la diferència entre la potència instal·lada i 
l’energia produïda. I ho dic amb tota la humilitat, perquè jo mateix, com que sóc en-
ginyer d’una altra banda, fins fa quatre dies tampoc ja no me’n recordava ni de què 
anava, i això és la diferència entre el quilowatt i el quilowatt/hora. Ho dic perquè això 
no va de futbol. O sigui, aquí intentar o voler pretendre opinar d’energies renovables 
com aquell que opina de futbol, no s’hi val. O sigui, estem parlant d’uns objectius 
molt seriosos europeus que tenen a veure amb l’energia que hem de produir, més que 
no pas amb la potència que tinguem instal·lada, i això vol dir que lliga amb les hores 
efectives que aquella tecnologia al llarg de l’any es pot fer sovint; no és la mateixa, 
doncs, la nuclear que l’eòlica, que la solar o que la hidràulica i, per tant, una expli-
cació per a no iniciats l’incloc aquí al final perquè a mi, sincerament, m’ha anat molt 
bé. Segueixo sense entendre-hi molt, però almenys que puguem saber una mica de 
què parlem i, per tant, puguem lluitar contra aquests populismes, perquè tenim un 
decret llei que intentarem acabar d’ajustar per la via legislativa que sigui, ja ens po-
sarem d’acord, però que nosaltres simplement el que defensem és que i tant que hem 
de prioritzar els projectes petits de menys de cinc megawatts, però que també hem de 
potenciar els grans amb el territori, de la mà del territori, perquè, si no, els objectius 
no els assolirem.

Paradoxalment, per nosaltres, aquest decret el que acaba fent és potenciar els 
petits projectes de menys de cinc megawatts, però resulta que també els de més de 
cinquanta megawatts, que són aquells pels quals té competències Madrid, que nosal- 
tres no podem fer-hi res i que, per tant, en segons quins llocs..., i l’altre dia estava, 
per exemple, a Talavera veient un cas paradigmàtic en aquest sentit que està esdeve-
nint-se allà com un projecte vingut de Madrid, perquè aquí més o menys estem una 
mica parats, doncs, ens està avançant per la dreta i resulta que s’està col·locant allà 
a la Segarra, a Talavera.

Nosaltres entenem que això no ha de passar i, per tant, hem de fer un esforç afe-
git per poder tirar endavant realment mesures efectives per fer front a l’emergència 
climàtica i a la transició energètica. 

I amb això lligo també coses que tenen molt poca implicació i que el pressupost 
ens ho permet, com són, per exemple, el que dèiem l’altre dia, de poder estar-hi més 
a sobre, fent la comissió que estem ara, però també la Comissió d’Agricultura, la 
de Clima i Agricultura quinzenal. Escolta, no hem de tenir por a tirar-ho endavant  
i poder ser més intensius en aquests temes i més àgils.

També destinar –per què no?– una petita partida perquè gent de fora com el Ger-
manwatch o altres organismes climàtics ens avaluïn. No som un estat i no ens estan 
avaluant, però és igual, paguem-ho, això val pocs diners, i que ens puguin avaluar 
com estem aconseguint aquesta consecució dels objectius. 

En un altre ordre de coses, destacar que serà molt important a nivell d’inver-
sions els 105 milions d’euros de l’Agència de Residus i els 150 milions d’euros de 
l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè aquests, i també la prevenció d’in-
cendis, que també té un increment important, doncs, són, per nosaltres, a nivell de 
clima, juntament amb la transició energètica, els fronts d’atac principals d’aquesta 
legislatura.

Un apunt, perquè va sortint l’energètica pública, per a nosaltres l’energètica pú-
blica formava part de voler-nos acostar que fos el pressupost del cinquanta-dos per 
cent, i per això, doncs, també vam votar a favor de fer aquest estudi, partir del mig 
milió d’euros o, és igual, dels 800.000 euros que van acabar sent al final, per tirar 
endavant l’estudi de l’energètica pública. Ho dic perquè hi ha coses en les quals no 
creiem en el nostre programa electoral, al nostre ADN, però que ho posem de la 
nostra part per facilitar l’entesa.
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Salto al bloc agrari i rural. En la darrera compareixença aquí a la comissió de la 
consellera ens va confirmar que la Comissió Interdepartamental de Despoblament 
Rural passarà a ser d’esperit i de nom, tal com recull el nostre acord de govern, 
doncs, la Comissió Interdepartamental de Governança Rural. Això val zero euros 
i, en canvi, doncs, potser no..., no afecta al pressupost, però pot ser molt positiu per 
al país. 

Celebrem també que aquests pressupostos, doncs, ens permetran escometre i ti-
rar endavant l’Institut Català de la Llet –això ho va confirmar també la consellera–, 
un sector, evidentment, que tothom sap que està patint enormement aquests temps, i 
que també ens permetrà, aquest pressupost, poder potenciar el sector de la vinya i el 
sector de l’oli, i impulsar els regadius. També hi ha partides importants destinades 
al que no deixa de ser una autèntica estructura d’estat.

