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Sessió 2 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les deu del matí i set 

minuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada del vicepresident, Òscar Peris i Rò-

denas, i del secretari, Òscar Ordeig i Molist. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez 

García.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Carlos Carrizosa Torres, Antonio 

Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte 

Sánchez i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Francesc de 

Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Cata-

lunya; Anna Caula i Paretas, Josep M. Jové i Lladó i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Re-

publicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

Pere Aragonès i Garcia, acompanyat del secretari general, Albert Castellanos Maduell i de 

la secretària d’Hisenda, Marta Espasa Queralt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresi-

dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 

seu departament (tram. 355-00013/12). Conseller del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda. Sessió informativa.

La presidenta

Bé, molt bon dia. S’obre la sessió. 
Mireu, en primer lloc, bé després d’aquesta revetlla de Sant Joan i un dilluns, 

però tenim la primera, diguem-ne, em sembla que és la primera, compareixença 
en comissió; honorable vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda moltíssimes 
gràcies per acompanyar-nos avui aquí i dur a terme aquesta exposició i aquesta ses-
sió per a tota la comissió.

Voldria saludar també el secretari general, el senyor Albert Castellanos Maduell,  
que ens acompanya a la taula, i la secretària d’Hisenda, la senyora Marta Espasa 
Queralt; per suposat, la resta de membres de la conselleria i l’equip del vicepresi-
dent, i per suposat tots els membres d’aquesta comissió en la qual ens anirem trobant 
durant tota aquesta legislatura per treballar un tema que és molt important, jo crec, 
per a tots nosaltres, sobretot amb el tema de la base econòmica per tirar endavant el 
progrés en el nostre país.

Sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament

355-00013/12

Per tant, i per començar, donem ja la paraula al vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda, l’honorable senyor Pere Aragonès i Garcia.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda  
(Pere Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, equip del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, periodistes i professionals dels mitjans de comu-
nicació, com tots vostès saben, és costum a l’inici de cada legislatura que els mem-
bres del Govern compareixem davant de les diferents comissions parlamentàries, les 
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comissions legislatives, per exposar i debatre les actuacions que durem a terme amb 
relació a les funcions que tenim encomanades. 

I en aquesta ocasió ho faig com a vicepresident del Govern i com a conseller 
d’Economia i Hisenda, com ja es va donar a l’anterior Govern en la figura d’Oriol 
Junqueras, cessat per la suspensió de l’autonomia de Catalunya i avui injustament 
empresonat com a represàlia del seu insubornable compromís amb la ciutadania del 
país.

Aquest Govern del qual soc membre s’ha conformat en un torn polític excep-
cional, inusitat, caracteritzat per una deriva autoritària d’un estat, l’Estat espanyol, 
encegat en qualificar un dels moviments polítics amb més capacitat de mobilització 
a l’Europa contemporània, que sempre s’ha mogut, sempre ens hem mogut en ter-
mes pacífics i democràtics. Aquest Estat no ha volgut mai, o no ha sabut tractar mai 
aquest moviment, aquesta proposta amb el degut respecte, al contrari, han intentat 
ridiculitzar-lo, desfigurar-lo i criminalitzar-lo. 

En una societat avançada, amb una cultura política madura, els conflictes polítics 
es resolen parlant, dialogant, negociant, arribant a acords i, malauradament, hem 
hagut de veure no sols que no s’ha afrontat mai el conflicte políticament sinó que 
s’ha combatut amb una ideologia totalment respectable i democràtica, amb totes les 
eines de què disposa l’Estat, amb la deplorable judicialització de la política i fins i 
tot amb la violència policial que van patir aquells ciutadans que volien dipositar el 
seu vot en una urna el passat 1 d’octubre.

I lluny de deixar enrere aquesta excepcionalitat, encara veiem com l’ànim de 
venjança de l’Estat contra aquells dirigents polítics que van complir amb la seva pro-
mesa, que van complir amb els seus ciutadans, amb el seu programa electoral, que 
van saber donar resposta a una voluntat majoritària de la societat catalana, continua 
acarnissant-se despietadament contra ells i contra els seus familiars i amics. 

Vull expressar el meu profund agraïment per tot el que van fer i vull traslla-
dar-los el meu compromís i el del Govern per fer tot el que estigui a les nostres mans 
perquè puguin tornar a viure a casa seva, lliures, envoltats dels seus, com mai hau-
rien hagut de deixar de fer-ho i que una gran injustícia els ho està impedint. Gràci-
es als presos polítics: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, 
Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, i els polítics 
a l’exili, el president Carles Puigdemont, Toni Comí, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, 
Lluís Puig, Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Les nostres conviccions no sols no s’han afeblit sinó que avui són més fortes que 
mai. Conviccions també pragmàtiques, adaptades a la realitat que ens envolta, basa-
des en un coneixement objectiu del nostre entorn, tant nacional com internacional. 
Nosaltres mirem la realitat tal com és i no tal com ens agradaria que fos. Qualse-
vol objectiu que ens marquem, basat en una anàlisi esbiaixada de la situació, estarà 
cridat a fracassar. I per això és tan important no només ser bons observadors sinó 
també acceptar el que veiem i actuar en conseqüència.

Abans d’entrar en els diferents àmbits de treball del Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda, permetin-me que faci una petita mirada a la si-
tuació de l’entorn macroeconòmic internacional i europeu. Aixecant la mirada a la 
situació econòmica mundial, cal estar amatents a les creixents tensions comercials 
que s’estan produint per les decisions unilaterals pel president dels Estats Units. 
L’establiment d’aranzels elevats a determinats productes fa que els socis comercials 
responguin a aquestes decisions de la mateixa manera, podent-se iniciar una esca-
lada que pot posar en perill la recuperació econòmica al conjunt de les economies 
avançades i, per tant, també a Catalunya.

També cal que tinguem present que les tensions pel trencament del pacte nuclear 
amb l’Iran, per part de Donald Trump, han fet que el preu del petroli hagi augmen-
tat, un aspecte que perjudica la nostra economia que és fortament depenent del pe-
troli i que pot condicionar la nostra competitivitat al món. De fet, els baixos preus 
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de l’energia, especialment del petroli, ha estat un dels anomenats «vents de cua», 
que en els darrers anys ha afavorit la recuperació del indicadors econòmics del nos-
tre país.

No obstant, aquesta situació d’augment del preu del petroli ha de ser una opor-
tunitat per continuar impulsant un canvi de model energètic i allunyar-nos de les 
energies d’origen fòssil.

I un altre factor a tenir present a l’hora de planificar el futur proper, també de les 
finances públiques, és l’evolució de la política monetària del Banc Central Europeu, 
l’organisme que ja ha anunciat que començarà a retirar els estímuls a l’economia 
reduint la compra de deute de cara a finals d’aquest any i augmentant els tipus d’in-
terès a mitjà termini. És un avís a navegants, els països més endeutats en notaran 
ràpidament les conseqüències.

I cal que estiguem involucrats al màxim en l’evolució de l’entorn institucional de 
la Unió Europea davant de les noves circumstàncies polítiques, econòmiques i so-
cials que l’afecten, en especial la gestió del Brexit. 

Aquests factors ens han de fer tenir una actitud proactiva, per adaptar-nos al 
més aviat possible a les situacions futures. Una economia oberta com la nostra és 
molt sensible als canvis de l’entorn macroeconòmic mundial i europeu. Cal que 
continuem treballant per una economia dinàmica, flexible, diversificada, sostenible 
i sobirana. Tot i l’amenaça que els vents ens bufin en contra en un futur proper, les 
expectatives de creixement per als països avançats del món són bones. El Fons Mo-
netari Internacional preveu un creixement del 2,5 per cent l’any 2018, dues dècimes 
més que el 2017, i dues dècimes més del que es preveia al gener. I per a l’any 2019 
es preveu un creixement del 2,2 per cent, pronosticant una imperceptible desacce-
leració.

Les expectatives també són optimistes pel que fa al comerç mundial. Tot i els 
anuncis proteccionistes dels Estats Units, el Fons Monetari Internacional preveu un 
augment del ritme de creixement a curt termini.

Posant el focus sobre Catalunya, ara, permetin-me recordar el que deia el vi-
cepresident Junqueras en aquesta mateixa sala ara fa poc més de dos anys, que el 
que Catalunya necessitava eren les eines d’un estat, «són les eines d’un estat, per 
resoldre els problemes que afronten els nostres conciutadans.» Aquesta afirmació, 
malauradament, continua sent certa. Aquell mateix dia el vicepresident Junqueras 
també anunciava tota una sèrie d’actuacions en l’àmbit de l’economia i la hisenda 
que va impulsar i que han acabat conformant una obra de govern importantíssima. 
I citaré alguns exemples per valorar quin ha estat el recorregut fet fins al dia d’avui. 

En primer lloc, pressupostos socials. El 22 de març de l’any 2017, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Llei de pressupostos de la Generalitat. L’augment del 
conjunt de partides de despesa social va arribar a 1.355 milions, després d’incorpo-
rar 185 milions més durant el tràmit parlamentari. La despesa total destinada a les 
necessitats socials s’eleva als pressupostos de 2017 fins als 18.016 milions d’euros, 
que és el 74,8 per cent dels pressupostos, és a dir, de la despesa no finalista, no fi-
nancera del pressupost.

En segon lloc, s’ha reduït el període mitjà de pagament. A finals de 2015, aquest 
indicador de la Generalitat de Catalunya estava a cinquanta-quatre dies; a 31 de 
desembre de 2017, ha disminuït el període mitjà de pagament a l’entorn dels divuit 
dies, per sota del límit màxim que estableix la normativa sobre estabilitat pressu-
postària, que és de trenta dies.

En tercer lloc, l’Institut Català de Finances, una entitat pública financera al ser-
vei de les empreses, majoritàriament petites i mitjanes empreses, ha ajudat a la crea-
ció i el manteniment de milers de llocs de treball; una entitat al servei de l’economia 
productiva.

En quart lloc, el desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya, 
amb quinze oficines pròpies i tretze oficines compartides amb diputacions i altres 
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entitats locals, que van entrar en funcionament el setembre del 2017. Aquest any 
2018 celebrarem els deu anys de l’agència, de la posada en marxa de l’Agència Tri-
butària de Catalunya. Serà un bon moment per fer balanç de l’impuls extraordinari 
efectuat la darrera legislatura, i que té en algun membre d’aquesta comissió un dels 
seus principals impulsors.

Finalment, l’execució del Pla de prevenció i reducció de frau fiscal 2015-2018 i 
el foment de les bones pràctiques tributàries. Malauradament, l’aplicació de l’article 
155, que va suposar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, va estroncar aquesta 
tasca. I no només això, sinó que ha malmès part dels avenços que s’havien assolit, 
com, per exemple, la supressió de la centralització del pagament a l’Estat de tots els 
impostos estatals que ha d’abonar el sector públic català, una mesura d’eficiència 
que va ser, doncs, suprimida per part del Govern de l’Estat, en ús de l’article 155, per 
qüestions purament polítiques, i –hi afegiria–, per oportunisme electoral. 

Era absolutament indispensable, doncs, tornar a posar les institucions catalanes 
al servei de la ciutadania de Catalunya; era imprescindible fer fora el 155 i recuperar 
el Govern per desencallar polítiques absolutament necessàries per ajudar el país, els 
seus ciutadans, a tirar endavant. 

Tan necessari com que aquest Govern treballi incansablement per assolir aque-
lles majories internes que assegurin que l’acció de govern repercuteix en benefici de 
tots els ciutadans, que doni resposta a les necessitats de la gent nostra, és l’objectiu 
de generar amplis consensos, amplis consensos polítics per tirar endavant aquelles 
polítiques que millorin, efectivament, les condicions de vida del conjunt de la nostra 
societat, que facin front a les desigualtats socials i a les situacions de pobresa en què 
es troben molts ciutadans d’aquest país.

I anirem avançant en aquest camí de construcció del projecte de la república ca-
talana, defensant el diàleg i la negociació –diàleg i negociació.

Cal que el Govern de l’Estat s’avingui a dialogar. No hi ha cap altra sortida ci-
vilitzada per trobar solucions al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Volem 
un diàleg franc, on es pugui parlar de tot i on no es posin condicions d’entrada i no 
s’obligui ningú a renunciar. Nosaltres no renunciarem a les nostres conviccions i al 
nostre projecte per asseure’ns a una taula. Per tant, tampoc exigim a l’altra part que 
s’hi pugui asseure que hi renunciï.

Serà un diàleg fructífer si es pot parlar del dret a l’autodeterminació. No val es-
grimir les lleis per limitar el debat polític. Les lleis no són immutables, les lleis han 
d’estar al servei de la societat, i no la societat al servei de les lleis. Entre tots hem 
de fer política amb majúscules, entre tots hem de recuperar el prestigi de les nostres 
institucions.

Mentrestant, aquest Govern vol ser un govern eficient també per garantir el pro-
grés social i el benestar del conjunt dels nostres conciutadans. I vol ser també un 
govern generador d’estabilitat política, mantenint un diàleg fluid i permanent amb 
tots els representants polítics del país, amb tots vostès, amb tots els grups parlamen-
taris, encara que en algun cas serà potser només per constatar les distàncies que ens 
separen a l’hora d’afrontar problemàtiques concretes, però la paraula sempre anirà 
per davant de tot.

A continuació, entraria a desgranar els objectius i actuacions que volem tirar en-
davant al Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

En primer lloc, els objectius en l’àmbit dels drets dels ciutadans. Tot i que la re-
cuperació econòmica segueix consolidant-se, els efectes socials negatius derivats de 
la crisi encara tenen persistència. L’atur de llarga durada, la precarietat laboral, po-
bresa, exclusió social, són cares de la realitat que viu molta gent i que cal revertir. 
Com a vicepresident del Govern, vull manifestar el meu compromís amb la garantia 
de les polítiques socials, minvar les desigualtats, protegir els més afectats per aques-
tes desigualtats, garantir una escola catalana innovadora i moderna, protegir la co-
munitat educativa i disposar d’un sistema de salut de qualitat, sostenible i universal.
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El nostre objectiu és construir una república que generi llocs de treball produc-
tius per a tothom. En definitiva, cuidar i protegir totes les famílies d’aquest país i 
garantir les mateixes oportunitats a tots els ciutadans. En aquest sentit, crec que un 
dels focus prioritaris d’aquest Govern també ha de ser la defensa dels drets polítics 
i civils dels catalans, vulnerats repetidament per l’Estat. Aquesta defensa és més 
necessària que mai, perquè estem en un moment excepcional des del punt de vista 
de la regressió i la vulneració dels drets i les llibertats civils i polítics individuals, i 
també una vulneració dels drets col·lectius, en tant que afecten la sobirania de Ca-
talunya..., defensant els drets civils i polítics a tots els ciutadans i lluitant contra les 
actituds violentes o denigrants.

Sempre hem defensat que qualsevol avenç ha de ser fruit de la voluntat popular. 
Els catalans serem el que la majoria de catalans vulguin ser. A ningú se li acudiria 
dir, almenys a cap demòcrata, que els catalans hem de ser allò que només alguns 
vulguin ser o el que altres disposin en nom nostre, amb respecte sempre per tothom, 
protegint i vetllant els drets de tothom. Sempre, tot, expressat cívicament, pacífica-
ment, democràticament. Però sempre també respectant el joc democràtic, les majo-
ries legítimes i, alhora, el servei del conjunt de la societat. 

El passat 1 d’octubre, el nostre país i bona part de la comunitat internacional 
va quedar commocionada per les imatges que tots hem pogut veure: com en tantes 
places i carrers i de Catalunya, agents uniformats colpejaven indiscriminadament 
ciutadans que únicament defensaven el seu dret a expressar la seva opinió votant. 
Però més enllà d’aquesta jornada insòlita que va sacsejar consciències, la violència 
de l’extrema dreta s’ha estès com una taca d’oli. Una violència impune, de nit i de 
dia, contra persones que únicament, per exemple, duen un llaç groc com aquest a la 
solapa. Violència i campanyes d’intimidació també contra mitjans de comunicació 
a plena llum del dia; tots podem recordar els vidres esquerdats de Catalunya Rà-
dio, envoltats d’un grup de manifestants. Diu Jordi Cuixart que tenim l’obligació de 
parlar amb tothom, de fomentar el diàleg amb un únic límit: els violents i els qui 
fomenten la violència. Senzillament, perquè aquesta és una pràctica a desterrar en 
una societat democràtica. La violència és incompatible amb la convivència. Les dis-
crepàncies han de poder resoldre’s democràticament i la llibertat d’expressió no pot 
ser coartada per la violència. 