Destaquem també com a molt positiva la inversió de 154 milions d’euros del 
pressupost en agricultura, ramaderia i pesca, i això, més els 63 milions d’euros en 
infraestructures agràries i rurals, i juntament amb tots els capítols, òbviament, de 
despeses, ens ha de permetre orientar -i això ens fem pesats ja, però és el nostre 
model-, orientar la pagesia que deixi el seu model de només produir, que es pugui 
realment renovar, que pugui enllaçar en la cadena, en la transformació i la comer-
cialització dels seus productes, que pugui innovar, que això generi realment oportu-
nitats de negoci que ens permeti redistribuir el teixit productiu i que, per tant, generi 
llocs de treball, de talent, que permetin fixar la gent al territori i lluitar contra el 
reequilibri territorial, no pas, amb tots els respectes, com l’agenda España que ens 
proposava algun altre grup. I això, evidentment, doncs, acompanyant-ho sempre 
d’infraestructures, de serveis adequats i poder teixir aquest país que tots imaginem.

En aquest sentit, d’aquestes iniciatives, doncs, jo us destacaria les que apareixen, 
per exemple, sense anar més enllà, en els premis PITA del departament, que fa poc 
s’han publicat les candidatures i els premis de 2021. Aquí tinc un llibret –aquest 
és del 2018, és igual, però tant és–, si repasses aquí..., mirem, per exemple, les que 
s’han presentat de candidatures aquest 2021: olis autòctons de colza, robots en naus 
avícoles, agricultura vertical, orxata sostenible, manteniment automàtic de granges 
de vaquí de llet, formatgeria mòbil amb ramat de cabres per prevenció d’incendis, 
etcètera. O sigui, hi ha gent, hi ha moltes dones, a més a més, en aquest sentit, i jo-
ves, que estan tirant endavant projectes en el sector agrari, que són els que realment 
hem d’anar a ajudar, els que més; evidentment, acompanyant sempre a tothom, per-
què mentrestant ningú es quedi pel camí i tinguem preus justos i tothom es pugui 
guanyar la vida, però els projectes que ens donaran el futur, i més amb l’orografia de 
Catalunya que no permet projectes de volum sinó projectes de valor afegit, per mi 
són molts dels que apareixen en aquests llibrets dels premis PITA.

Per tant, potenciar-ho encara més amb els capítols i les partides que estan previs-
tes en aquest pressupost 2022.

I el pressupost també ens permetrà potenciar el consum de productes agroali-
mentaris catalans. I en aquest sentit proposem des de Junts per Catalunya que iden-
tifiquem aquelles fires de quilòmetre zero que són arreu del territori, arreu de l’any, 
al llarg de l’any, que estan centrades en productes agroalimentaris de proximitat i 
que aquestes les potenciem més que mai, perquè això és el que ajudarà també que 
aquest consum intern pugui retroalimentar que aquestes iniciatives agràries de valor 
afegit vagin endavant.

I deixeu-me escombrar cap a casa i us destaco, doncs, la Fira Orígens, que ha 
tingut lloc a la Garrotxa, a Olot, aquest cap de setmana, i que ha superat els sis mil 
visitants. Això, una fira agroalimentària, posada a Olot, la veritat, sis mil visitants, 
doncs, vol dir que alguna cosa s’hi està fent bé allà. 

Per tant, ens ho hem de creure, podem fer moltíssim potenciant el consum in-
tern i a un preu just dels productes catalans. El sector lleter..., per exemple, fa poc 
estava en la jornada de la llet a Vic, i hi havia un enginyer agrònom que va dir unes 
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dades i n’hi va haver una que em va agradar molt; va dir: «És fals que sobri llet a 
Catalunya. Si sumem la llet que es beu líquida i la llet que es fa servir per a tots els 
productes làctics derivats que fabriquem a Catalunya, fan falta 826 milions de litres. 
Doncs, nosaltres en aquest moment a Catalunya n’estem produint 720». O sigui, 720 
dels 826. Per tant, vol dir que aquí hi ha una importació/exportació «tonta» de llet 
que anem fent amb l’exterior, però que si ens la quedéssim aquí, ni amb la que fem 
en faríem prou encara. 

Per tant, cal un reenfocament del sector, amb responsabilitat dels distribuïdors, 
amb responsabilitat de l’administració, amb responsabilitat també i fer pedagogia amb 
els consumidors i, com va dir aquest mateix noi que ens ho presentava allà a Vic, hem 
de procurar que el consumidor quan obre la nevera no li caigui la senyera.

I és que no és cert, no és cert, i ho vaig dir l’altre dia i avui ho vull repetir, que 
el pagès hagi de ser per força sacrificat; no ho és, en absolut, o sigui és un tema de 
rendibilitat i punt. Si nosaltres posem les eines perquè aquesta pagesia, aquest sec-
tor rural es pugui guanyar de veritat la vida a pagès, home, sempre serà una feina 
dura, però no al nivell d’ara, en què el pagès, doncs, com que no s’hi guanya la vida 
no pot tenir ni delegar en els recursos humans i físics que li permetin poder-se or-
ganitzar com una empresa, perquè ha de ser una empresa més, i per tant acaba ha-
vent de fer de tot, qualsevol dia de l’any, i no hi ha festes, i no descansos, i no ajudes  
i no hi ha res.

Per tant, si podem aconseguir que la pagesia tingui la rendibilitat que mereix serà 
realment un sector empresarial més, un sector empresarial més i, a més a més, po-
tentíssim per a Catalunya, i l’haurem modernitzat i es podrà guanyar la vida. 

Per tant, aquest pressupost, entenem que les partides que té permeten que alber-
gui aquest esperit de transformar el model del sector agrari i rural de Catalunya. 
Res més.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara permeteu-me..., m’havia equivocat abans, tenies en-
cara més temps, eh?, si volies. Et quedaven uns minuts, perquè no havíem ficat el 
disset... (veus de fons), disset i mig, que no sé com posar l’«i mig», però..., oi que no 
us sap greu si fico disset? (Veus de fons.) Vinga.

Doncs ara és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, perquè faci 
la seva posició en contra de les esmenes a la totalitat. I intervenen la diputada Lluïsa 
Llop Fernàndez i el diputat Eugeni Villalbí. Endavant, diputada.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Des d’Esquerra Republicana es-
tem convençuts que aquests pressupostos que debatem són uns bons pressupostos 
per al país. No els millors que podríem tenir si disposéssim dels recursos que gene-
rem els catalans i les catalanes, però sí uns bons pressupostos. I ho reiterarem, igual 
que anem explicant-ho tots aquests dies des que els pressupostos van entrar en seu 
parlamentària..., ho reiterarem, com deia, avui en aquest debat a les esmenes a la 
totalitat de les diferents seccions pressupostàries.

Som davant d’una proposta transformadora que posa xifres a la resposta als rep-
tes que afronta el país. Amb un total de 38.139 milions d’euros, són uns pressu-
postos expansius, són els pressupostos més alts de la història de la Generalitat, que 
incrementen fins a 5.022 milions la despesa departamental de la Generalitat.

Aquests pressupostos responen a les quatre transformacions que li són impres-
cindibles al país, i parlem de la transformació econòmica i social, democràtica, fe-
minista i verda amb les que estem absolutament compromesos, posant números i 
donant resposta a compromisos adquirits, a més a més, en aquest àmbit que ara ens 
ocupa en el pla de govern que es va exposar en una sessió també conjunta que van 
fer de les Comissions d’Acció Climàtica i de la CARPA a l’inici de legislatura.
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Entrant pròpiament al departament que ens ocupa, el pressupost 2022 del De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comptarà amb 1.177 mi-
lions d’euros, incloent-hi, evidentment, els fons europeus. Això vol dir 647 milions 
de fons propis, 530 amb fons europeus finalistes, 282 milions d’increment total del 
pressupost no financer respecte a aquell que hi havia el 2020, un increment de més 
d’un trenta per cent en aquest àmbit.

I entrant directament en l’àmbit de l’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i 
l’agenda rural, el pressupost s’enfila fins als 576,3 milions d’euros, un increment de 
més d’un set per cent respecte al que suposaven les polítiques en els pressupostos 
del 2020 en aquest mateix àmbit. Una xifra que és un pas més en la recuperació i 
en l’increment del pressupost del Departament d’Agricultura en el seu moment, des 
d’on partíem el 2017, i que trasllada el suport al sector agroalimentari, marítim i a 
l’agenda rural.

En aquest àmbit vull destacar alguns aspectes. És evident que no tenim temps per 
parlar de tots aquells aspectes, i tots els diputats i diputades han pogut repassar els di-
ferents epígrafs que conté el pressupost en aquest àmbit, però vull remarcar tota una 
sèrie d’aspectes en els que em semblen especialment importants aquests pressupostos. 

Entenc que és molt remarcable l’increment del trenta-u per cent que es fa en les 
aportacions al sector públic adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural: a l’Incavi, a l’IRTA, al Prodeca, al Consorci Tecnològic Forestal, 
al CREAF, entitats absolutament imprescindibles per al sector i de recolzament en 
les seves polítiques.

Per exemple, important l’increment que es fa del pressupost a l’IRTA, l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Alimentària, que s’enfila fins a més de 20 milions d’euros, 
amb un increment del trenta-sis per cent. Per què és important l’IRTA?, és absolu-
tament cabdal, i ho hem dit moltes vegades els diputats i diputades de la Comissió 
d’Agricultura, per a la investigació i la innovació en un dels principals motors eco-
nòmics del nostre país, i ens cal per generar coneixement aplicat i per poder millorar 
i impulsar la competitivitat, el desenvolupament sostenible del sector agrari, alimen-
tari, agroforestal, aqüícola i pesquer. Per això: importantíssim que l’IRTA pugui ge-
nerar aquesta investigació i pugui aplicar aquesta investigació a la feina del dia a dia.

De la mateixa manera, es continua apostant per donar suport als sectors agríco-
les, ramaders, pesquers, forestals i d’alimentació mitjançant recursos propis, jun-
tament amb aquells fons europeus que comentàvem. I, per exemple, en l’àmbit de 
l’agricultura i la ramaderia amb tot el sector de vetllar per la sanitat animal, sanitat 
vegetal, la seguretat alimentària, aquests pressupostos quantifiquen i acompanyen 
solucions i projectes importants com l’estratègia integral de dejeccions ramaderes, el 
Pla estratègic de la ramaderia extensiva i el Pla d’agricultura sostenible. En aquestes 
polítiques incrementem un vint-i-u per cent, passem d’11 milions a 13. No dic les 
quantitats..., parlo amb xifres rodones, eh?

Més coses en l’àmbit de les empreses agroalimentàries i la gastronomia. En 
aquests mateixos pressupostos es basteixen mesures estructurals per enfortir el sec-
tor i fer front a la crisi de preus que els diferents subsectors en el nostre àmbit pa-
teixen sistemàticament, fent-los viables i deixant les ajudes puntuals per mesures 
estructurals, incrementant per a això, amb recursos propis, un trenta-set per cent 
les partides pressupostàries destinades a l’enfortiment del sector de les empreses 
agroalimentàries i la gastronomia. Passem de 33,4 milions a 45,8 milions enguany.