L’observatori Media.cat constatava que només en un breu període analitzat, entre 
el 8 de setembre i l’11 de setembre de 2017, es van produir a Catalunya almenys 139 
incidents violents que tenien una motivació política, sense incloure-hi l’acció de les 
forces de seguretat de l’Estat l’1 d’octubre per impedir el referèndum ni altres fets 
en què no s’ha pogut constatar fefaentment una motivació política. D’aquests 139 
incidents, 86 són agressions que han provocat un total de 101 víctimes amb ferides 
de diferent consideració. Davant d’aquesta onada d’agressions al carrer, de caràcter 
ideològic inèdit a Catalunya, no podem restar impassibles, alhora que expressem 
la nostra profunda preocupació per la indefensió que han denunciat la totalitat dels 
agredits i per la sensació d’impunitat amb la que han actuat grups violents d’extrema 
dreta als carrers de Catalunya.

Donada la gravetat dels fets, per preservar un dels drets fonamentals consagrats 
en la legislació europea i en tots els tractats internacionals com és la integritat de 
les persones i la seva seguretat, creiem imprescindible la creació d’un organisme 
que actuarà d’acord amb la legalitat vigent i en el marc del Pacte internacional dels 
drets civils i polítics ratificat per l’Estat espanyol. D’acord també amb el que dispo-
sa el Pacte internacional dels drets civils i polítics, el Govern de Catalunya impulsa 
una oficina de defensa dels drets civils i polítics en coordinació amb el Síndic de 
Greuges, que té com a propòsit estudiar i donar resposta a la possible vulneració 
d’aquests drets a Catalunya. Aquesta oficina ja va ser creada mitjançant el decret 
d’estructura del Departament de la Vicepresidència, aprovat fa dues sessions de Go-
vern.
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Després, un altre dels àmbits de competències del nostre departament és l’aten-
ció ciutadana, que inclou la informació i la difusió de l’activitat del Govern. D’altra 
banda, el nostre compromís també engloba l’atenció als ciutadans, fer-los partícips 
de l’Administració. Per tant, volem oferir-los serveis i continguts que siguin útils, 
planers i valents que els apoderin per tenir una actitud crítica i oberta com a mem-
bres d’un país més lliure. També volem afavorir l’ús de visualitzacions de dades per 
comunicar millor les polítiques i els serveis de la Generalitat, dels serveis públics, i 
obrir els continguts digitals per fomentar-ne la reutilització total. 

I en compliment de la normativa, transformarem les actuals oficines d’atenció 
ciutadana i registre en unes altres que prestin uns serveis més personalitzats per tal 
que els ciutadans que no disposin dels mitjans adients puguin fer els tràmits elec-
trònics amb l’assistència dels treballadors públics, mantenint el nostre compromís 
d’ajudar aquelles persones que disposin de menys recursos. En l’àmbit d’atenció ciu-
tadana, especialment la del 012, incidirem en tots aquells serveis més sensibles que 
tenen a veure amb les condicions de vida de les persones més desafavorides. Hi ha 
polítiques, hi ha serveis impulsats pels diferents departaments de la Generalitat que 
tenen encara molt potencial i que cal que siguin més coneguts i aquest és un dels 
objectius.

El segon bloc d’objectius relacionats amb les nostres competències són els objec-
tius en l’àmbit de facilitar un entorn favorable per al desenvolupament econòmic. La 
crisi va tenir conseqüències greus per a la demografia empresarial i va provocar en-
tre el 2009 i el 2014 la desaparició de quaranta-tres mil empreses. Arran de la millo-
ra de l’economia, entre 2014 i 2017, es produeix un augment net de 32.416 empreses 
actives –és a dir, d’un 5,6 per cent, per sobre del conjunt de l’Estat, on aquest aug-
ment va ser d’un 5,2 per cent. Volem seguir treballant per una economia dinàmica  
i competitiva. Com que la nostra voluntat és avançar cap al paradigma d’innovació i  
ciència obertes, som conscients que és imprescindible que l’Administració pública 
canviï la manera de relacionar-se amb la ciutadania i els agents econòmics i socials. 

Els ciutadans demanen i esperen que el sector públic sigui una part activa en les 
solucions innovadores dels reptes actuals de la nostra societat i que garanteixi ser-
veis públics i ocupació de qualitat. Així mateix, la ciutadania demana nous espais 
de participació i corresponsabilitat en el disseny i la implementació d’aquestes solu-
cions innovadores per als reptes actuals. Per aquest canvi de relació de l’Adminis-
tració pública amb la societat, cal renovar els processos de disseny, implementació i 
avaluació de les polítiques públiques mitjançant la innovació social i la col·laboració 
estreta amb tots els actors implicats. 

En aquest àmbit de finances públiques, elaborarem uns pressupostos socials que 
continuïn treballant per reduir les desigualtats i lluitin contra la pobresa i que es 
centrin també en una despesa més eficient. Convé recordar que l’elaboració dels 
pressupostos del 2019 està condicionada per les regles fiscals; és a dir, la regla del 
dèficit, del deute i la regla de la despesa, que estan incloses en la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Des del Govern de l’Estat es continua in-
fradimensionant les finances de la Generalitat –i afegiria de la majoria de comu-
nitats autònomes– i l’exemple més clar és que l’objectiu de dèficit es redueix del 
0,4 per cent del PIB l’any 2018 al 0,1 per cent l’any 2019. Això suposa prop de 700 
milions d’euros menys de despesa, si mantinguéssim el mateix volum d’ingressos.

Per tant, caldrà incrementar el volum d’ingressos, no només per a l’activitat eco-
nòmica, sinó també oberts a altres tipus de decisions, per tenir més marge de crei-
xement de la despesa i que no sigui només la reducció del dèficit el que es mengi tot 
l’increment d’ingressos de la mateixa evolució del cicle econòmic.

Com que els ingressos del model de finançament encara no s’han revisat, per 
a l’any 2019 hi ha el risc d’una liquidació inferior a la que hem rebut el 2017, i els 
canvis en la liquidació de l’IVA, canvis informàtics, doncs també poden mantenir 
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en unes xifres semblants, si no menors, que el 2018 als ingressos obtinguts d’aquest 
impost.

Per tant, la previsió actual és que el límit de despesa del 2019 sigui propera als 
valors del 2018. Malgrat aquestes traves del model de finançament, per la nostra part 
ja està en marxa el procés d’elaboració dels pressupostos. De fet, avui mateix s’ha 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat, amb l’objectiu de garantir les polítiques 
socials.

Les línies prioritàries del pressupost de 2019 giren entorn del manteniment de 
les cobertures socials en els àmbits educatiu, de salut, de serveis socials, preservant 
els col·lectius més vulnerables. I com que som conscients que cal continuar reduint 
les desigualtats, les polítiques de generació d’activitat econòmica han de vetllar per 
la creació d’ocupació de qualitat.

En un context on el marc financer és tan restrictiu, cal tenir elements per garantir 
la màxima eficiència de la despesa pública, tant en la seva assignació com en la seva 
execució. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini i els sostres de despesa són 
una eina clau per valorar si les decisions presents tenen cabuda en les disponibili-
tats futures. Unes polítiques que no siguin sostenibles en el temps ens portarien a la 
decepció i a la frustració, i tindrien implicacions sobre l’activitat econòmica. I unes 
polítiques que no es puguin pagar repercutirien en els agents econòmics i socials, 
provocant –com sabem, doncs, del passat– retards en els terminis de pagament, im-
pacte sobre l’ocupació al tercer sector i d’empreses d’activitats auxiliars –de nete-
ja, de seguretat..., que són molt intensives amb personals–, impacte sobre els tipus 
d’interès, etcètera.

Per tant, la revisió de la despesa pot ajudar a trobar nous espais fiscals per aten-
dre necessitats.

L’avaluació ex ante i ex post de les polítiques públiques pot ajudar a millorar 
l’eficiència i l’eficàcia de la despesa prioritària. No s’hauria d’aprovar, no aprovarem 
cap nou projecte amb un impacte pressupostari significatiu que no hagi passat una 
avaluació ex ante en termes de cost-benefici econòmic i social. I hi afegeixo que no 
s’hauria de poder aprovar cap nova llei sense avaluar el seu impacte econòmic i la 
seva repercussió en les finances de la Generalitat.

Un altre dels factors en què podem incidir, en la dinàmica de l’economia, és en 
la gestió de la pròpia tresoreria, dels pagaments de la Generalitat. Precisament, per 
garantir el dinamisme econòmic ens esforçarem per no augmentar –i, si podem, re-
duir– el període mitjà de pagament a proveïdors, que he mencionat anteriorment que 
es situa en divuit dies, a 31 de desembre de l’any passat, ja que això permet mantenir 
terminis correctes de pagament a proveïdors i evitar que els problemes d’infrafinan-
çament de la Generalitat es traslladin a ells, els proveïdors, que en la seva majoria 
són concerts sanitaris, concerts socials, farmàcies, en forma de retards de pagament, 
perquè aquests retards ja van posar en el passat en risc la seva viabilitat i el mante-
niment de llocs de treball, com passava, doncs, en el període de 2010 o 2014-2015.

Per aconseguir-ho és necessari complir els objectius d’estabilitat pressupostà-
ria. Si ens desviem del dèficit, no tindrem el finançament per poder pagar aquesta 
desviació. O, si més no, com ha passat en el passat, tindríem aquest finançament a 
través d’un FLA extraordinari amb retard. I probablement no per a tota la totalitat 
d’aquesta desviació, ja que el Ministeri d’Hisenda ha anunciat en el passat, i sem-
bla que això es mantindrà de cara al futur, que no hi hauria finançament de dèficits 
extraordinaris, o es limitaria aquest finançament per forçar el compliment dels ob-
jectius d’estabilitat.

En l’àmbit de la dinamització econòmica, i com un dels impulsors de demanda 
més importants de l’economia del país, el sector públic, la Generalitat, impulsa-
rem la compra pública innovadora i seguirem aplicant mesures de transparència, 
de simplificació i d’eficiència. El Govern tenim a les mans un instrument important 
per garantir un entorn favorable a l’economia, com és la contractació pública. La 
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contractació pública, per la seva dimensió econòmica, és un motor important per al 
creixement, ja que representa al voltant del 18 per cent del PIB a la majoria d’estats 
membres de la Unió i Europea, i al voltant d’un 45 per cent dels pressupostos pú-
blics. Per això és un instrument important per fomentar objectius d’interès públic, 
com la innovació, la sostenibilitat o la responsabilitat social.

Com a especificitat de la contractació pública, la compra pública d’innovació 
és un factor clau per fomentar la innovació des del punt de vista de la demanda, ja 
que ajuda a minimitzar els riscos de les empreses que aposten per la innovació i, 
al mateix temps, permet a les administracions públiques beneficiar-se de solucions 
i productes que encara no es troben al mercat, per resoldre necessitats públiques, 
avançant-se sovint a reptes futurs.

És una bona manera d’incorporar talent a les administracions públiques, i és un 
estímul a la col·laboració del sector públic amb la societat per al desenvolupament 
econòmic. Per això cal impulsar projectes de compra pública d’innovació i incorpo-
rar la innovació als contractes públics vinculats a les polítiques sectorials de salut, 
de medi ambient o de serveis socials. I precisament això ho hem estat aplicant i ho 
continuarem aplicant mitjançant el programa de compra pública d’innovació de la 
RIS3CAT. La RIS3CAT és l’estratègia dels fons Feder al nostre país, i que en aquest 
àmbit concret de la compra pública d’innovació compta amb un pressupost de 150 
milions d’euros, 55 provinents dels fons Feder.

I, en aquest sentit, promourem un canvi de model de gestió i planificació de les 
compres de serveis públics, potenciant la innovació i la competitivitat del teixit em-
presarial. L’objectiu impacte de la compra pública d’innovació és múltiple: millorar 
l’eficiència i la qualitat, reforçar la competitivitat del teixit empresarial i generar no-
ves oportunitats de creixement i negoci per a start-ups i empreses que desenvolupen 
nous productes i serveis per donar resposta a les necessitats de les administracions 
públiques.

D’altra banda, no podem oblidar que la contractació pública, per la seva dimen-
sió econòmica i pel fet de ser un punt de trobada d’interessos molt diversos, tant 
públics com privats, és també un àmbit de risc des del punt de vista del frau i de la 
corrupció. Desgraciadament, sovint és noticia als mitjans de comunicació per aquest 
motiu, i així ho percep també la ciutadania. És per això que és important aplicar 
mecanismes que minimitzin aquest risc, garanteixin la igualtat de tracte i la lliure 
concurrència, i que facilitin el control de la ciutadania sobre els processos de con-
tractació pública. La transparència ens aporta alguns d’aquests mecanismes, com la 
supervisió contínua, les dades obertes, la publicitat activa i el dret d’accés. Una ciu-
tadania informada permet el control ciutadà i fomenta la lliure concurrència. I cal 
potenciar així mateix també mecanismes d’integritat, com els codis ètics i les bústi-
es ètiques, i el control dels conflictes d’interès.

Garantirem també una economia dinàmica i competitiva, basada en l’emprene-
doria, la innovació, la internacionalització, la sostenibilitat, i que impulsi els princi-
pis de l’economia circular. En aquest sentit, les administracions públiques catalanes 
són capdavanteres en la introducció d’innovacions en els serveis públics, i també 
en l’estudi i el treball conjunt en regulacions futures de fenòmens com l’economia 
col·laborativa. L’economia col·laborativa és, des del punt de vista més inclusiu, des 
del concepte més ampli del terme, un concepte paraigua en el qual s’engloben totes 
aquelles noves realitats empresarials i socials sorgides a partir de la irrupció de la 
tecnologia digital i les plataformes tecnològiques. Els ciutadans, dins d’aquest nou 
marc digital, poden oferir o intercanviar serveis i recursos infrautilitzats mitjançant 
una plataforma o comunitat d’usuaris que connecta oferta i demanda. Aquesta inter-
acció, nova en la seva forma però no en el fons, genera uns models de prestació de 
serveis i activitats, la majoria d’ells existents, però a una escala mai vista. Aquest 
nou context pot facilitar la desintermediació, així com rivalitzar amb els operadors 
tradicionals. 
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Catalunya és un tradicional pol d’atracció per a emprenedors i tendències innova-
dores, i no ha quedat al marge d’aquestes noves iniciatives. Tot al contrari: quatre de 
cada deu empreses a l’Estat espanyol de consum col·laboratiu són catalanes, segons 
un rànquing elaborat per Relendo. En aquest context, el Govern de la Generalitat ja 
sabia que no podia quedar-se enrere i, al costat d’institucions en l’àmbit europeu que 
ja s’havien pronunciat, que ja havien treballat en aquest àmbit, o ciutats com Ams-
terdam o Londres, hem començat a treballar a favor i per atendre els reptes que ens 
planteja l’economia col·laborativa. S’ha treballat intensament en aquesta línia, s’ha 
promogut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia 
Col·laborativa i s’han introduït competitivitat i competència allà on hi havia mono-
polis o oligopolis; en un àmbit concret, a més, amb la reforma dels serveis funeraris.

Arran de la Comissió Interdepartamental d’Economia Col·laborativa, s’han rea-
litzat vint-i-quatre propostes concretes en àmbits de turisme, transport, fiscalitat, 
l’àmbit laboral, l’elaboració d’un codi de bones pràctiques i els acords de col·labo-
ració amb plataformes, i treballarem per fer-les possibles. I en aquest sentit tenim 
la voluntat de presentar al Parlament l’informe de la Comissió Interdepartamental 
de l’Economia Col·laborativa, sobretot posant èmfasi en l’estat de les propostes que 
s’hi recullen. 