I en aquests pressupostos, per exemple, també es manté la xarxa de catorze esco-
les agràries i una escola nauticopesquera distribuïdes arreu del territori, a més a més 
complementades amb oferta de formació a través de jornades i cursos presencials, 
online, amb fórmules mixtes, destinades a les persones que formen part del sector, 
perquè aconsegueixin, mitjançant aquesta formació i la millora de les tècniques, po-
der revertir-ho en les seves explotacions. I parlem, en aquest cas, de formació agro-
alimentària pesquera, i parlem d’una xifra de 9 milions d’euros.
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Igual que parlem de 5 milions d’euros destinats al pla estratègic de l’alimentació 
de Catalunya.

Igualment, també vull posar en valor la inversió en regadiu, un sector absoluta-
ment estratègic per al país, amb una aposta que es fa important en aquests pressu-
postos de modernització de regadius per a l’estalvi d’aigua i d’energia, que arriba a 
més de 78 milions d’euros, dels quals 20 milions es destinaran al Segarra-Garrigues 
enguany. 

De la mateixa manera, també vull posar en valor el desplegament d’un dels qua-
tre departaments que aquest any la Generalitat acabarà de completar amb els Serveis 
Territorials del Pirineu i Aran, i del Penedès, donant resposta a una reivindicació 
històrica del territori que veu com així tot el territori, tot el país, comença a tenir els 
mateixos serveis al seu abast.

En definitiva, hi insisteixo, he posat quatre pinzellades d’exemples del que com-
porten aquests pressupostos. Entenem que..., uns bons pressupostos, que estem con-
vençuts que calen a la ciutadania, i, en el nostre cas, al sector agroalimentari, i que 
gràcies a la feina d’elaboració del conseller Giró, a la feina de negociació del presi-
dent Aragonès i a la responsabilitat i el suport del Grup Parlamentari dels Comuns, 
avui continuen la seva tramitació. 

Segur que els podrem millorar en aquesta fase, alguna cosa segur que es podrà 
millorar, però entenem que són uns bons pressupostos i una molt bona base i els 
pressupostos que li calen a aquest sector.

Gràcies.

Eugeni Villalbí Godes

Gràcies, Lluïsa. Bé, per la part d’Acció Climàtica, jo crec que necessito comen-
çar amb un esment directament a VOX. Els números són un 98,77 per cent d’execu-
ció del departament en la data en què la consellera fa cosa de quinze dies va exposar 
i va presentar les línies del pressupost del 2022. Per tant, si aquell dia estàvem al 
98,77 ara devem estar segurament al 99, no? Per tant, no és cert, no és cert el que 
estaven dient.

I a Ciutadans confirmar-li que sí, que els pressupostos són ideologia. Bàsicament, 
en els pressupostos es confirmen les voluntats polítiques dels governs, no? Les vo-
luntats polítiques dels governs es confirmen aquí, i per això el departament comp-
ta amb un trenta-quatre per cent d’increment. És ideologia, és voluntat política que 
aquest departament creixi en un trenta-quatre per cent. I també ho és que específi-
cament dins, en l’àmbit d’acció climàtica, tinguem un pressupost en l’àmbit d’acció 
climàtica que passa de 49 milions a 274. És ideologia; hi ha un govern que aposta 
per una transició verda, hi ha un govern que aposta per les energies renovables i hi 
ha un govern que aposta per fer front a la lluita contra el canvi climàtic, perquè es 
creu que estem en emergència climàtica. Per tant, sí, i estic molt orgullós de la ideo-
logia que hi ha darrere d’aquests pressupostos. 

Una ideologia que confirma un canvi de gir. El PSC insisteix en parlar dels deu 
anys que hi ha enrere, i jo permeti’m que parli dels 185 dies que la consellera Jor-
dà està al capdavant d’aquest departament, que el que fan és confirmar aquest gir i 
aquesta transformació verda, també impulsada pel president Aragonès, i que el que 
ve a confirmar és la centralitat de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i, 
d’una altra banda, vol plantejar sobre la taula el desplegament de tota una sèrie de 
coses que estàvem esperant des de fa molts anys, més concretament el desplegament 
de la llei contra el canvi climàtic, aquelles planificacions que aprovem i que vostè 
fa una estona ens estava recriminant que no es despleguen. Doncs, aquest Govern, 
aquesta consellera i aquest departament amb aquests pressupostos intenta desenvo-
lupar-ho.

En l’àmbit d’energia –i aniré molt ràpid, perquè crec que en vam parlar fa uns 
quants dies–, aquesta ideologia que ens parlaven abans es confirma amb 130 mi-
lions d’euros per a accions en política energètica, 115 dels quals suporten empreses, 
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ajuntaments, particulars per impulsar energies renovables en format d’autoconsum i 
comunitats energètiques, que crec que és una línia en la que també coincidim amb 
Comuns i amb la CUP. I aquí només fer-hi un petit apunt, i és que no hi ha més sord 
que el que el que no vol escoltar, perquè ningú ha dit que la transició energètica i el 
decret de renovables és basi només en l’àmbit d’autoconsum. De fet, ho va dir la con-
sellera fa quinze dies, aquí necessitarem projectes de grans dimensions, de mitja-
nes dimensions, i també volem desenvolupar al màxim les comunitats energètiques 
i l’autoconsum, perquè és una manera de lluitar contra els oligopolis. Possiblement, 
a alguns els agraden; nosaltres creiem que no és la forma de model energètic en la 
qual nosaltres ens basem. Per tant, més ideologia darrere d’aquests pressupostos.

Una ideologia que també s’ha vist avui amb l’acord de govern del programa de 
disseny i creació d’aquesta energètica pública, per tant, anem avançant amb els com-
promisos d’investidura, amb els acords de govern i amb uns pressupostos que ho in-
clouen també dins del seu àmbit.

En l’àmbit dels residus, estem completament satisfets i contents que incloguin 
una moratòria a les incineradores per les qüestions d’emissions que abans s’aboca-
ven. En l’apartat d’abocadors, estem d’acord en moltes de les anàlisis que vostès fan, 
però creiem que el que hem de treballar és per aconseguir tenir una bona llei i apli-
car les directives europees que ja ens marquin cap allí on hem d’anar. Vostè sap que 
el Govern està treballant en una llei de residus, una llei de residus zero i al que els 
emplaço és que ens ajudin a arribar allí on vostès creguin que el Govern no arriba, 
a fer-la el millor possible. És aquí on hem de posar tots els esforços, però la moratò-
ria el que permetrà és que no hi hagi una incineradora a Cercs i que puguem actuar 
amb la de Juneda, entre moltes altres.

En l’àmbit de l’aigua, no em refermaré en el que ja havíem exposat en l’anterior 
comissió. Simplement que creiem que hem de poder acompanyar els municipis del 
país que decideixin fer una remunicipalització de la gestió de l’aigua. Cada municipi 
ha de poder decidir el model de gestió que vol fer, però hem de poder ajudar aquells 
municipis que decideixin fer un canvi de les concessions a una explotació pública.

En l’àmbit de la fiscalitat verda, es va aprovar la setmana passada al Ple..., però ja 
sabien per compromís de la consellera en aquesta pròpia comissió que hi havia una 
voluntat en el desplegament de la llei de canvi climàtic també de desenvolupar les 
mesures fiscals que incloïen la llei de canvi climàtic. En aquest sentit, avui mateix el 
Govern ha aprovat la memòria preliminar per a la llei de l’impost d’emissions por-
tuàries i durant aquest any veurem el desenvolupament de l’altre impost que estava 
inclòs a la llei de canvi climàtic.

Deia a l’anterior compareixença de la consellera que aquests pressupostos són 
uns pressupostos que no només volen fer la transició verda, sinó que la volen fer de 
la mà del món local, i simplement recordar les xifres: 35,4 milions d’euros, 20 dedi-
cats al món local per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, 6 dedicats al món 
local per a l’impuls de zones de baixes emissions, i 9,4 milions dedicats al món local 
per a la gestió d’espais protegits que no disposin d’una entitat de gestió. 

D’altra banda, i no en volia fer esment..., segurament pel temporal que estem vi-
vint de llevant, sí que m’agradaria fer-lo, és que segurament, ja ho veurem, esperem 
que no, el delta de l’Ebre patirà de nou l’embat dels temporals de llevant, no només 
pels temporals de llevant, sinó fruit de la situació que està vivint, per la falta d’apor-
tació de sediments i el context de canvi climàtic on estem. Per tant, deixin-me també 
posar en relleu els gairebé 5 milions d’euros que en un projecte pilot de sediments 
els pressupostos inclouen per a l’any que ve. 

Uns pressupostos que no només es miren la lluita contra el canvi climàtic des 
d’aquest departament, sinó que també ho fan de forma transversal. Havíem esmen-
tat el projecte per erradicar la pobresa menstrual, però em centraré avui, per exem-
ple, en els 120 milions d’euros que hi ha dins d’aquests pressupostos en el transport 
públic o, fruit de la negociació amb el Grup dels Comuns, les noves mesures que 
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fomenten el transport públic i, per tant, van en la línia de reduir el transport privat 
i les emissions, com pot ser les obres del tren tram al Camp de Tarragona, l’estudi 
informatiu del tren tram al Bages, l’avantprojecte del tren tram a la Costa Brava o la 
pacificació de la Nacional II. Són mesures en un altre departament, però que van en 
la línia també de lluita contra el canvi climàtic. 

Hi han altres mesures que ens agradarà poder veure durant aquest any, almenys 
durant la legislatura, que són els pressupostos de carboni i l’assemblea ciutadana pel 
clima, que pel que veig compta amb un ampli consens polític i parlamentari.

Jo..., per anar tancant, simplement m’agradaria insistir en el fons ideològic 
d’aquests pressupostos en la lluita contra el canvi climàtic i la necessitat que trobem 
els espais de consens i de trobada en un àmbit com aquest. És un àmbit molt greu, 
on els reptes són immensos i on necessitem construir i bastir les majories necessà-
ries per poder dur-los a terme.

En este sentit, agrair la generositat i la voluntat d’acord i de cerca d’aquests con-
sensos per part del Grup dels Comuns i demanar a aquells altres amb els qui com-
partim, com deia l’altre dia des del faristol de l’hemicicle, no només l’anàlisi en el 
punt d’origen, sinó una gran part del camí i el destí, que sortim dels nostres punts..., 
que no ens enroquem en els nostres punts de posicionament i que busquem aquells 
espais que ens són comuns, aquells espais de consens que ens han de permetre cons-
truir unes majories alternatives, perquè jo crec que quan ens quedem al nostre lloc 
segurament és un lloc molt confortable, però ens passen per sobre aquells que són 
els que sempre han votat qüestions que no..., que malgrat els titulars no ens perme-
ten avançar en aquesta lluita climàtica.