En l’àmbit de la igualtat d’oportunitats i un model de creixement inclusiu, tam-
bé tenim un conjunt de reptes des del nostre departament. La millora de l’economia 
s’ha traduït també en un descens dels nivells de desigualtat, tot i que no amb la ma-
teixa intensitat en què ho ha fet en recuperacions anteriors. Encara aquesta reducció 
és massa tímida, massa inicial. Aquesta millora tan discreta és deguda principal-
ment a que les rendes baixes tenen moltes dificultats per recuperar nivells d’ingres-
sos que havíem tingut a l’etapa precrisi. En aquest fenomen hi tenen molt a veure la 
temporalitat, les escasses hores que treballen, doncs, treballadors amb baixa forma-
ció, la reforma laboral, globalització i tecnologia; per tant, precarietat en el treball, 
temporalitat, contractes a temps parcial. Alguns d’aquests elements, els elements lli-
gats als canvis tecnològics que afecten molts dels sectors d’ocupació del nostre país, 
doncs, precisament tenen un efecte important i estan jugant un paper desconegut, i, 
per tant, haurem de ser capaços de generar noves oportunitats.

L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalu-
nya, la RIS3CAT, com deia abans, permetrà dedicar bona part dels fons europeus a 
la generació i transferència de coneixement a l’economia i la societat. La RIS3CAT 
defineix les prioritats per a les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i 
innovació i les actuacions que tenen el suport del programa operatiu dels fons Feder 
a Catalunya 2014-2020. En el període 2014-2020, el Govern ha fet una clara aposta 
per prioritzar la inversió del Feder en recerca i innovació i promoure la transferència 
de coneixement d’universitats i centres de recerca al teixit empresarial i a la societat.

En aquest marc hem definit un conjunt de prioritats. Com deia abans, promoure 
la compra pública d’innovació; treballar per una administració del segle xxi, ober-
ta i propera a la ciutadania; apostar per la innovació social, digital i col·laborativa, 
i vetllar pel correcte desplegament del programa operatiu Feder, amb la finalitat de 
complir els objectius i compromisos financers de vehicular 400 milions d’euros del 
Feder cap a empreses, universitats i centres tecnològics, previstos en el Pla d’acció 
de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, 
i dissenyar l’estratègia post-20-20.

La Unió Europea està treballant intensivament en la definició de les línies estra-
tègiques i les prioritats dels fons europeus per al nou període de la política de co-
hesió europea, que anirà fins a l’any 2027. A Catalunya també hem de començar a 
fer balanç del període actual de fons europeus i dissenyar les línies i prioritats de 
futur, per maximitzar l’impacte econòmic i social dels fons que provenen de la Unió 
Europea.
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També avançarem en l’àmbit de generar igualtat d’oportunitats mitjançant la po-
lítica econòmica en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi l’estat 
del benestar i la funció redistributiva i, alhora, fomenti la competitivitat i el crei-
xement sostenible de l’economia catalana. La hisenda és la columna vertebral que 
sosté la gestió econòmica de qualsevol administració pública. Ho és perquè, d’una 
banda, els impostos són la principal i la més directa via d’obtenció d’ingressos que 
té l’Administració i, per tant, són un element essencial de la política pressupostària. 
De fet, si gaudim d’un estat del benestar, que sabem que s’ha de millorar molt, però 
si en gaudim és gràcies als ingressos tributaris que fan possible finançar-lo. En se-
gon lloc, i des d’un punt de vista més estratègic, la hisenda determina el paper del 
sector públic en l’economia d’un país i té la capacitat d’actuar com a eina de redis-
tribució de la riquesa. Per exemple, mitjançant l’establiment de tipus progressius o 
amb una aplicació lògica i eficaç dels beneficis fiscals. 

Des d’aquest Govern treballarem per optimitzar el sistema fiscal català amb els 
següents propòsits: el primer, assolir la recaptació necessària per millorar l’actual 
estat del benestar mantenint l’equilibri pressupostari; segon, incrementar el poder 
redistributiu del sistema fiscal garantint un sistema fiscal just i equitatiu; el tercer, 
millorar l’eficiència econòmica potenciant impostos innovadors que corregeixin ex-
ternalitats negatives de caràcter mediambiental, social, econòmic i sanitari; quart, 
minimitzar les distorsions o excessos de gravamen que provoquen els impostos en 
generar una assignació ineficient dels recursos i, per tant, un menor nivell de benes-
tar; cinquè, reduir els costos indirectes que suporten els contribuents a l’hora de fer 
front a les seves obligacions tributàries. 

Per tant, caldrà emprendre un conjunt de mesures fiscals que permetin assolir 
en la seva globalitat aquests objectius. Per exemple, per atorgar un major nivell de 
progressivitat al sistema fiscal, s’aprofundirà en la revisió dels diferents elements tri-
butaris que configuren els diferents tributs cedits, com són exempcions, reduccions, 
tarifes, deduccions i bonificacions, en base als objectius recaptatoris, redistributius 
i de creixement econòmic que he mencionat anteriorment.

Per altra banda, els tributs propis permeten, a part d’assolir recaptació, incenti-
var canvis de conducta que milloren l’eficiència econòmica, al corregir les fallades 
de mercat, com són externalitats negatives de caràcter social, mediambiental, sani-
tari o econòmic. Així, per exemple, a través d’aquests tributs s’ha donat resposta a 
un dels greus problemes que afecta la societat catalana, com és el canvi climàtic i 
la contaminació ambiental, a l’aplicar i implementar diferents impostos de caràcter 
mediambiental, com l’impost sobre el risc mediambiental per elements radiotòxics, 
l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera per a la indústria, l’impost sobre les 
emissions de l’aviació comercial, l’impost sobre grans establiments comercials i el 
futur impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. El ma-
teix cal dir de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, que ha generat un can-
vi d’hàbits de consum molt important i s’ha convertit en un bon instrument per a la 
lluita contra l’obesitat i el sobre pes.

Contribuir a una societat fiscalment més justa que lluiti contra el frau fiscal i que 
respongui a les necessitats i els reptes canviants de país és un dels altres objectius. 
L’altra cara de la moneda, pel que fa a la hisenda, no és només la part normativa, 
sinó la part de gestió i recaptació: la lluita contra el frau fiscal. Defraudar és abusar 
de la confiança que una societat civilitzada diposita en els seus ciutadans, és ser in-
fidel a les pròpies obligacions. Som conscients que el frau minva l’obtenció d’ingres-
sos per satisfer els serveis públics, crea desigualtats en l’assumpció de les càrregues 
associades a la condició de ciutadà, genera sobreimposicions a aquells que sí que 
compleixen i perjudica l’activitat i la qualitat de vida d’aquells que sí que incorporen 
la factura fiscal als seus costos. Cal tenir en compte, a més, que l’existència de frau 
determina que l’Administració hagi de destinar importants recursos al seu control, 
recursos que es detreuen d’altres destinacions.
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Amb relació a la prevenció i reducció del frau fiscal, es pretén impulsar meca-
nismes que fomentin la conscienciació fiscal, la minimització del risc d’incompli-
ment i la implicació i col·laboració social en la prevenció i activitat de control tribu-
tari. En aquest sentit, serà necessari, en primer lloc, avaluar els resultats del Pla de 
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 
2015-2018 i promoure l’aprovació d’un nou pla per al període 2019-2022. En segon 
lloc, fomentar el compliment voluntari de les obligacions tributàries incorporant les 
millors pràctiques d’altres administracions en l’àmbit de relació i prestació de ser-
veis al contribuent i la sociologia tributària. En tercer lloc, potenciar les actuacions 
de control, detecció i correcció del frau fiscal augmentant el coneixement i els re-
cursos destinats al control d’activitats o operacions vinculades a sectors específics 
o segments de contribuents que presenten major risc d’incompliment; millorar l’efi-
càcia de les eines informàtiques d’analítica de dades destinades a la gestió del risc 
i detecció del frau fiscal, i consolidar les recomanacions de l’estudi del tax gap que 
vam presentar fa unes setmanes i que analitza el gap, l’espai que hi ha entre el po-
tencial de recaptació i la recaptació real, per tant, l’espai en què hi ha un comporta-
ment fiscal no adequat per part d’alguns ciutadans i empreses, que minva l’obtenció 
de recursos públics.

Consolidarem el desplegament d’una administració tributària referent, que ofe-
reixi serveis de proximitat i de qualitat als obligats tributaris de Catalunya. La legis-
latura passada es va culminar amb èxit el desplegament territorial i competencial de 
l’Agència Tributària de Catalunya. Enguany l’objectiu és consolidar aquest desple-
gament per esdevenir una administració de referència a nivell europeu, i, per tant, 
caldrà avançar en la qualitat del servei. 

En aquest sentit, es preveuen les següents mesures: en primer lloc, millorar el 
model de relació i prestació de servei de l’Administració tributària, a través de la 
multicanalitat, personalització i qualitat en el servei; en segon lloc, modernitzar els 
mecanismes i eines de relació amb el contribuent fent ús de les noves tecnologies 
i aprofitant les oportunitats que ofereix la digitalització; en tercer lloc, millorar els 
mecanismes i canals de pagament, per tal de facilitar als contribuents el pagament 
dels tributs; en quart lloc, orientar l’Agència Tributària de Catalunya a la gestió 
i governança de les dades, per transformar-les en informació de valor al seu ser-
vei; en cinquè lloc, assumir la gestió integral de la recaptació en període executiu 
dels deutes gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, i finalment, digitalitzar 
l’Administració tributària i modernitzar i renovar els sistemes de gestió tributària i 
recaptació voluntària.

La voluntat de l’ATC passa també per promoure una administració tributària col-
laborativa i que treballa en xarxa, per convertir-la en una administració més oberta i 
col·laboradora amb diferents actors de la societat. Es preveu posar en funcionament 
el Consell Fiscal de Catalunya i l’Institut de Recerca i Estudis Tributaris de Cata-
lunya, per aprofundir en les noves eines de compliment cooperatiu i incrementar la 
col·laboració entre administracions i amb tercers per a l’intercanvi d’informació de 
rellevància tributària.

També en l’àmbit de dinamització de l’economia, introduirem, fora, doncs, ja de 
l’àmbit merament de fiscalitat, en l’àmbit de contractació, introduirem clàusules so-
cials a la contractació i promourem la participació de petites i mitjanes empreses a 
la contractació pública.

Un altre àmbit prioritari és el foment de la contractació per a finalitats socials. La 
contractació és un instrument important per a la integració i la inserció social, per 
fomentar la responsabilitat social de les empreses, per assegurar el compliment dels 
drets laborals dels treballadors, així com els requisits d’estabilitat i salut laboral, i 
mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal; una contrac-
tació que respecta els drets laborals, aporta qualitat, millora els serveis públics, i fi-
nalment, doncs, és el que s’espera, és el que hauria de ser la normalitat.
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Les petites i mitjanes empreses constitueixen més del 90 per cent del teixit social 
empresarial de Catalunya. Per això la contractació pública ha d’incorporar elements 
que facilitin la contractació amb aquestes empreses: simplificació de tràmits i càrre-
gues administratives, divisió en lots, control de la subcontractació.

Un dels altres objectius, en l’àmbit del dinamisme econòmic, és consolidar una 
banca pública catalana a través de la millora i la reforma de l’Institut Català de Fi-
nances. Ens marquem com a objectiu l’assoliment de la llicència bancària per part 
de l’ICF. En la línia del foment d’igualtat d’oportunitats per a petites i mitjanes em-
preses, cal recordar que actualment més del 50 per cent dels clients de l’Institut Ca-
talà de Finances són emprenedors, microempreses o pimes, i, amb la inversió credi-
tícia que, doncs, es genera, aquestes generen al voltant de 200.000 llocs de treball.

L’Institut Català de Finances gaudeix d’una situació financera còmoda, elevada 
liquiditat i solvència, cartera sanejada i un nivell de resultats estable, i d’una bona 
valoració en el sector empresarial i inversor. La principal aportació de valor de l’Ins-
titut Català de Finances es pot resumir en la concentració de mecanismes de finan-
çament de la Generalitat, el fet de fer de palanca de l’estratègia econòmica del Go-
vern i l’oferta d’un servei diferenciat de finançament al teixit econòmic.

El 2011, el Govern de la Generalitat va iniciar un procés de transformació de 
l’Institut Català de Finances en una entitat de crèdit pública, i caldran noves modi-
ficacions per afrontar els nous reptes de futur. La governança s’ha millorat –majoria 
d’independents en el consell d’administració–, s’han separat clarament els interessos 
de l’entitat pública de crèdit dels de l’accionista, i, per tant, hem d’acabar de tenir 
les condicions que ens han de permetre l’homologació de l’Institut Català de Finan-
ces, doncs, obtenint la llicència bancària, que permetrà des de millores en l’accés a 
la informació bancària fins a millores, també, en la gestió fiscal de l’Institut Català 
de Finances.

Un exemple, per exemple, de l’actuació de l’ICF són les dues línies de crèdit que 
es van presentar fa pocs dies, vinculades entre l’Institut Català de Finances i l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge, en condicions preferents, amb una dotació de 250 mi-
lions per a la construcció i compra d’habitatge de lloguer social, que respon al com-
promís del Govern d’incrementar el parc de lloguer social, millorar les vies d’accés 
a l’habitatge, amb la construcció i rehabilitació del parc ja constituït, i millorar la 
resposta davant de les situacions d’emergències. Aquesta línia de préstecs s’estima 
que permetrà ampliar l’oferta de lloguer social a Catalunya en 1.800 habitatges.

Per continuar fent projectes de país a través de l’Institut Català de Finances, com 
deia, treballarem per assolir la llicència bancària convertint l’Institut Català de Fi-
nances en aquest banc públic d’inversions, per augmentar prestigi i marca, aconseguir 
un tracte fiscal equiparable a entitats de crèdit i accés a la informació del CIRBE del 
Banc d’Espanya. Llavors, estem analitzant diferents alternatives que tenim sobre la 
taula, totes amb viabilitat legal, i, per tant, doncs, esperem assolir aquest objectiu en 
aquesta legislatura.

En l’àmbit de la sobirania econòmica, també el departament i el Govern s’han fixat 
uns objectius. Parlar de sobirania econòmica és garantir les condicions perquè el nos-
tre país i els seus ciutadans tinguin les mans lliures per decidir quin volen que sigui el 
seu futur, i això ens implica a tots i a totes, totes les nostres empreses, però també el 
Govern. En aquest sentit, és molt important que les nostres empreses venguin els seus 
productes als mercats internacionals, que tinguin cartera de clients, cada vegada més 
diversificada, tant en productes com en destinacions geogràfiques. Però també volem 
posar en valor la sobirania econòmica de les nostres administracions, és a dir, la capa-
citat del sector públic per finançar-se, així com la sostenibilitat de les seves finances. 
Per tant, avançarem en la consolidació de les finances públiques, la seva sostenibilitat, 
la millora de la tresoreria i pagament a proveïdors.

Pel que fa a les finances de la Generalitat, cal recordar que la seva sostenibilitat 
és un element clau per garantir la prestació dels serveis públics en el futur. Volem 
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reivindicar que s’ha fet un esforç molt important de consolidació fiscal en els darrers 
anys. En el període 2010-2017, s’ha disminuït el dèficit, a nivell estadístic, el dèficit 
SEC –per tant, el que és avaluat en els programes de supervisió d’economies amb un 
excés de deute–, hem disminuït el dèficit SEC en 3,92 punts del nostre producte inte-
rior brut, mentre que el conjunt de les comunitats autònomes ho han fet en 2,85. So-
bre l’ajust global realitzat per les comunitats autònomes, el de Catalunya ha suposat 
el 25,7 per cent, més de cinc punts per sobre del seu pes respecte al PIB. En termes 
per capita, l’ajust de la Generalitat ha estat de 1.040 euros, un 58,4 per cent superior 
a la mitjana. Precisament, ara que estem en un context en què augmenta la recapta-
ció, ens ha de permetre consolidar aquest procés d’estabilització de les finances, al-
hora que aportar més recursos a l’àmbit públic per corregir les retallades del passat.

El 2017 es va tancar amb un dèficit públic del 0,56 per cent del PIB; per tant, per 
sota de l’objectiu, que era del 0,6; la primera vegada que es compleix amb els objec-
tius de dèficit des de l’inici de la crisi, i, de fet, el dèficit més baix des de l’any 2007. 
Suposa un ajust de 0,37 punts de PIB respecte a l’exercici anterior.