Dit d’una altra manera, i repetint el que vaig dir al faristol: els de sempre no es 
mouran d’on han estat sempre mentre hi hagi majories que reforcin els seus posicio-
naments. Per tant, els altres, encara que a vegades sigui amb algunes contradiccions, 
encara que a vegades sigui amb algunes renúncies, hem de buscar els consensos i els 
punts d’acord, que són els que ens han de fer permetre construir majories alternati-
ves i que ens facin avançar.

No els sorprenc si els dic que votarem que no a les esmenes a la totalitat, perquè 
creiem que una esmena a la totalitat a aquest pressupost és una esmena a la totalitat 
a actuar, per fi, amb totes les forces contra l’emergència climàtica.

I per tot això la rebutjarem.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de..., si els grups parlamentaris volen fer rèplica.  
(Veus de fons.) VOX demana utilitzar el torn de rèplica. Un minut i mig; molt bé. 
Algun altre grup? Ciutadans també vol utilitzar el torn de rèplica? (Pausa.) No? 
Molt bé.

Doncs, tenen la paraula... –un segon, que redueixo el temps–, té la paraula el 
diputat de VOX. Endavant.

Antonio Ramón López Gómez 

Gracias. Me está diciendo que miento cuando digo que solo se ha ejecutado un 
47,83 por ciento. Pues, mira, sacado del Departamento de Economía i Hisenda, 
«Execució pressupostaria de 2021: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
un 47,83 per cent», actualitzat el 17 de l’XI, no fa gaire, o sigui que no t’enganyo, 
i, si no, actualitzeu les pàgines, ja que estàs al Govern, i així sereu una mica més 
transparents.

Señor Vergés, veo que le interesa mucho el sector lácteo, en eso coincidimos, la 
verdad. Espero que cuando llegue mi PR a la comisión sea franco y vote a favor. 

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara té el torn de paraula el diputat Alonso, de Ciutadans. En-
davant.
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Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. També molt breument. Per descomptat que els pressupostos 
són ideologia, això no ho he negat. De fet, ho he dit així i he dit, és clar, que els pres-
supostos han de contenir ideologia, però han d’estar adreçats sobretot al bon govern, 
a la bona gestió dels recursos públics i a donar amb eficàcia i la màxima eficiència 
els millors serveis possibles al conjunt de la ciutadania, i aquest no és el cas del con-
junt dels pressupostos de la Generalitat. Una altra cosa és que en els pressupostos 
concrets d’aquest departament puguem compartir qüestions ideològiques que al fi-
nal són determinades partides pressupostàries.

Això jo no ho he plantejat, però és així, de ben segur, que tenim coincidències 
ideològiques també en algunes de les qüestions que es contemplen en aquest pres-
supost. 

En tot cas, s’ha parlat del delta de l’Ebre, jo volia parlar del delta de l’Ebre. És 
bo que hi hagi partides concretes adreçades al delta de l’Ebre. Vostè ha parlat de 
sediments, de 5 milions d’euros per a un programa pilot de sediments. Jo crec que 
és hora també de començar a parlar amb claredat que els sediments no són la solu-
ció per al Delta. Hem de tenir clar que els sediments que es poden aportar ara ma-
teix, recollint tots els que queden embassats riu amunt, els que poguessin arribar en 
tot un any caldria com a mínim dos-cents anys d’aportació de sediments en un sol 
any per recuperar una part important del front marítim que s’ha perdut al Delta. Per 
tant, els sediments han d’arribar, és bo que arribin, però no són la solució ni de bon 
tros. El que s’ha de fer són propostes concretes que també la mesa de consens ha 
plantejat, que tenen a veure amb el moviment d’arenes, tenen a veure amb obra pú-
blica d’importància i amb un compromís conjunt del Govern de la Generalitat i del 
Govern d’Espanya, ambdós governs denunciats precisament pel grup parlamentari, 
pel grup polític de Ciutadans al Parlament Europeu davant la Comissió Europea per 
incompliment de determinades directives, i un incompliment reiterat. 

Per tant, això és el que es necessita, és un compromís d’ambdós governs i ara que 
s’estan negociant els pressupostos generals de l’Estat podria ser el moment de que Es-
querra Republicana fes valer també la seva prèdica davant del PSOE i miri de ficar-hi 
alguna partida concreta que de veritat comenci a donar solució al que necessita el Del-
ta, que ja toca i que ve de molt lluny, no? I res més. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara no sé si els grups de govern voleu fer dúplica. (Pausa.) Si no,  
aleshores seria el torn del grup que no ha intervingut fins ara en el debat, el Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, el seu diputat senyor Lucas Silvano Ferro Solé. 
Endavant, té la paraula diputat. Un segon, que fico el temps. (Veus de fons.) Bé, però 
per si de cas. Endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots. Com bé sabeu, entre la meva 
formació política, En Comú Podem, i el Govern s’ha arribat a un preacord que va 
possibilitar que ahir ens abstinguéssim i comencés la tramitació de pressupostos. 
Per nosaltres, evidentment, és una bona notícia. És una bona notícia que hi hagi 
una majoria capaç d’activar polítiques de transformació, que ens permeti avançar en  
la defensa dels drets socials i de la reactivació econòmica a Catalunya, i és una bona 
notícia que aquest acord arribi a quantes més institucions possibles i ens permetin 
que aquest any que els pressupostos són una eina clau per a la recuperació de mol-
tes famílies, de moltes empreses i de gran part del teixit econòmic del nostre país 
la recuperació arribi a través de les administracions públiques a tots els municipis 
d’aquest país, arribi a Catalunya i arribi també al conjunt de l’Estat. 

Per tant, per a nosaltres, aquesta ja és una bona notícia i agrair, per tant, espe-
cialment a Esquerra Republicana de Catalunya, a la gent que ha participat en la ne-
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gociació d’aquest preacord, perquè han sigut uns dies molt accelerats, amb molt poc 
marge de temps, però creiem que l’inici de la tramitació és una bona notícia i, per 
tant, també agrair-vos la feina que hem fet tots i totes.

Com veiem aquests pressupostos i aquest departament? Hi ha una gran part de 
les coses que ja les vaig dir quan va comparèixer la consellera i, per tant, em centra-
ré en aquelles que considerem que són fonamentals.

Estem en un any on els pressupostos són expansius especialment, primer, perquè 
el 2020 ja vam ser capaços de construir un acord de fiscalitat que permetés recons-
truir la fiscalitat en aquest país i, per tant, que qui més tingués més aportés en un 
context de crisi sanitària i de crisi econòmica com no havíem vist mai en la nostra 
història i, evidentment, perquè hi ha dotacions que provenen dels fons del Govern de 
l’Estat i hi ha dotacions que provenen dels fons europeus i que, per tant, per primera 
vegada en molts anys teníem un increment pressupostari significatiu que ens perme-
tia, diguem, que els recursos, tot i que evidentment segueixen essent limitats arreu, 
perquè també portem deu anys de sequera de recursos, que es nota en el conjunt de 
l’administració pública, però per primera vegada, a pesar que segueixen essent limi-
tats, ens permetien començar a pensar polítiques de transformació que anessin més 
enllà del repartiment de misèries i d’estirar més el braç que la màniga. I creiem que 
aquesta és una bona notícia.

Per a nosaltres, en l’àmbit d’aquest departament, i segurament el nom del depar-
tament ja ho sintetitza, hi ha tres elements que són claus. Estem vivint una crisi en 
la producció alimentària en el nostre país, que ja fa molt temps que dura però que 
segurament està arribant a uns nivells de tensió que exigeixen una intervenció ad-
ministrativa valenta que protegeixi el teixit econòmic del món rural al nostre país. 
Estem vivint una crisi d’equitat territorial en el nostre país, i això no és només ele-
ment d’aquest departament, encara que formalment tingui les competències del món 
rural, i això exigirà el desplegament de certes polítiques, no és només competència 
d’aquí, per tant, aquest debat nosaltres l’hem intentat transversalitzar tot el que hem 
pogut, és a dir, hem posat una miqueta d’aquest debat en els temes de mobilitat, com 
molt bé ha comentat el company d’Esquerra Republicana, en els temes de salut també 
ho estem discutint –no només d’accés, diguem, al dret a la interrupció voluntària de 
l’embaràs, que sabem que és un problema, sinó en altres elements–, en educació, en 
treball, en empresa...; per nosaltres és una competència transversal, però segurament 
té en aquest departament un petit epicentre que ens permet reconnectar-ho tot. I, evi-
dentment, en acció climàtica.

I en tots tres eixos, que per nosaltres són fonamentals, partint d’una base molt 
clara: que l’administració pública en aquest cicle econòmic que s’obre i en aquesta 
sortida de la crisi que s’obre ha de ser proactiva en la reactivació econòmica del país, 
ha de ser proactiva en la defensa i en la protecció de sectors socials i productius que 
són estratègics per a nosaltres, però no ho ha de ser només com a mera reconstrucció 
de sectors econòmics, sinó que també ha de ser capaç d’introduir elements de trans-
formació. I que, per tant, en aquesta tensió entre que no volem reconstruir tal qual 
era Catalunya abans de la crisi del covid, perquè sabem que ja hi havia elements 
de crisi estructural, i que volem avançar en noves direccions, en el que implica la 
transició productiva del nostre país, en el que implica la transició ecològica del nos-
tre país, en aquesta tensió segurament es dirimirà no només la discussió d’aquests 
pressupostos, sinó moltes de les discussions polítiques que tindrem al llarg de la le-
gislatura.

I, per tant –i he dit que no m’allargaria molt, però començo a pensar que sí– 
(rialles), sempre centrem els temes en acció climàtica –segurament són els més re-
llevants–, però voldria fer també incisos en els altres dos eixos. Què vol dir per a 
nosaltres en acció climàtica que hem de ser proactius? Que aquest Parlament té una 
discussió pendent no només en el desplegament de les energies renovables en el nos-
tre país, que nosaltres –i ja ho apunto ara, perquè crec que ho discutirem d’aquí a 
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poc al Ple– ja vam anunciar que votaríem favorablement el decret abans de la dis-
cussió de pressupostos, perquè per a nosaltres formava part d’una reflexió diferent..., 
no només hem de garantir que el conjunt de la societat sigui proactiva en termes de 
transició energètica, que les Pimes ho puguin ser, que els ciutadans ho puguin ser, 
que hi pugui haver parcs d’energies renovables en el nostre país, sinó que l’adminis-
tració pública ha de ser proactiva també, i això vol dir que necessitem discutir sobre 
què entenem que és una empresa pública, quines competències ha de tenir i quin 
paper ha de jugar en l’impuls de les energies renovables en el nostre país.