El compliment dels objectius de dèficit i deute durant el 2017, des del punt de 
vista de la tresoreria, ha permès experimentar una important millora i consolidar la 
tendència que vam iniciar el 2016. Com deia, el període mitjà de pagament ha passat 
de cinquanta-quatre dies, a finals de 2015, a divuit dies, a final de 2017, i en l’àmbit 
dels proveïdors prioritaris s’ha passat de noranta dies a seixanta. Tot i això, cal con-
tinuar avançant en la línia de la consolidació fiscal.

Com deia, l’objectiu de dèficit per al 2019 és del 0,1 per cent del PIB, inferior al 
0,4 per cent d’enguany. Això suposa passar d’un dèficit de 931 milions d’euros a 242 
milions; és a dir, disposarem de 688 milions menys per al proper any. Aquests han 
de venir compensats per un increment o bé de la recaptació o un increment de les 
transferències per part de l’Estat.

Ens preocupa que, malgrat les bones perspectives econòmiques, els ingressos de 
la Generalitat no van en la mateixa línia i no presenten un creixement important. 
L’excessiva dependència de les bestretes del model de finançament comporta que 
els ingressos no estiguin d’acord amb l’evolució de l’economia. Les bestretes del 
model de finançament representen un 92 per cent dels ingressos no financers de la 
Generalitat de Catalunya i, a més, la regla de la despesa –una altra de les tres regles 
fiscals– determina un creixement màxim de la despesa. Per al 2019, aquest límit de 
creixement és del 2,4 per cent.

D’altra banda, per guanyar sobirania econòmica també estem racionalitzant les 
despeses associades al patrimoni de la Generalitat. Cal tenir en compte que els ser-
veis públics de la Generalitat ocupen 12 milions de metres quadrats de sostre, dels 
quals 4,5 milions en propietat, i som propietaris de 97.500 hectàrees de sòl no ur-
banitzable.

L’avaluació de la realitat patrimonial de la Generalitat, els antecedents del pla 
de govern de la passada legislatura i la voluntat política de fer avançar una política 
patrimonial transversal alineada amb la resta de polítiques sectorials del Govern 
ens porten a centrar l’activitat en cinc eixos. El primer: racionalització de la utilit-
zació del patrimoni vinculat al servei i explotació amb criteris de rendibilitat social. 
Dos: finalització del procés de revisió dels 4.300 immobles de l’inventari iniciat la 
passada legislatura. Tercer: actualitzarem el marc normatiu regulador del patrimoni 
de la Generalitat que permeti el desenvolupament de les funcions dominicals sobre 
aquest, de manera coordinada amb els departaments i les entitats del sector públic. 
Quart: col·laboració de la política patrimonial amb les polítiques socials i ambientals 
del Govern. I cinc: monitorització de l’evolució del patrimoni del conjunt del perí-
metre d’entitats del sector públic.

Per tant, desenvoluparem un ambiciós programa normatiu, consolidarem el dis-
tricte administratiu de la Marina, de la Zona Franca. Descomptant els costos d’im-
plantació i posada en marxa de l’edifici de la primera fase, s’estima que aquest dis-
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tricte administratiu comportarà un estalvi, en renda i costos directes, de 139 milions 
d’euros, i s’han alliberat, entre 2012 i 2016, 87.000 metres quadrats de sostre.

També en aquest àmbit, en l’àmbit de la sobirania econòmica, caldrà abordar 
la negociació bilateral amb l’Estat. En aquesta negociació bilateral, en primer lloc, 
caldrà començar per les mesures de caràcter urgent. La primera, la retirada de les 
mesures de control i intervenció del novembre del 2015. Com vostès saben, les me-
sures aprovades el setembre de 2017, que van segrestar a la Generalitat la gestió de 
la seva pròpia tresoreria, van limitar la disposició de les bestretes del model de fi-
nançament. Aquestes s’han aixecat, es van vincular a l’article 155, aquesta vincula-
ció es va fer amb posterioritat a la seva implementació, i es van fer perquè era una 
intervenció totalment il·legal. Estan al Tribunal Suprem, estem convençuts que ho 
guanyarem i, quan guanyarem, demanarem responsabilitats a qui les va impulsar de 
forma contrària a la llei.

Com deia, per fer més sostenibles les finances de la Generalitat, també caldrà 
iniciar una negociació amb l’Estat, que tindrà com a principal objectiu que es com-
pleixin els acords que ja s’han fet. No demanem res extraordinari, no farem una ne-
gociació que ens porti a nosaltres a dir a l’Estat com ha de ser, com s’ha d’organitzar 
o com s’ha de finançar. Simplement, que es compleixi amb els models vigents.

Per exemple, la disposició addicional tercera de l’Estatut. Hi ha un deute reco-
negut de 759 milions d’euros de la liquidació de l’any 2008, que, com deia, està re-
conegut per l’Estat, però no s’ha fet efectiu. Per la resta d’anys, fins al 2013, que era 
l’últim any d’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut, el conjunt del 
deute pendent és de 2.951 milions d’euros, inversions en infraestructures que no s’han 
executat i que, d’acord amb aquesta disposició de l’Estatut, doncs, la part no executa-
da, corresponent al pes de l’economia catalana en el conjunt de l’economia de l’Estat, 
s’ha d’abonar en forma de transferència a la Generalitat. Imaginin-se, si això ho tin-
guéssim a l’abast, com podríem accelerar la finalització d’infraestructures de trans-
port públic, per exemple, o de carreteres que tenim a mitges arreu del país.

També tenim pendent el finançament específic de Mossos d’Esquadra. La Comis-
sió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals va establir un protocol de finançament, i en 
aquests moments hi ha un deute de 688 milions d’euros pendent. S’ha de regularitzar. 
Hi ha un conjunt d’efectius dels Mossos d’Esquadra desplegats des de l’any 2010 que 
aquest nombre d’efectius no ha estat reconegut, i, com que el finançament específic 
de la Policia de la Generalitat, doncs, és un finançament que té un apartat específic  
en el model de finançament, cal anar-ho actualitzant. I actualitzar-ho ens permetrà 
també que cada any s’ingressin 105 milions d’euros. En aquests moments s’estan fi-
nançant les despeses associades a aquests efectius dels Mossos d’Esquadra, doncs, 
amb diners del finançament general i que, per tant, podrien anar a altres departa-
ments.

A més, hi ha altres greuges i insuficiències que s’hauran de tractar de forma 
específica, com ara, per exemple, aspectes vinculats al principi de lleialtat institu-
cional, un principi del model de finançament que l’Estat incompleix. L’Estat pren 
decisions que comporten un increment de despesa de la Generalitat o una reducció 
d’ingressos i no ho compensa. Un exemple: els increments salarials acordats pel mi-
nistre d’Hisenda anterior i els sindicats de la funció pública, que celebrem, perquè 
permetrà un augment de retribucions als treballadors públics, però que necessitem 
diners per finançar-ho. El ministre decideix, però ho paguen les comunitats autòno-
mes i els ajuntaments. No és una forma bona, diguem-ne, de complir amb la lleialtat 
institucional.

El canvi en les bases de l’IRPF, doncs, introduït en els pressupostos generals de 
l’Estat.

L’establiment de nous òrgans judicials, que decideix l’Estat i que toca pagar a la 
Generalitat, i que cal compensar.
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També el repartiment del dèficit entre els nivells d’administració, un repartiment 
injust, arbitrari, incompleix el que assenyala la Llei d’estabilitat pressupostària –de 
fet, hi ha hagut diferents procediments al Tribunal Suprem, alguns dels quals han 
donat la raó a la Generalitat per decisions anteriors–: no es correspon amb el nivell 
de despesa, i especialment amb el nivell de despesa menys flexible, més rígida, que 
gestionen els diferents nivells d’administració pública. Les comunitats autònomes 
tenen un tipus de despesa vinculada a l’estat del benestar, en el que és molt més difí-
cil fer ajusts, perquè no pots tancar escoles, no pots decidir tancar hospitals –bé, ho 
pots fer, però tindràs..., és a dir, no estaràs atenent correctament els teus ciutadans–, 
no pots deixar de prestar serveis a l’estat del benestar. Per tant, la capacitat, doncs, en 
un moment d’obligat ajust de la despesa, com havíem tingut amb anterioritat, doncs, 
és més limitada. Per tant, el que necessitem és que el nostre dèficit estigui adequat al 
pes de la despesa sobre el conjunt de la despesa pública. L’Estat reparteix i es queda 
la major part.

Com deia, amb la formació d’aquest Govern van decaure les mesures de control 
de despesa de setembre de 2017 sobre control de pagaments. Hem recuperat 150 mi-
lions d’euros que estaven en un compte del Banc d’Espanya congelats per part del 
Govern de l’Estat; però, com deia, no estem del tot satisfets. I, per tant, com deia 
abans, exigirem la retirada de les mesures de control d’intervenció de novembre del 
2015. De fet, aquella ordre es fonamentava en que a Catalunya s’havia produït una 
successió d’esdeveniments que comportaven un risc per a l’interès general. De fet, 
l’evolució de la mateixa activitat econòmica, dels indicadors..., el fet que hagi estat 
en els moments de més tensió política amb l’Estat en què la Generalitat ha complert 
amb els objectius fiscals, doncs, és un indicador que aquella intervenció no tenia cap 
mena de sentit.

També desenvoluparem els programes de revisió de la despesa, els anomenats 
«spending review», iniciats la passada legislatura. Les revisions de la despesa són 
processos exhaustius d’escrutini de les despeses que tenen per objectiu l’obtenció 
d’estalvis pressupostaris, espais fiscals, per atendre noves necessitats i prioritats; 
per tant, maximitzar el valor dels recursos públics. Aquest control esdevé especial-
ment rellevant en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en 
què les despeses no poden créixer per sobre del creixement de l’economia, que és el 
que ens marca la regla de despesa. Els processos de revisió de la despesa són una 
pràctica recomanada i esperonada per la Comissió Europea i que alguns països del 
nostre entorn ja fa temps que porten a terme; forma part d’un procés més ampli de 
transparència i de bon govern per maximitzar el valor social dels recursos públics, 
que inclou, a més de la revisió de la despesa, l’impuls de l’avaluació de les polítiques 
públiques, l’eficàcia en la recaptació fiscal i més transparència i difusió de la infor-
mació pressupostària.

Vaig acabant. Un altre dels objectius relacionat amb la sobirania econòmica és 
promoure el desenvolupament del clúster de serveis financers de Catalunya.

Finalment, també promourem la constitució d’un clúster financer que respon a 
diversos factors: un és el seu efecte multiplicador sobre l’economia catalana per la 
capacitat que té el sector de generar ocupació de qualitat, liderar projectes innova-
dors i captar inversió i talent; d’altre, el sector financer és fonamental per al desen-
volupament del teixit empresarial de qualsevol país, en la mesura que permet cana-
litzar crèdit cap a noves iniciatives inversores. A més, en els darrers anys, moltes 
ciutats i regions del món –Montreal, Luxemburg, Milà, per dir, doncs, alguns exem-
ples– han apostat per reforçar els seus sectors financers, amb resultats molt positius.

El punt de partida és un estudi de mapeig del sector financer a Catalunya que es 
va elaborar el passat estiu. Ens ha permès constatar que Catalunya compta avui amb 
una indústria de serveis financers potent, diversa i estructurada. S’han identificat 
fins a 450 empreses integrades en més d’una desena de segments de negoci: ban-
ca universal; assegurances i mútues; empreses de venture capital o private equity; 
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les especialitzades en asset management, wolf management i corporate finance. En 
aquest conjunt, el sector ocupa al voltant de 98.000 treballadors. El treball de ma-
peig ha permès identificar aquells segments de negoci que ofereixen més oportuni-
tats d’especialització i diferenciació –asset management, venture capital i corporate 
finance–, i també constatar el gran dinamisme de les empreses fintech.

Un cop caracteritzat el sector financer, la següent fase consistirà a definir els ob-
jectius estratègics en cada segment de negoci i dissenyar el pla d’accions que per-
metrà assolir-los, facilitant l’activitat de les empreses d’aquest sector. La culminació 
de la iniciativa clúster serà la definició d’un model propi i consensuat de governança 
per poder portar a terme el projecte i el pla d’acció.

I també en l’àmbit de la Vicepresidència s’inclouen les delegacions del Govern 
al territori. I, per tant, des de delegacions territorials del Govern treballarem per fer 
d’enllaç entre l’Administració i les necessitats dels ciutadans del nostre país, visquin 
on visquin. Cal destacar, en aquest sentit, la creació de la Delegació del Govern al 
Penedès, acordada pel Govern el passat 7 de juny, que se suma a les delegacions ja 
existents de l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tar-
ragona i Terres de l’Ebre.

En definitiva, un context en què l’economia creix i l’atur s’ha anat reduint, però 
que els efectes de la crisi econòmica continuen sent massa presents a la nostra so-
cietat. És per això que aquest Govern continuarà posat el seu esforç en la reducció 
de les desigualtats, en ajudar aquells ciutadans que es troben en situació o en risc de 
pobresa. I ho farem impulsant mesures en l’àmbit de l’atenció social i en l’àmbit del 
progrés econòmic.

Des del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda ens centrarem 
en garantir un entorn favorable de l’economia, en millorar la igualtat d’oportunitats 
i contribuir a un model de creixement inclusiu, i en incrementar la sobirania eco-
nòmica de Catalunya. I en un context de regressió de drets fonamentals, també tre-
ballarem per salvaguardar els drets socials i polítics de tota la ciutadania, i no per-
metrem que es produeixin, impunement, actes contraris a la pau social. Serem un 
govern determinat a garantir l’estabilitat política, econòmica i social, i també serem 
un govern determinat a garantir que Catalunya sigui el que la seva ciutadania deci-
deixi lliurement, sense amenaces ni coaccions.

Gràcies, presidenta; gràcies, senyors diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, honorable vicepresident i conseller d’Economia. Permetin-me 
que corregeixi una falta de tacte respecte als companys de la Mesa que ens acom-
panyen: el vicepresident, Òscar Peris; el secretari, Òscar Ordeig; el lletrat que ens 
acompanyarà en totes aquestes sessions, el senyor Ferran Domínguez, i l’ajuda ines-
timable del gestor, també, Àngel Zardoya. 

Gràcies, també, a tota la gent que avui ens voleu acompanyar en aquesta sessió 
oberta.

Si els sembla bé, farem ara una pausa, tal com està previst.
Suspenem la sessió i començarem a dos quarts en punt. D’acord? (Pausa.)
Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les onze del matí i catorze minuts i es reprèn a dos quarts de dotze 

del migdia i dos minuts.

La presidenta

Bé, doncs, reprenem la sessió. 
Ara comencem amb la intervenció dels grups. Començarem de major a menor, 

començarem pel Grup de Ciutadans, acabaran els grups de Govern, el Grup Repu-
blicà i tancarà el Grup de Junts per Catalunya.
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Per tant, si els sembla, els hi controlaré el temps, si els sembla un minutet abans 
de que s’acabi els aviso perquè així ja anem una mica just on time, okay?

Comencem, doncs, amb el Grup de Ciutadans, entenc senyor Cano? (Veus de 
fons. Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Senyor Carrizosa?

Carlos Carrizosa Torres

Sí que, lo que le quería comentar, señora presidenta, es que nuestro grupo..., 
como sea que el señor Pere Aragonès interviene en su doble calidad de vicepresiden-
te y de conseller de Economía, pues, hemos decidido partir la intervención también 
de este grupo y nos dedicaremos cinco minutos a hablar de su Vicepresidencia y 
cinco minutos de la conselleria de Economía. Por lo tanto, empezaría yo ese primer 
turno de cinco minutos, si les parece bien. (Veus de fons.) ¿Sí? Gracias.

Comienzo, por tanto. Buenos días, señor Aragonès. Y una previa, antes de em-
pezar, es que usted se ha referido al conflicto, al supuesto conflicto entre Cataluña 
y España. No es un conflicto entre Cataluña y España, es un conflicto que tenemos, 
que ustedes han traído entre los propios catalanes. Y yo creo que buena prueba de 
ello es que quien le está hablando ha sido el ganador de las elecciones en unas posi-
ciones políticas muy alejadas de las suyas que ha representado muy dignamente al 
tercer grupo de las..., que quedó en sus resultados en estas elecciones, a un par de 
cientos de miles de votos del grupo que le habla. Por lo tanto, Cataluña no piensa 
toda igual como ustedes parecen empeñados en decir.

Y, por otro lado, tampoco hay presos políticos si me he de referir a ello. Ya lo 
hemos dicho muchas veces. Son personas que dieron un golpe de estado para pri-
var a más de la mitad de los catalanes de sus derechos y para hacerlo no se pararon 
en..., ante la comisión de ilegalidades. Cometieron diversas ilegalidades con el cen-
so, aplicando leyes que a todas luces eran ilegales y que además no disponían de los 
votos suficientes; usaron para ello el dinero de todos y, por lo tanto, estos políticos 
no pueden pretender que con ellos no vayan las leyes.

Usted pertenece, señor Aragonès, a un gobierno que quiere hacer lo mismo que 
lo que hizo el Gobierno anterior, pero es que, además, en esta ocasión, yo creo que se  
han quitado la careta de su verdadera ideología supremacista i xenófoba. Hace sola-
mente dos días el señor Torra, después de toda la polémica provocada por sus artícu-
los y sus libros, dio «me gusta» a un tuit en el que degrada, al degradar la ceremo-
nia de inauguración de los Juegos del Mediterráneo, degrada de paso a los barrios 
periféricos de las ciudades dormitorio. Un señor que le parecen fatal las ciudades 
dormitorio y sus barrios periféricos le parecen de peor condición, pues, al señor To-
rra le sale ese supremacismo por el que había pedido perdón –hipócritamente, por 
lo visto– y da «me gusta» a este tipo de tuits.

Y yo le podría preguntar, y Esquerra Republicana qué tiene que decir de estas 
cosas, con un presidente así y algún otro conseller de este tipo. Pero, claro, segura-
mente también pecaríamos de ingenuidad si les preguntamos a ustedes por qué es-
tán alineados con este tipo de ideas. 

Y a Jordi Pujol, recordarán ustedes el artículo que hizo sobre los andaluces, muy 
famoso. Pero es que el señor Heribert Barrera, en el año 2000, el prócer de Esque-
rra Republicana, dijo que «la afluencia de inmigrantes hacía peligrar la superviven-
cia en Cataluña». Que es exactamente, las mismas teorías que tiene el señor Torra. 
Y después el señor Junqueras, en el año 2008, también se refirió al ADN de los ca-
talanes, que era «más parecido al de los franceses y no tanto al de los españoles». 
Por eso, ustedes, que taparon la corrupción del 3 por ciento en el Gobierno de Artur 
Mas, pues, es lógico que ahora tapen con la bandera también este racismo rampante 
que se ha apoderado ya de los dirigentes y de la política catalana en un «todo por la 
patria» que a ustedes les sirve para todo.

Y, en mi comparecencia, en esta comparecencia que hacemos hoy, mi compa-
ñero se referirá a su cartera de economía, y a nosotros nos preocupa más la gestión 
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de aquellos que les parece que la bandera lo tapa todo, porque claro cuando usted 
se encarga de gestión pública pero parece que todo vale por ese fin superior al que 
ustedes se dedican, pues, nos preocupa que usted, bajo su dirección, esté la transpa-
rencia en la contratación pública y la gestión de la antigua GISA que son, pues, los 
máximos representantes en su conselleria de esa Cataluña negra del 3 por ciento.

También nos preocupa que ustedes gestionen el Institut d’Estadística, que se ha 
visto involucrado en la elaboración del censo ilegal del 1 de octubre con robo de 
datos de todos los catalanes. Nos preocupa que ustedes en su nueva..., en su conse-
lleria, creen otro chiringuito más, el de Defensa dels drets civils i polítics, que no 
sabemos muy bien que es lo que hará, o nos lo podemos imaginar, pero lo que es 
seguro que tenemos muy claro es que eso servirá para que más gente viva del procés 
con buenos sueldos a costa de todos.

Y después está la dirección general, la Direcció General de Difusió, que tiene la 
misión de gestionar y defender los logos y emblemas de la Generalitat. Y por eso le 
informo yo, porque como usted nos ha contestado en una misiva, que le respondi-
mos nosotros y está firmada por usted, que «los logos y los emblemas de la Genera-
litat no tienen ningún conflicto en la oficina de patentes y marcas». Yo le digo que se 
metan en el Twitter del señor Puigdemont y verán como el señor Puigdemont usa los 
emblemas de la Generalitat de forma pueril, si me lo permite. A lo mejor, la misma 
puerilidad de esto que está haciendo es lo que a ustedes les ha hecho ignorarlo, pero 
usa el emblema de la Generalitat y pone «República catalana», pone «Generalitat de 
Cataluña, govern legítim» y pone «Generalitat de Cataluña, govern de la república». 
Y todo esto lo está usando el señor Puigdemont.

Y de todo esto es usted responsable y se escabulle cuando le preguntamos por 
escrito. Y le vuelvo a preguntar: ¿no piensa usted defender los emblemas de la Ge-
neralitat que son de todos, o ya están ustedes atacando tanto nuestras instituciones 
que les da igual vaciar de contenido el emblema de la Generalitat de todos? Eso pa-
rece, por lo menos.

Mire, señor Aragonès, para acabar, usted es un mago del doble discurso como lo 
era el señor Junqueras. Usted, a la vez, puede tener el discurso de ensanchar la base 
social para llegar a un independentismo en el futuro y a la vez se mueve con como-
didad en el discurso rupturista y xenófobo de la señora Artadi. Yo le podría decir, 
¿cuál de los dos Pere Aragonès es el verdadero, el razonable o el radical?

Pero me temo que, como eso es una cuestión casi de psicoanálisis y de prospec-
ción profunda en la mente de las personas, yo lo que sí que le digo es que no po-
demos fiarnos de usted, señor Aragonès; controlaremos toda desviación de poder y 
legalidad que ustedes cometan, y mantendremos toda propuesta en el Parlamento 
que redunde en el bienestar de todos los catalanes.

(La presidenta dona la paraula a José María Cano Navarro.)

José María Cano Navarro

Gracias, señora presidenta. Bueno, como decía mi compañero Carlos, ahora te-
nemos un doble discurso: el que nos ha dado en esta comisión y el que hace en los 
medios de comunicación y en los mítines. Y, como entiendo que no hay dos Pere 
Aragonès, pues habrá que hacer una combinación de ambos para llegar al discurso 
real de esta comisión. Y no puede llegar a otra conclusión de que la principal ame-
naza para la economía catalana es el procés que usted representa. 

Lo que nos ha explicado, y a raíz de las declaraciones que ha realizado a lo largo 
de todos estos días, usted lo que ha hecho es anunciarnos que estará al frente de la 
conselleria de Economía, que va a intentar consolidar el tercer desastre del procés. 
Y lo que digo no es una profecía, ni fruto de aplicar complejos conjuros; es mucho 
más simple, mucho más mundano que todo eso. Es la conclusión a la que se llega 
aplicando algo que ustedes, señores del Govern, han perdido: aplicando el sentido 
común.
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El desastre número uno es que tuvieron las consecuencias que tiene cualquier 
ciudadano que se salta el estado de derecho, pero con una clara ventaja sobre el resto 
de ciudadanos: que nadie, nadie recibe tantas advertencias como recibieron ustedes. 
Nosotros mismos les advertimos de las ineludibles consecuencias de saltarse la ley, 
de saltarse la Constitución y de saltarse el Estatuto de autonomía, y nos llamaban 
catastrofistas. Pero en un estado de derecho, y más si es de primer nivel, como el 
nuestro, a nadie que aplique el sentido común se le ocurriría hacerse selfies con au-
tos de advertencia del Tribunal Constitucional, a nadie se le ocurriría romper autos 
ni sentencias.

El segundo desastre del procés, que también tienen consolidado, es la fractura 
social. La crisis social, la cruel fractura social que han provocado. Han trasladado la 
peor cara de la política a la ciudadanía, rompiendo amistades, rompiendo familias y 
alentando el odio entre conciudadanos. También en este caso les daban la espalda a 
todos los indicadores que les alertaban de la situación. 

En estos momentos ya tienen consolidado el desastre número uno, que es la di-
fícil situación judicial, fruto de sus actuaciones, y tienen consolidado el desastre 
número dos. 

El desastre número tres, que es el que entiendo que usted va a consolidar con su 
labor, es el peor de los desastres, el más cruel para la ciudadanía: provocar el hundi-
miento de la economía catalana, provocar crisis, provocar paro, provocar precariedad, 
porque en este momento tampoco hacen caso a ninguna de las alertas que les indica 
la economía.

Se ríen, incluso, y miran hacia otro lado ante dos trimestres de desplome de la 
inversión extranjera en Cataluña. Que se ríen y miran hacia otro lado ante la ines-
tabilidad del pequeño comercio relacionada con la tensión política que provocan. 
También se ríen y miran hacia otro lado ante la inestabilidad del turismo. Se ríen 
y miran hacia otro lado cuando las empresas paralizan sus nuevas inversiones en 
Cataluña. Y se ríen y miran hacia otro lado ante la huida de más de cuatro mil em-
presas catalanas.

Como decía mi compañero, el grupo parlamentario que represento continuará 
alertándoles para evitar que consoliden el tercer desastre, el hundimiento de la eco-
nomía, y nos lleven, tal como muestran los informes que tienen encima de la mesa, a 
un empobrecimiento de nuestra comunidad autónoma y a multiplicar la tasa de paro.

Por lo tanto, el principal problema que tiene la economía catalana en estos mo-
mentos es, precisamente, su interminable procés; es soportar a un govern autonómi-
co incapaz de dar la imprescindible seguridad política, seguridad jurídica y seguri-
dad institucional...

La presidenta

Ha d’anar acabant, senyor Cano.

José María Cano Navarro

...a los agentes económicos –acabo, señora presidenta. Cambiar esa situación es 
la principal política a desarrollar, es la única política que evitará el tercer desastre. 
Y yo le quiero preguntar si realmente van a hacer este tipo de política.

Gracias.

La presidenta

Continuem amb el torn. Pel Grup Socialistes i Units per Avançar, la senyora Alí-
cia Romero.

Alícia Romero Llano

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies al vicepresident i conseller d’Econo-
mia. Ja l’hi vam dir en privat, però també li volem dir en públic. L’enhorabona per 
la seva responsabilitat, i molta sort i encerts, que crec que ho necessitem tots com 
a país.
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No sé si en deu minuts podré dir tot el que voldria, perquè vostè ha fet una ex-
tensa explicació, i també l’hi vull agrair. Crec que en alguns casos poc concreta, 
però suposo que també s’entén, tenint en compte que el Govern s’acaba de posar en 
marxa, i de fet tampoc ens ha presentat el seu programa de govern, però, en tot cas, 
intentaré entrar en alguns aspectes.

Vostè ha fet una mica de repàs de l’anterior legislatura; de fet, ha posat una mica 
el retrovisor en aquest sentit. Jo pensava que potser no hi entraria prou, però crec 
que val la pena dir algunes coses. Bàsicament perquè en aquell moment el vicepresi-
dent Junqueras va posar dos objectius sobre la taula. Un, la creació de la república, 
la creació d’estructures d’estat, i en aquest sentit ell va incidir molt en aquest aspec-
te. I, dos, un pla de xoc social que en teoria havia de posar solucions sobre la taula 
per millorar les desigualtats que s’afrontaven en aquells moments.

Sobre el primer, no crec que calgui molt parlar. Fins i tot gran part de l’indepen-
dentisme en aquest moment, i hi incloc aquí fins i tot el vicepresident Junqueras, 
va reconèixer que faltava una majoria social per declarar la independència, que no 
s’havien desenvolupat les estructures d’estat. Fins i tot quan es va declarar la inde-
pendència, aquell 27 d’octubre, i, per tant, tot allò a què s’havia compromès, i parlo 
de la hisenda pròpia, de les duanes, de l’agència de protecció social, doncs, no..., no 
estava en marxa.

Per tant, és veritat que aquest objectiu no s’havia complert, malgrat que és veritat 
que alguns, alguns projectes es van anar desenvolupant, com per exemple una part 
d’alguns projectes de l’Agència Tributària de Catalunya, no?, però, en general, és 
veritat que és un cert fracàs d’aquest primer gran objectiu que es plantejava aquell 
Govern.

Deia vostè, senyor Aragonès, que el 155 ha portat problemes. Segurament sí, en 
alguns casos de gestió, però també li haig de dir que el 30 de gener podríem haver 
tingut un president i un govern i vam tardar cinc mesos a tenir-lo, és a dir, cinc me-
sos en què aquest 155 podia haver marxat d’aquí, i, per tant, tots tenim, segurament, 
en aquests mesos en els que ha estat de més aquí, una certa responsabilitat.

En tot cas, pel que fa al segon punt, el que feia referència al pla de xoc, és cert 
que vostès van fer un esforç. Nosaltres creiem que més esforç mediàtic que pressu-
postari en el cas de les polítiques socials. És veritat que vostè ha sigut més prudent 
que ho havia sigut el vicepresident Junqueras, perquè no ha dit allò de «són els més 
socials de la història», no ho ha dit. Per tant, li vull agrair també aquesta honestedat, 
perquè no ho són, objectivament, i, per tant, doncs, no es pot dir, no?

I l’hi dic per posar algunes dades sobre la taula, que jo crec que exemplifiquen 
això. Escolti’m, ni un euro per a zero-tres, es va eliminar del pressupost; les taxes 
universitàries més cares de l’Estat, que han dificultat l’accés i la permanència dels 
estudiants a la universitat. Pensem que són les taxes..., algunes tripliquen les que hi 
han a altres comunitats autònomes. Seguim tenint mil disset barracons a l’educació 
obligatòria, més que l’any 2016. Perquè podrien dir: «No, en tenim menys.» No, en 
tenim una mica més que l’any anterior.

Pel que fa, per exemple, a la renda garantida, un tema tan important, doncs, de 
moment, s’han denegat el 90 per cent de les sol·licituds; hi ha quinze mil persones 
que tenen drets i no la cobren. O sigui que aquí també hem tingut uns problemes.

És veritat que han millorat alguns aspectes de la llista d’espera en salut, però se-
guim tenint molta llista d’espera en especialistes, i, per exemple, en metges de cap-
çalera, on hauríem d’atendre la gent com a molt en quaranta-vuit hores, estem entre 
cinc i trenta dies, algú que té una urgència d’anar al metge de capçalera... És a dir 
que tenim encara reptes per endavant. 

I per posar un altre..., en habitatge: liderem els desnonaments a Catalunya, però 
després la nostra capacitat d’inversió en habitatge públic és del 2,5, mentre que la 
mitjana europea és del 15. És veritat que van presentar vostès una proposta diven-
dres passat, però estem molt lluny d’on podríem estar en aquest sentit. I això, al fi-
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nal, l’habitatge social, és una eina clau per lluitar contra l’exclusió social; per tant, 
doncs, un element clar.

Per nosaltres, hi ha un cert fracàs en aquests dos objectius que no es van com-
plir i que espero que, doncs, aquest nou Govern hi posi un cert remei. És veritat que 
la situació econòmica catalana millora, perquè millora l’europea i la mundial –i no 
m’hi vull entretenir, perquè vostè ho ha dit–, però és veritat que aquesta millora de 
l’economia no s’està veient o no l’estan veient molts ciutadans que segueixen patint 
moltes desigualtats: hi ha pobresa infantil, desnonaments, com deia, és a dir, pre-
carietat i temporalitat laboral, sobretot aquesta que afecta els joves, i, per tant, aquí 
caldria fer un esforç important. 

Nosaltres creiem que el nou marc economicofinancer que es planteja per al curs 
2019 ens pot generar oportunitats de millorar..., sobretot aquesta inversió social 
per intentar posar o pal·liar algunes desigualtats per nosaltres molt importants. I en 
aquest sentit a nosaltres, que creiem que amb vostè, senyor Aragonès, segurament 
podem compartir visions, ens agradaria que realment aquest diàleg del que vostè ha 
fet avui, doncs, bandera fos efectiu. Perquè també ho deia el senyor Junqueras, i ja 
li deia moltes vegades que no fèiem ni un cafè. És a dir que espero que vostè –que 
és veritat que ha obert una línia, ja ho vaig dir fa uns dies–, doncs, la mantingui. 
Perquè penso que el diàleg és important, sobretot dins de Catalunya, i crec que és 
important que pugui parlar..., després veurem si som capaços d’arribar a acords, 
però com a mínim el diàleg és bàsic perquè puguem parlar i afrontar els reptes que 
té aquest país.