Què entenem per participació ciutadana en la transició energètica? Què entenem 
per comunitats energètiques? Quin impuls hi podem donar des de les administra-
cions públiques i ser el màxim d’ambiciosos en aquests espais on les administracions 
poden ser impulsores de petites, de mitjanes i de grans transformacions en aquests 
elements.

En patrimoni natural i biodiversitat, tres quarts del mateix. Sabem que la legisla-
tura anterior va ser una legislatura força important en matèria de patrimoni natural, 
vam aprovar l’Agència de la Natura, que feia..., semblen petites coses però feia dè-
cades que es discutia i que, per tant, va ser un petit èxit. Doncs, avui la discussió la 
volem centrar en quin ha de ser el paper de l’Agència de la Natura, en com quantifi-
quem l’estratègia de patrimoni natural i biodiversitat a casa nostra i quines mesures 
són, per nosaltres, estratègiques que es duguin a terme a través dels pressupostos de 
la Generalitat.

En matèria de residus, a diferència de biodiversitat, diguem, estem dos passos 
enrere, necessitem primer una nova llei que ens permeti ser ambiciosos en el des-
plegament de noves polítiques de residus –i això ho sabem i és un hàndicap–, però 
sí que considerem que hi ha elements, com a mínim, en què hauríem de deixar de 
donar passos enrere, i la incineració serà un dels elements que plantejarem no en 
aquest cas en la llei de residus, però sí en la llei d’acompanyament.

I en altres elements, en producció alimentària, entenem que cal ser proactius en 
espais que són claus, per nosaltres. Fa pocs mesos, al Congrés es va aprovar la llei 
de cadena alimentària, que blinda alguns aspectes que, per nosaltres, són fonamen-
tals, com que no hi pogués haver vendes a pèrdua i que, per tant, les administracions 
havien de ser proactives a l’hora de garantir preus justos i a l’hora de garantir que 
les empreses comercialitzadores, i especialment les grans empreses, es fan respon-
sables també del compliment de la llei, i per tant en això creiem que hi ha marge 
per ser proactius. Inclou l’Institut de la Llet, que crec que serà un element també 
fonamental.

Cal impulsar també estratègies de modernització. Fa uns mesos, fa unes set-
manes vam visitar el canal de l’Urgell, que em sembla un bon exemple al respecte 
de projecte de modernització, en aquest cas, de l’agricultura. I cal establir procedi-
ments de millora no només en el que implica la recerca i el desenvolupament agro-
alimentari, sinó també en com pensem i en com concertem la transició ecològica 
en el sector primari, perquè sabem que hi ha espais de conflicte, que hi ha espais de 
xoc i que, per tant, també mereixen, com ho mereix l’economia industrial o el sector 
secundari, també mereix el sector primari espais de concertació en el territori que 
ens permetin calibrar i coordinar objectius. 

I, per últim –i no m’estendré molt, perquè al final sí que em passaré– en el que té 
a veure en el desplegament de l’agenda rural, que per nosaltres estableix alguns ele-
ments fonamentals. El primer, de governança, i crec que sobre això pivoten alguns 
dels discursos que hem sentit aquests dies. No pot ser que la relació entre el Govern de  
la Generalitat de Catalunya i part del món rural sigui una sort de xantatge on «o fas 
el que jo dic o potser no hi ha infraestructures» o «hi ha aquest projecte que tinc al 
cap o potser no podrem parlar d’infraestructures». Crec que cal desplegar elements 
que permetin precisament invertir aquesta relació i que digui: «No, no, el món ru-
ral necessita també poder-se dirigir als governs amb una agenda clara i pròpia, i no 



DSPC-C 133
23 de novembre de 2021

Sessió 6 de la CARPA  25 

immersa sempre en un xantatge i en intentar» –i en això serem proactius en tots els 
departaments– «que els pressupostos de la Generalitat es despleguin al territori i ga-
ranteixin l’equitat territorial», i d’això ja n’havia parlat. Segurament no serà un dels 
elements més punyents en aquest departament, però ho serà en la resta, perquè per 
nosaltres hi ha una qüestió territorial que s’ha d’expressar en tots els departaments.

I per tots aquests motius, i pels preacords que ja coneixeu tots, i per com ha anat 
el cap de setmana i com va anar ahir, evidentment no puc fer res més que abste-
nir-me en la tramitació d’avui.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara toca el torn de fer la votació, la votació de les esmenes a 
la totalitat de les seccions i ho farem de forma conjunta, no?, tal com es va passar 
també en el fullet amb la seqüència del debat. 

A partir d’aquí –repasso, eh?, perquè com que hi poden haver diputats de dife-
rents comissions–, recordar que el Grup del Partit Socialistes de Catalunya i Units 
per Avançar té quatre vots, el Grup d’Esquerra Republicana té quatre vots, el Grup 
de Junts per Catalunya té quatre vots, el Grup de VOX té un vot, el Grup de la CUP 
teniu també un vot grup, el Grup d’En Comú Podem és un vot, i el Grup de Ciuta-
dans és un vot. 

A partir d’aquí, entenc que correspon fer la votació en bloc de les esmenes a la 
totalitat. 

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 7 vots a favor, les esmenes a la totalitat, 8 en contra i  

1 abstenció. 
Moltes gràcies, diputades i diputats.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i tretze minuts.