Miri, vostè ha parlat de moltes coses, eh?, i jo voldria citar-ne algunes per des-
prés centrar-me potser en les prioritats pressupostàries que creiem que aquest Go-
vern hauria de tenir de cara al 2019. Però per posar alguna cosa: m’ha sorprès que 
vostè no hagi parlat, per exemple, quan parlava, doncs, del desenvolupament eco-
nòmic, de posar les condicions perquè passin coses a Catalunya –al final, és el que 
han de fer les administracions, posar les condicions–, no hagi parlat de la marxa de 
les empreses. Han marxat –la seu social– més de tres mil empreses a Catalunya, i 
vostè no ho ha dit. Ho dic perquè estaria bé potser millorar la reputació i l’atracció 
d’aquestes empreses a Catalunya; creiem que és important, perquè després de la seu 
social poden marxar altres coses. No és el que volem. I, per tant, crec que un cert 
pla en aquest sentit estaria bé, del seu Govern.

M’ha semblat molt interessant el clúster financer, malgrat que dues d’aquestes, 
de les empreses de l’IBEX que estaven a Catalunya, han canviat la seva seu social 
i són d’aquest sector, però m’ha semblat interessant que apostem per aquest clúster 
perquè em sembla un clúster, doncs, amb molt valor afegit i que tindrà molt futur 
per endavant, no?

Parlava vostè de l’ICF com a banc públic. Bé, a veure com ens en sortim, d’a-
quest repte, que també el teníem a l’anterior legislatura i hem avançat, però poc.

Pel que fa a la hisenda catalana, a nosaltres ens agradaria poder entrar més en 
detall en això. Esperem que puguin comparèixer vostès, el departament, per explicar 
com ha anat la internalització..., no, la internacionalització, no; en fi, la gestió pròpia 
que estem fent de la tasca dels impostos cedits que feien les oficines liquidadores i 
de l’executiva de l’Estat. Creiem que això és important, saber com ha anat.

Sobre el frau, importantíssim: no hem trobat dades sobre el 2017, no hi ha penja-
da la memòria del 2017 encara a l’agència tributària; per tant, no hem pogut compa-
rar com ha anat la recaptació del frau. Crec que això ho hauríem d’accelerar.

Ha parlat vostè també molt del Feder i del RIS3CAT. Tampoc tenim dades del 
2017; és un drama, que no puguem comparar-ho. I ho dic perquè hi ha un certa 
queixa també en els ens privats i les universitats, que ha anat malament la gestió 
del RIS3CAT i dels Feder. A nosaltres ens agradaria que hi hagués una mica més 
de transparència, una mica més d’objectivitat en les convocatòries i que, en tot cas, 
poguéssim parlar amb més detall. Però, com que vostè ho ha tret, m’ha semblat im-
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portant, perquè al final d’Europa venen molts recursos, molts recursos dedicats a la 
societat del coneixement, a l’economia basada en el coneixement, i em sembla clau 
que ho puguem aprofitar des de Catalunya.

Com que em queden molt pocs minuts, vull anar al, per nosaltres, més impor-
tant, no? Com li deia, podem compartir visions segurament de cap a on ha d’anar el 
país, i, per tant, nosaltres en la proposta de pressupost que es faci de cara al 2019..., 
que entenc que, com que avui ha enviat els documents als departaments perquè co-
mencin a treballar-ho, hi haurà pressupost per al 2019. Jo li voldria demanar, senyor 
Aragonès, que el tinguem aprovat l’1 de gener; serà el primer en set anys, i no estaria 
malament, no?, que per una vegada, després de tant de temps, fóssim capaços de fer 
la feina en el temps que ens pertoca.

Nosaltres voldríem un pressupost progressista, un pressupost que afrontés els 
reptes i posés les bases per, com li deia, acabar amb les desigualtats, i també per 
posar les bases d’un model de desenvolupament econòmic basat sobretot en el conei-
xement i la innovació. Vostè n’ha parlat molt, d’innovació, i m’ha agradat, però això 
s’ha de concretar, i s’ha de concretar amb els recursos, perquè això són els pressu-
postos al final. Miri, nosaltres voldríem resumir en deu punts allò que voldríem que 
tingués aquest pressupost.

Primer, parlant de fiscalitat, una certa reforma fiscal. Vostè ha parlat d’algunes 
modificacions en els impostos cedits per la via de les bonificacions i beneficis. De 
fet, es va comprometre a fer un estudi sobre els beneficis fiscals, i no sabem on està, 
aquest informe, si s’ha acabat o si ens el podrien presentar. Però és important saber 
quina és la seva voluntat pel que fa a la reforma fiscal. És a dir, modificaran l’im-
post de successions, per exemple? –que és el que m’ha semblat que potser podia ser 
més oportú.

Segon, diàleg i treball conjunt amb l’Estat. Escolti’m, a nosaltres ens tindrà aquí, 
al seu costat. De fet, ha canviat el Govern de l’Estat, jo crec que canviaran bastantes 
coses –ja ho estem veient: el 9 de juliol el president Pedro Sánchez es reuneix amb el 
president Torra–, però nosaltres creiem que cal millorar el finançament autonòmic, 
i ens tindrà al seu costat. També l’objectiu de dèficit...

La presidenta

Un minut, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

...també la reestructuració..., podem parlar de la reestructuració del FLA, del 
traspàs de competències, podem parlar d’aquelles lleis recorregudes al TC o d’infra-
estructures. La Comissió Bilateral entre l’Estat i la Generalitat no es reuneix des del 
2011; per tant, tenim una oportunitat de posar-nos a parlar i resoldre coses, i a això 
és al que nosaltres el volem ajudar. Però també li volíem preguntar: assistirà vostè, 
senyor Aragonès, al Consell de Política Fiscal i Financera?

Tercera cosa què volem en el pressupost: finançament de zero a tres anys.
Quarta, reducció de taxes universitàries i millora del finançament de les uni-

versitats. És clau, el coneixement al nostre país. És clau si volem un altre model de 
desenvolupament econòmic.

Volem la lluita contra l’explotació i la precarietat i el frau laboral. Vostès tenen la 
competència en inspecció, i és important que ataquem aquest tema.

Sisena, pla contra la pobresa infantil. I ara li diré una cosa que em sap greu: avui 
ha presentat l’Oficina de Drets Civils i Polítics; m’hagués agradat que des de Vice-
presidència presentessin, per exemple, una oficina contra la pobresa infantil. Vam 
aprovar el pla el 2013; ni s’ha desplegat ni si han posat fons. Doncs això també seria 
atacar..., contra els drets dels ciutadans, que són els drets dels infants.

Setè punt, renda garantida de ciutadania. Crec que hem de posar l’enfocament 
aquí, l’avaluació de les polítiques públiques.

Vuit, millora de les llistes d’espera.
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Nou, habitatge públic i pla d’energia, i pot anar lligat amb la rehabilitació de la 
construcció, etcètera.

I deu, sector públic. No podem oblidar els treballadors públics, hem de recuperar 
els drets suspesos. Ja sé que és difícil...

La presidenta

Ha d’anar acabant.

Alícia Romero Llano

...però hem de poder –ja acabo– treballar en millors condicions per, també, ser 
més eficients i més eficaços.

Segur que ens podem posar d’acord i podem compartir aquesta visió progressista 
dels pressupostos. Nosaltres el que volem és millorar les condicions de Catalunya 
pel que fa al finançament i dotar econòmicament alguns programes rellevants per 
començar a resoldre aquests problemes greus.

Creiem que hi han drets dels ciutadans que també s’han de garantir: el dret a 
l’habitatge, el dret a una feina digna, l’educació lliure, el dret a la vida. I, per tant, 
els demanem, si us plau, que posin l’enfocament en això en els propers pressupostos 
i en la tasca que ha de fer el Govern en els propers temps...

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero...

Alícia Romero Llano

Moltes gràcies.

La presidenta

...moltes gràcies per la seva intervenció. El grup següent és el Grup de Catalunya 
en Comú Podem, el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Gràcies, presidenta. En tot cas, gràcies també al vicepresident Pere Aragonès i 
als membres de la conselleria que l’acompanyen. Crec que és una oportunitat que 
el Govern comenci amb aquesta compareixença; nosaltres entenem que no és una 
compareixença qualsevol: és la que fixarà la política econòmica, fiscal i pressupos-
tària del Govern. Sí que volia començar..., vostè ha fet referència, per exemple, al 
diàleg –després hi tornaré– entre la Generalitat i l’Estat, a la necessitat d’un diàleg 
bilateral. Crec que també és necessari un diàleg a Catalunya, eh? I en aquest sentit 
també l’emplaço a que accepti la proposta que està fent, en aquest cas, el president 
del nostre grup parlamentari, el senyor Xavier Domènech, sobre la necessitat d’arti-
cular un espai de diàleg polític i social a Catalunya que inclogui les diferents sensi-
bilitats que avui hi ha en el nostre país.

Veníem a escoltar-lo amb un to constructiu, sobretot per veure si era possible 
que concretés quina era, no?, com deia, la política econòmica, fiscal i pressupos-
tària del Govern, ja que en aquest cas el president Torra no ho va fer ni en el debat 
d’investidura ni en la seva primera compareixença al Parlament per explicar el pla 
de govern, no?

Sobre la situació econòmica o sobre el context econòmic que vostè plantejava, 
sí que hi han alguns elements que a nosaltres també ens preocupen –vostè hi ha fet 
referència–, que és que s’acaben els vents de cua, eh? Jo crec que el 2019 serà la pro-
va del cotó sobre la robustesa de l’economia espanyola i catalana: petroli més car, fi 
dels estímuls econòmics del Banc Central Europeu amb la finalització de les com-
pres de deute, pujada dels tipus d’interès probablement a l’estiu del 2019... També 
ens agradaria saber, no?, quin impacte concret creu vostè que tindran en l’economia 
o, per exemple, en les perspectives de creixement i si creu que n’hi hauran o no n’hi 
hauran per part de l’economia catalana.
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Ens ha sorprès que hagi parlat relativament poc de desigualtat, eh? No diré que 
no ho ha citat –ho ha citat–, però crec que..., per nosaltres és el problema fonamen-
tal que tenen les economies del primer món, i especialment l’economia espanyola i 
l’economia catalana. Vostè ha dit que s’ha reduït; no són les dades que tenim nosal-
tres, eh? Per exemple, la relació entre els guanys del 20 per cent més ric respecte al 
20 per cent que té menys ingressos el 2017 ha crescut a Catalunya, del 5,5 al 5,7, eh?, 
i estem encara un punt per sobre de l’inici de la crisi del 2007. El nombre de perso-
nes milionàries ha crescut a l’Estat espanyol un 75 per cent des de l’inici de la crisi. 
La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya ha crescut també respecte a 
l’any 2017, i tenim un 15 per cent dels treballadors i treballadores d’aquest país que 
no pot arribar a final de mes. Per tant, per nosaltres és un tema fonamental i hauria 
de ser, la lluita contra la desigualtat, la màxima prioritat del seu departament.

També, pel que fa als salaris. És a dir, és evident que el Govern no fixa els salaris 
–els de l’Administració pública sí–, però sí que m’agradaria conèixer la seva opinió 
sobre el possible acord entre els agents socials, entre sindicats i patronal, per una 
pujada salarial, que nosaltres creiem que és positiva, al voltant de..., entre el 2 o el 
3 per cent, que s’hauria d’allargar tant a aquest any 2019, el futur any 2019, com al 
2020. I també quina posició tindrà el seu Govern respecte a la possible modificació 
de la reforma laboral que va ser aprovada en aquest cas pel PP, amb el suport ines-
timable, com sempre, de Convergència i Unió; però, en tot cas, sí que m’agradaria 
saber quina posició tindrà, perquè nosaltres entenem que també té molt a veure amb 
aquest creixement de les desigualtats.

Sobre el tema dels pressupostos, miri, nosaltres creiem que l’orientació dels pres-
supostos hauria de ser diferent de la que han tingut fins ara. Vostè situava prioritats 
com, evidentment, l’educació pública i la salut; encara estem lluny, per més que vos-
tès hagin dit..., el vicepresident Junqueras situava els pressupostos de l’any passat 
com els més socials de la història, però encara estem lluny de revertir les retallades 
de l’any 2010.

Sí que m’ha sorprès que, per exemple, no hagi citat com una de les seves prio-
ritats les polítiques públiques d’habitatge. Jo crec que en la situació i en el context 
actual que tenim a Catalunya, d’una pujada, no?, exponencial del preu del lloguer no 
només a l’àrea metropolitana de Barcelona, sinó en el conjunt del país, crec que la 
política pública d’habitatge, que està molt lluny de ser una prioritat pressupostària 
en els darrers pressupostos, hauria de ser-ho en els propers.

També m’ha preocupat en aquest cas la celebració, diguéssim, del compliment 
dels objectius de dèficit. No dic que sigui important, però té unes conseqüències 
molt clares també sobre la política pressupostària de la Generalitat. Per tant, no sé si 
és motiu de celebració. En tot cas, sí que nosaltres entenem i també li volem pregun-
tar si li plantejarà al Govern de l’Estat, no?, obertament la relaxació del compliment 
dels objectius de dèficit per a l’any 2019. És a dir, vostè situava que l’any 2019 hem 
de passar del 0,4 al 0,1; nosaltres l’emplacem –i, si cal, ja li diem que li donarem 
suport i l’hi acompanyarem– perquè plantegi que aquesta reducció dels objectius de 
dèficit sigui més compassada o, fins i tot, més extensa en el temps.

Un parell de preguntes concretes. De cara al 2019, què passarà amb els pressu-
postos amb la incorporació una altra vegada, no?, d’ATLL? El desastre d’ATLL, en 
aquest cas..., ATLL, teòricament, va anunciar el conseller de Territori que l’1 de ge-
ner del 2019 tornaria a ser una empresa pública; per tant, com això afectarà a nivell 
pressupostari en el retorn, no?, del que va avançar Acciona al Govern de la Genera-
litat quan es va produir la seva privatització?

I en segon lloc, també, com pensa concretar, o si finalment això va de debò, el 
que va anunciar el conseller Bargalló en la seva intervenció en el Parlament pel que 
fa al retorn del finançament del zero-tres?, que per nosaltres és un tema fonamental 
pel que fa a nivell dels ajuntaments i al finançament de la Generalitat, que, com s’ha 
expressat anteriorment, va quedar reduït a zero.
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Pel que fa al finançament, eh?, al finançament de la Generalitat, nosaltres cre-
iem que és un error el que ha dit el president Pedro Sánchez, que no hi haurà temps, 
no?, per modificar el sistema de finançament, caducat des de l’any 2014, en aquesta 
legislatura; és a dir, com a molt aviat, fins després del 2020 no hi entraríem. És un 
error, i per nosaltres és una decepció, perquè és fonamental, no?

Tampoc ens semblen massa encertades les seves declaracions d’ahir, eh?, que 
deia que probablement negociar un nou sistema de finançament era retornar al pas-
sat. Jo no sé si és retornar al passat, però avui estem al present; hi han unes necessi-
tats, i abans jo li situava, per exemple, la desigualtat social. I, per tant, nosaltres..., el 
que crec que hauria de fer la Generalitat..., evidentment, nosaltres no som ingenus, 
eh?, sabem com ha funcionat tot això fins ara, però hauria de ser exigir, en aquest 
cas, que el Govern de l’Estat posi en marxa la reforma del sistema de finançament, 
que és el que toca i és el que estan fent altres comunitats autònomes que tenen una 
situació d’infrafinançament, com per exemple el País Valencià, i ho està fent, en 
aquest cas, nosaltres entenem que molt bé, la vicepresidenta Mónica Oltra, no?

Per tant, nosaltres entenem, no?, que hi ha d’haver una relació bilateral, eh?, nos-
altres entenem que ha d’haver-hi una relació bilateral del Govern de la Generalitat 
amb el Govern de l’Estat. De fet, sap que nosaltres hem presentat propostes en aquest 
sentit, tant al Congrés com en el Parlament de Catalunya, perquè es posin en marxa 
les comissions bilaterals, no?, que estan dins del marc estatutari; però també l’empla-
cem, fermament, a que no deixi la cadira buida del Consejo Económico y de Políti-
ca Fiscal y Financiera. Perquè bàsicament nosaltres entenem que cal teixir aliances 
també amb la resta de comunitats autònomes, per exemple, si volem flexibilitzar els 
objectius de dèficit. I això es pot fer evidentment amb una relació bilateral, però tam-
bé podem fer més força si ho fem de la mà, com ara jo l’hi situava, amb altres comu-
nitats autònomes, com, per exemple, el País Valencià o les Balears, o altres que tenen 
una situació similar a la nostra.

Ha parlat poc, també, del que vol fer amb el Fons de Liquiditat Autonòmic. Jo 
crec que aquesta també és una de les demandes que li hem de col·locar, en aquest 
cas, al Govern de l’Estat, i nosaltres estem també disposats a donar-li suport. És a 
dir, hi haurà reestructuració del Fons de Liquiditat Autonòmic? Hi haurà un canvi 
de condicions sobre terminis, sobre interessos? Creiem que això és fonamental i més 
amb els nivells d’endeutament que té la Generalitat, que en valors absoluts seguei-
xen creixent. L’any anterior va créixer el deute de la Generalitat en 1.000 milions 
d’euros si no vaig errat, no?

Un altre element que li vull destacar és el tema de la fiscalitat. Era una de les in-
cògnites que nosaltres plantejàvem al debat d’investidura. Vostè ha concretat els ob-
jectius probablement poc –amb quins elements concrets?–, tot i que ha parlat de fisca-
litat verda i nosaltres ho celebrem. Nosaltres creiem que en aquest context de fiscalitat 
necessitem una reforma integral, a nivell de fiscalitat de la Generalitat, que augmenti 
els ingressos. Tenim marge amb l’impost sobre la renda. Vostè no l’ha citat, però crec 
que és l’element fonamental. No sé si no l’ha citat perquè encara no ho té parlat a dins 
del Govern o perquè és un tema complicat en la gestió del seu Govern, però és fona-
mental per a nosaltres. Jo li pregunto: modificarà o no modificarà l’impost de succes-
sions a Catalunya? Nosaltres estem disposats a fer-ho, ja ho vam plantejar a l’anterior 
legislatura; però, en tot cas, l’hi pregunto concretament, perquè no l’ha citat i és en 
el que la Generalitat té més marge per augmentar els seus ingressos i un petit marge 
també en patrimoni.

I, sobretot, hi ha dos elements que per a nosaltres són clau. Primer, introduir ele-
ments de fiscalitat de gènere, que crec que és un dels reptes que tenim avui també 
com a societat: les dones paguen molt més a nivell impositiu que els homes. I un 
segon element, que vostè també l’ha situat...
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La presidenta

Un minut, senyor Cid.

David Cid Colomer

...és la fiscalitat ambiental. En aquest sentit, l’emplaço també a desplaçar tota la 
part de fiscalitat del que té a veure amb la Llei de finançament de transport públic. 
S’hi va comprometre el senyor..., el president Torra en la reunió amb l’alcaldessa: hi 
ha un infrafinançament del transport públic. És evident que la Generalitat està fent 
esforços i qui no està complint és l’Estat, però hi ha hagut una part de mesures fis-
cals, que inclouen la Llei de finançament del transport públic, que no estan desple-
gades i, en tot cas, nosaltres volem que les concreti.

I també li preguntem com concretarà... –que, de fet, ja ho van anunciar, com que 
ara ja és vigent la Llei de canvi climàtic, perquè s’ha aixecat la suspensió del Tribu-
nal Constitucional...–, com concretarà i quan, en aquest cas, l’impost sobre els vehi-
cles o, en tot cas, l’impost de CO2 sobre vehicles.

Finalment, acabo amb patrimoni. Vostè ha parlat a bastament de patrimoni. Sap 
que en aquests moments tenim un petit conflicte, que és sobre el tema de les herèn-
cies intestades. Jo el que l’emplaço és a fer el mateix que han fet amb el carrer Lli-
breteria, 13; és a dir, suspenguin la subhasta d’aquestes herències intestades. Si vostè 
creu que són edificis i, en aquest cas, «vivendes» que bàsicament només es poden 
subhastar, obri un diàleg amb els ajuntaments perquè això realment, no?, sigui així, 
és a dir que els Ajuntaments coneguin amb detall què són aquests edificis i què són 
aquestes «vivendes»...

La presidenta

Ha d’anar acabant, senyor Cid.

David Cid Colomer

...i, en tot cas, això a nosaltres no ens val, que la presència en aquest cas d’una 
persona de la Federació de Municipis..., es va decidir formalment que aquest edifici 
i aquestes «vivendes» se situaven a subhasta; doncs això no és un diàleg real amb 
els ajuntaments.

Per tant, hi insisteixo, l’emplaço a aturar la subhasta com ha fet amb el carrer 
Llibreteria, 13, i a obrir un diàleg tranquil i, en tot cas, profund, amb el conjunt de 
municipis que tenen necessitats per veure si realment aquestes «vivendes» i aquests 
edificis poden formar part del parc de lloguer o de les taules d’emergència habita-
cional.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid.

David Cid Colomer

Gràcies.

La presidenta

Se li ha acabat el temps. Gràcies.
Passem ara la paraula a la senyora Maria Sirvent, representant de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; bé, intentaré anar tot el ràpid que pugui. En primer lloc, enviar una abraçada 
a les companyes que ara es troben a l’audiència provincial, a les nou de Vilanova, 
per haver denunciat les polítiques «austericides» del Govern del Partit Popular en 
matèria econòmica. Una abraçada molt forta i esperem que, encara i així, seguim 
amb la lluita i seguim aconseguint superar aquestes polítiques.

Per altra banda, i respecte al que ha comentat el conseller Aragonès amb rela-
ció al diàleg amb l’Estat, del que vostè ha parlat, en primer lloc volem dir-li que  
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la CUP - Crida Constituent a nivell econòmic volem avançar amb un projecte trans-
formador del sistema actual, del sistema productiu actual, i basar-lo en un sistema 
autocentrat. I, per tant, això vol dir que el model productiu vinculi la producció  
a les necessitats socials i materials i permeti el desenvolupament humà. Per tant, per a 
nosaltres, la reivindicació independentista esdevé una oportunitat precisament per su-
perar aquest marc econòmic i millorar les condicions de vida de la majoria popular i  
treballadora. I, per tant, nosaltres no hem vingut al Parlament a fer autonomisme ni 
a gestionar les engrunes d’una autonomia intervinguda per les regles del mercat i per 
l’aparell de l’Estat espanyol, que actua precisament com un instrument d’assegura-
ment del sistema.

Per tant, en primer lloc dir que no participarem d’un recanvi d’elits ni d’una se-
gona transició pactada per dalt, ni un nou encaix dins de l’Estat espanyol que ens 
condemnaria a seguir patint misèria i precarietat en el marc d’unes autonomies que 
s’han demostrat un instrument de cristal·lització dels privilegis dels de sempre en 
contra de la majoria de la població. I tampoc participarem d’una república catalana 
que suposi la reproducció dels mateixos interessos de classe però en un altre marc 
institucional. Nosaltres veiem en la reivindicació independentista l’oportunitat de 
construir un nou estat en base a un veritable projecte emancipador basat en una 
aposta política centrada precisament en donar cobertura a les necessitats que el mer-
cat capitalista no pot garantir.

Vostè ha parlat de l’augment dels 185 milions en el pressupost del 2017 en des-
pesa social. Aquests 185 milions, en base a propostes de la CUP - Crida Constituent, 
van ser extrets d’un augment del 0,1 en la capacitat de dèficit de l’Administració, i no 
pas en una modificació de les partides de despesa de la proposta original dels pres-
supostos. Esperem que puguem fer modificacions a les partides de despesa en aquest 
sentit i no pas que depenguem dels límits del dèficit i de la regla de la despesa.

Per altra banda, i amb relació a la redistribució de la riquesa, veiem una realitat 
molt clara en el pressupost; veiem com els impostos indirectes superen els ingressos 
pels impostos directes. Aquesta realitat s’ha de canviar immediatament perquè no su-
posa una redistribució progressiva com la que parlava vostè respecte a la redistribució 
de la riquesa. En aquest sentit, li preguntem..., o creiem que si ha de passar vostè del 
terreny discursiu al terreny dels fets necessitarà recursos. I, per tant, estan vostès dis-
posats a augmentar el tipus impositiu en l’IRPF de les rendes superiors a seixanta mil 
euros anuals? A augmentar l’impost de patrimoni i de successions? Esteu disposades 
a desobeir les resolucions del Tribunal Constitucional i fer efectiva la normativa sus-
pesa i anul·lada en matèria fiscal?

Per altra banda i respecte al dèficit, ha comentat vostè que baixarà del 0,4 al 0,1, 
fet que suposarà pràcticament 800 milions menys al pressupost. Li preguntem, res-
pecte a aquest tema, si vostè seguirà obeint aquestes regles o si està disposat a deso-
beir el topall de dèficit, deute i regla de la despesa que ens marca la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat? Vostè a la seva intervenció ha dit que les lleis han d’estar 
al servei de la societat i no la societat al servei de les lleis, esperem que actuï en con-
seqüència. O seguiran treballant al dictat dels mercats financers, al dictat d’aquells 
a qui abonem cada vint-i-quatre hores, cada dia, 6 milions d’euros públics només en 
interessos mentre ells no mouen ni un pèl per guanyar-se aquests beneficis? Senyor 
Aragonès, les persones o els bancs?

Per altra banda, respecte a la internalització de serveis i a la contractació pública, 
estem veient una descapitalització brutal del sector públic i, per tant, veiem com hi 
ha un traspàs del capital públic al sector privat i es descapitalitza el sector públic per 
capitalitzar el sector privat. Per altra banda, això produeix una baixada de la qualitat 
dels serveis, fet que ens afecta especialment a les dones, perquè aquests serveis que 
estan relacionats amb la sobirania i amb la reproducció de la vida finalment acaben 
recaient..., la responsabilitat en el manteniment de la vida acaba recaient en les do-

Fascicle segon
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nes i cal tenir uns serveis públics potents que puguin socialitzar aquestes tasques 
de cura...

La presidenta

Queda un minut, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

D’acord. Això no és així a dia d’avui.
Per altra banda i respecte a l’afirmació de que l’Estat reparteix i es queda la major 

part, nosaltres creiem que aquesta afirmació parteix d’una lectura interclassista de la 
fiscalitat que no compartim i que ajuda a obviar l’essencial distribució injusta de la ri-
quesa, que es segueix donant entre capital i treball i no pas entre territoris.

I, per altra banda, i respecte a la situació de recuperació de la que parlava vostè, 
veiem que hi ha un risc de pobresa que va afectar un 23,8 per cent de la població, 
1,3 punts respecte a l’any anterior. Vostè parlava de 5,6 per cent d’augment dels be-
neficis empresarials. Això directament ha suposat una baixada de les condicions 
laborals de la classe treballadora, dels salaris. És a dir, mentre augmenten els bene-
ficis de les empreses, veiem com baixen els salaris de la classe treballadora. Això el 
que genera és desigualtat, que els rics siguin més rics i que els pobres siguin encara 
més pobres.

I, bé, m’agradaria seguir, però no tenim temps.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Passem ara la paraula al representant del Partit 
Popular de Catalunya, el senyor Santiago Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per economia, doncs, m’adhereixo a tots els agraïments per 
la compareixença i per les explicacions. He de començar, doncs, amb una qüestió 
que no té a veure amb la seva compareixença, però sí puntualitzant que avui no 
s’està jutjant a ningú ni per denunciar ni per protestar; avui s’està jutjant gent per 
agredir amb bastons, amb pedres i amb ampolles gent que assistia a un acte polític 
a Vilanova i la Geltrú, i entre els quals em comptava jo i, per tant, sé perfectament 
què és el que va passar, i no hi havia ni una protesta ni hi havia una denúncia. Hi va 
haver una agressió, flagrant agressió. I per això avui hi ha un judici.

Amb relació a la intervenció del conseller, entre algunes altres coses –poque-
tes–, coincideixo amb vostè amb una expressió que ha fet servir a l’inici de la seva 
intervenció: «La realitat és la que és.» Fins aquí hi coincideixo. Ara, quan vostè diu: 
«La realitat és la que és» i després diu: «Tenim un mandat de l’1 d’octubre, i estem 
parlant d’una república i farem una república», doncs, l’hi he de recordar: escolti, la 
realitat és la que és. Ni l’1 d’octubre hi va haver un referèndum, ni hi ha una repúbli-
ca ni vostè és conseller d’una república. Ja sé que vostè ha dit això moltes vegades: 
«Els pressupostos autonòmics són els últims.» No, vostè continuarà fent uns pressu-
postos autonòmics i és un conseller d’Economia i Hisenda de la comunitat autònoma 
de Catalunya, i la realitat és la que és, senyor Aragonès.

Segona qüestió, més transversal amb relació a l’àmbit de les seves competèn-
cies. Em permetrà que li digui que la visió que vostè ha expressat del Departament 
d’Economia i Finances és una visió en la que la societat està al servei de l’Admi-
nistració. Discrepo profundament d’aquesta visió que vostè ens ha expressat. Per a 
nosaltres és l’Administració que estem al servei de la societat, i, per tant, a l’Admi-
nistració adoptem mesures per tal que la societat se’n beneficiï, d’aquestes mesures, 
en forma evidentment de creixement econòmic i evidentment de millores socials. 
Però que des de l’Administració es contempli la societat com una màquina per mu-
nyir-la i obtenir recursos per fer a vegades polítiques socials, altres vegades altres 
coses absolutament diferents..., em permetrà que discrepem profundament d’aquest 
concepte.
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Vostè ha encetat la seva intervenció fent una lectura del marc econòmic inter-
nacional. Jo ho celebro –vostè té una hora– que hagi fet això..., hauria preferit que 
s’hagués centrat en el marc econòmic en què ens movem en aquest moment a Ca-
talunya. I en aquest sentit hi han hagut omissions clamoroses: Catalunya continua 
creixent econòmicament, sí, però d’una forma molt més sostinguda, de manera que 
està a punt de deixar de ser la comunitat que té més creixement en el conjunt d’Es-
panya; anem perdent pes des del punt de vista econòmic.

Ja l’hi hem dit, ni una paraula de les empreses que se n’han anat de Catalunya i 
de l’impacte que això ha tingut sobre l’economia catalana. Ni una paraula de la cai-
guda de la inversió estrangera. Nosaltres haguéssim esperat també aquesta anàlisi 
de l’economia catalana i de la situació catalana i, per tant, haguéssim esperat també 
que vostè ens hagués expressat mesures per intentar capgirar o com a mínim afron-
tar aquesta situació.

Vostè ha tornat a parlar dels pressupostos socials. Jo no sé si ha dit o no, literal-
ment, «els més socials de la història» –o no–, però sí que li faria un prec en aquest 
sentit, perquè no vull entrar a discutir sobre si són els més socials o no. El que sí que 
li puc dir és que són els menys socials dels pressupostos de totes les comunitats es-
panyoles. Però llavors jo sí que li faria un prec en clau catalana i és que consensuem 
entre tots quins són els criteris per determinar quin és el tant per cent de «socialitat» 
que tenen els pressupostos que es presenten, perquè vostès el que acostumen a fer 
cada any és canviar els criteris. Perquè, com que els resultats que surten aplicant els 
mateixos criteris són diferents i els perjudiquen, necessiten canviar els criteris per 
poder dir que aquests pressupostos són els més socials.

No hem sentit cap criteri, no hem sentit gaires criteris...

La presidenta

Li queda un minut, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Un minut, ja? Carai. Gaires criteri amb relació al deute i amb relació al FLA... 
Compartim el paper que ha de tenir l’Institut Català de Finances, però no compar-
tim la realitat. És a dir, vostès diuen: «Volem que l’Institut Català de Finances fi-
nanci les empreses», però la realitat és que en els últims anys l’Institut Català de 
Finances fa menys operacions, per menys import i ajuda menys empreses. Per tant, 
hi ha una contradicció entre els fets i la realitat.

Celebrem el compliment de l’objectiu de dèficit. Ens parla que el drama és passar 
del 0,4 al 0,1 i això representen 600 milions, però vostè no ens parla de quin serà 
l’efecte de l’operació ATLL sobre les finances públiques. Només l’operació ATLL 
són 1.000 milions d’euros de comptabilitat i, per tant, un impacte d’un 0,5 per cent 
sobre les finances públiques, sobre el dèficit.

Sobre política fiscal. Vostè ens parla de... Tenen, a veure, la política fiscal com 
a via per obtenir ingressos, però ignora, per exemple, que la política fiscal té efec-
tes sobre l’economia. Vostè ens parlava: «Volem que l’economia sigui competitiva.» 
Doncs, una part important de la competitivitat de les empreses depèn de la política 
fiscal i no es pot ignorar que Catalunya és la comunitat que, en aquest moment, té 
més impostos i els més alts del conjunt de comunitats espanyoles. Jo els vaig sen-
tir a vostès i als seus socis de Govern, en campanya electoral, dir que rebaixarien 
l’impost sobre la renda de les persones físiques a les rendes baixes; jo, avui, no l’he 
sentit dir absolutament res d’això. Igual que també vaig sentir el president Torra, a 
la sessió d’investidura, comprometre’s a apujar el salari mínim a 1.100 euros. Han 
fet una avaluació de l’impacte que això tindria sobre l’economia catalana?, u. Dos: 
en quin marc competencial pensen fer aquest increment del salari mínim, si és que 
ho pensen fer...

No li he sentit ni una paraula sobre el model de finançament, ni una paraula. És 
estrany.
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La presidenta

Ha d’anar acabant, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Acabo. És estrany que vostès no ens parlin del model de finançament. Jo no sé 
si és que ja tenen un acord amb els seus socis en el Govern d’Espanya, que d’això 
del model de finançament, ara, ja no se n’ha de parlar, que és el que hem sentit i, 
per tant, s’atura tota la dinàmica que hi havia de debat i de diàleg amb relació a la 
reforma del model de finançament, però vostès ja aquest tema l’han deixat absolu-
tament al marge.

I acabo. Acabo, demanant-li, senyor Aragonès..., un consell. Quan vagi a algun 
lloc, vigili; bàsicament, vigili on explica això que exigeixen lleialtat institucional al 
Govern de l’Estat; primera, perquè no se li escapi a vostè el riure i, segona, perquè, 
segons a qui ho digui, igual sí que se li escapa el riure.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Passem la paraula al Grup Republicà. El se-
nyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, vicepresident i a la resta de càrrecs que 
l’acompanyeu en aquesta sessió d’avui. Bé, fa un parell d’anys, vam tenir l’oportuni-
tat amb l’actual vicepresident del Govern, com amb el company Josep Maria Jové, 
com jo mateix d’acompanyar, com a secretaris, al llavors vicepresident del Govern, 
Oriol Junqueras, a una compareixença molt pareguda a la que hem portat a terme 
avui. Al cap de dos anys, les cares al Govern han canviat molt, les cares també en 
aquesta comissió també han canviat molt, però, en tot cas, entenc –i en bona mesura 
des del Grup Republicà així ho compartim– que les polítiques econòmiques a im-
pulsar continuaran en la mateixa orientació i continuarem, de bon grat, seguint el 
mestratge de l’Oriol Junqueras, una persona que, com ningú, va ser capaç i és capaç 
de definir perfectament els valors i els marcs conceptuals i capaç de perfilar les 
principals línies de l’estratègia, I tots els que formem part del seu equip sabem que 
els valors, que els marcs i que aquestes línies estratègiques continuen, avui, absolu-
tament vigents: rigor en l’acció de Govern, compromís amb el país i transversalitat 
en les nostres polítiques.

I, amb l’actual vicepresident del Govern, hem compartit aquest mestratge de 
l’Oriol Junqueras i compartim també, com bé ha expressat, aquest compromís amb 
els drets civils i amb els drets polítics i aquest rebuig en aquest sistema polítics i ju-
dicial que, en poques setmanes, ha estat capaç de ni tan sols acceptar a tràmit que-
relles contra aquells que van provocar el frau de 1.400 milions d’euros amb el Castor 
i que va provocar milers de terratrèmols i, al mateix temps, avui, continua mante-
nint el llavors vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, empresonat. I, suposo que 
malgrat que a molts els pesa, enquestes com la d’ahir de La Vanguardia continuen 
dient que el judici popular posa Oriol Junqueras no a la presó, sinó sent el líder més 
valorat dels líders del nostre país.

En tot cas, com a portaveu d’aquesta comissió i d’un grup que dona suport al 
Govern i sent company de partit del vicepresident i amb el qual hem compartit res-
ponsabilitats en aquesta comissió i al mateix Govern, a ningú li sorprendrà que la 
meua intervenció, que la nostra intervenció estigui absolutament alineada amb les 
paraules del vicepresident. En tot cas, com a grup parlamentari, més enllà de po-
sar-nos a disposició del departament per ajudar a desplegar tot aquest pla de govern 
en allò que requereixi de tramitació parlamentària, voldríem posar de manifest al-
gunes reflexions o l’accent en alguns aspectes, també sempre en la línia del que ha 
expressat el vicepresident.
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És obvi que la principal tasca del departament és la gestió pressupostària en les 
seues dues vessants, en la despesa i els ingressos, i també és obvi que l’èxit d’aquest 
Govern passa per poder impulsar aquelles polítiques socials ambicioses, pròpies 
d’un govern republicà, que ens permetin garantir la igualtat d’oportunitats i reduir 
les desigualtats socials; al mateix temps que també aquest èxit passa per impulsar 
la nostra economia, reforçant la seua internacionalització i acompanyant el país a 
desenvolupar aquests sectors estratègics que generen avui riquesa i més força i que 
generen llocs de treball de qualitat.

Però sabem que també, alhora, l’èxit específic en el Departament d’Economia i 
Hisenda passa per equilibrar les despeses amb els ingressos, per consolidar les fi-
nances públiques i per avançar cap a la seua sostenibilitat. I aquest equilibri ha de 
ser, en certa mesura, una obligació, no perquè ningú ens ho imposa des de fora, ha 
de ser una obligació perquè, en definitiva, com a país, sabem que reduir substancial-
ment la nostra dependència del FLA i d’un sistema financer que cada vegada està 
més lluny dels interessos dels ciutadans d’aquest país és absolutament prioritari. I ho 
és perquè, com a ciutadans, sabem que, en una època on hem tingut un creixement 
del 3,4 per cent del producte interior brut, continuar ampliant el deute, continuar 
ampliant el dèficit, a efectes pràctics, el que significa és que, avui, decidim que les 
nostres decisions les acaben pagant les futures generacions que, malauradament, no 
podran decidir i que hauran de fer front als nostres deutes. I se tracta d’una tasca 
absolutament fonamental per al país, però també, al mateix temps, desagraïda.

És de ben segur que és més profitós i més agraït políticament proposar moltes in-
versions, molta despesa sectorial i, fins i tot, reduir els impostos i, a més a més, pro-
posar-ho a tot arreu, de forma indiscriminada i, a més a més, tot alhora. Segur que 
això és més agraït que la tasca de realisme i de rigor pressupostari que us correspon 
dur a terme des del departament, una tasca que ja vau dur a terme de forma extraor-
dinària durant els exercicis del 2016 i del 2017, en els quals es va reduir d’aquell 2,9 
per cent de dèficit al 0,56 per cent del darrer any; parlem de 5.000 milions d’euros 
menys de dèficit només en dos exercicis, sense soroll, sense grans estralls, amb rigor 
i amb serietat. I, com bé es comentava, aquesta tasca s’haurà de continuar portant a 
terme fins al 0,1 per cent a l’any 2019, malauradament en un context que, com heu 
dit, els ingressos que ens retornen de l’Estat derivats del sistema de finançament, 
malauradament no s’apujaran gaire.

Com sap el conseller, si en alguna cosa li puc fer alguna aportació és en la part 
dels ingressos, tot i que, en bona mesura, la meua professora ha estat la seua actual 
secretària d’Hisenda, la Marta Espasa, la qual de ben segur continuarà fent una ex-
traordinària feina al seu costat.

I quan parlem d’uns pressupostos socials, parlem sobretot d’una despesa orien-
tada en aquestes prioritats bàsiques de la ciutadania: la salut, l’educació, el treball, 
els serveis socials, l’habitatge. Però també uns pressupostos socials són aquells que 
són capaços de desenvolupar una fiscalitat justa, una fiscalitat progressiva, una fis-
calitat orientada a corregir certes externalitats negatives de la societat, un sistema 
fiscal amb capacitat redistributiva i també, com s’apuntava, que, alhora, no interfe-
reixi negativament en el creixement sostenible de l’economia catalana. I com sap i 
com compartim amb el vicepresident i conseller, som més de fer créixer els ingres-
sos a través de noves figures impositives, a través d’un major esforç fiscal que no 
pas d’aplicar retallades.

I, a part de just, el sistema fiscal ha de ser estable i confiable, i quan diem «es-
table» no vol dir intocable. Un sistema fiscal ha de ser capaç d’adaptar-se de forma 
àgil als canvis i a les necessitats de la societat, ha de moure’s en funció dels cicles 
econòmics, però, sobretot, ha d’evolucionar sobre amplis consensos i no pas sobre 
canvis sobtats, fruit de la demagògia electoralista que massa vegades s’ha patit a ni-
vell de l’Estat, i de què tampoc no n’hem estat exempts al nostre país.
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I, amb aquests amplis consensos, entenem que avui se troben en aquest incre-
ment de la proporcionalitat del sistema fiscal que aplica sobre Catalunya, però tam-
bé, alhora, sense perdre capacitat recaptatòria, en un escenari que, malauradament, 
encara és de restriccions. Proporcionalitat que, com s’apuntava, caldrà millorar re-
duint la pressió fiscal sobre els trams de renda més baixos i incrementant-la, de for-
ma moderada, sobre aquells nivells de renda i de patrimoni més elevats al nostre 
país.

Però avui mos sembla que el Departament d’Economia i Hisenda pot fer allò que 
en diem «república», construint un àmbit molt destacat del nostre país, que és cons-
truir la consciència fiscal, fer una consciència fiscal més avançada i reduint el frau 
fiscal. Catalunya és un país molt avançat en molts àmbits, en el seu model policial, 
en la protecció del medi ambient o en disposar de mitjans de comunicació públics 
modèlics i, fins i tot, podem dir que som un país avançat en matèria d’impostos ex-
trafiscals, però no hem estat gaire avançats, tradicionalment, en matèria de gestió 
tributària. Tot i això, avui, des del Departament d’Economia i Hisenda, després del 
desplegament realitzat durant la darrera legislatura en l’àmbit de la hisenda catala-
na, comença a disposar d’eines necessàries per a poder ser referents en la prevenció 
i en la lluita contra el frau; Catalunya té l’oportunitat de ser millor, de semblar-se als 
països del centre i del nord d’Europa, quant a consciència fiscal, i per construir-la se 
requereixen de diverses premisses: aconseguir que el sistema fiscal sigui percebut, 
per part dels ciutadans, com a just, que la ciutadania tingui confiança en les admi-
nistracions i, alhora, disposar d’aquesta administració tributària moderna i eficaç. 
I és obvi que mentre no disposem de plenes competències en matèria fiscal i en 
gestió tributària, construir aquesta consciència des del Govern català és complex, 
només gestionem el 5 per cent dels impostos, però, tot i així, entenem que és força 
necessari ser exemplars en aquesta matèria per construir este model de país que vo-
lem per a Catalunya.

S’apuntava a l’estudi del tax gap de la Universitat de Barcelona; parlava aquest 
estudi que, a l’any 2014, teníem 800 milions d’euros de caiguda de recaptació...

La presidenta

Li queda un minut, senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

El 2017 es va fer públic, a través d’una roda de premsa per part del secretari 
d’Economia, es van aixecar prop de 200 milions d’euros en frau fiscal; avui, el 2017, 
segur que el tax gap s’ha reduït de forma substancial, però encara mos queda molt 
de camí a recórrer. Centenars de milions que deixem de recaptar i, com diu sempre 
Oriol Junqueras, segur que estarien molt millor a les escoles catalanes que no pas a 
les butxaques dels defraudadors o als paradisos fiscals, ingressos que, de ben segur, 
ens ajudarien a consolidar els comptes del Govern.

Acabo dient, conseller, que, en breu –segurament avui mateix–, es comença ja 
a parlar i a treballar en uns nous pressupostos per a l’exercici del 2019. Vostè n’ha 
dibuixat el seu marc complex, com ha estat durant els darrers deu anys; tot i així, 
esperem entre tots ser capaços de construir estos amplis consensos, que permeten 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania del nostre país. Esperem que el 
compromís de la majoria de grups d’aquesta cambra..., també estiguen donant re-
forçament i suport al Govern i a la conselleria en aquesta negociació bilateral amb 
l’Estat, que és clau per a poder incrementar els ingressos dels quals podem dispo-
sar de cara a l’exercici del 2019; ingressos que, de ben segur, faran molt més fàcil 
l’aprovació d’uns futurs pressupostos i ens permetran, segurament, donar una millor 
resposta a les moltes necessites socials, d’inversió i impuls de la nostra economia i 
del nostre país.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. Per acabar aquest torn d’intervencions, té la 
paraula el senyor Francesc de Dalmases, pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia, vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda. Bon dia, diputades i diputats, equip de la conselleria 
d’Economia i Hisenda, i companys de premsa. Des del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, vicepresident, us volem agrari tant la forma com el fons de la vostra 
intervenció. No ens cansarem mai de denunciar i explicitar la situació d’excepciona-
litat democràtica que vivim. La vostra compareixença d’avui fa present com sempre, 
com mai, la injustícia que significa que el vostre antecessor, el vicepresident Junque-
ras, sigui a Estremera empresonat. El primer record, doncs, per a ell i per a la resta 
de presos polítics i exiliats.

I us deia que us agraïa la forma i el fons, perquè no és fàcil afrontar un repte 
com el d’assumir la cartera d’Economia i Hisenda, tenint en compte aquesta situació 
d’excepcionalitat política i, alhora, mantenint ferma la voluntat de gestionar l’econo-
mia d’aquest país, de manera que respongui a les expectatives de cada dia de totes i 
cadascuna de les persones que integrem la societat catalana.

No perdem de vista, però, que, per una bona part d’aquesta societat, com a mí-
nim la que representa la majoria absoluta republicana d’aquest parlament amb se-
tanta escons, veuen i viuen amb preocupació que aquesta tensió en el dia a dia faci 
perdre un sol bri d’energia en el que ha de ser el nostre principal objectiu polític: 
garantir un futur de benestar, progrés i democràcia amb l’establiment de la república 
catalana. Per això us dic que valorem de forma molt positiva la vostra intervenció, 
pel fet que representa un projecte polític a curt termini, sense perdre de vista el nos-
tre projecte republicà.

Catalunya és una realitat econòmica interconnectada, i coincidim en la vostra 
anàlisi sobre la situació de l’entorn macroeconòmic internacional i europeu. Coin-
cidim que cal estar amatents a les creixents tensions comercials a nivell internacio-
nal per l’augment d’aranzels, i també cal que tinguem present que les tensions pel 
trencament del pacte nuclear amb l’Iran, per part del president nord-americà Donald 
Trump, han provocat i provocaran encara més un augment del preu del petroli.

Igualment, coincidim en la necessitat d’observar amb atenció l’evolució de la 
política monetària del Banc Central Europeu, després que aquest organisme ja hagi 
anunciat que començarà a retirar els estímuls a l’economia. Catalunya viu la dualitat 
d’haver estat beneficiada per aquests ajuts com a integrant de l’Estat espanyol, però, 
alhora, continua sent un espai europeu que les xifres corroboren com a aportadora 
neta a la Unió Europea. Així, si, com heu dit, les expectatives de creixement per als 
països avançats són bones, també ho han de ser per a Catalunya.

Fidels als principis de memòria i restitució, destaquem l’atenció que heu dispen-
sat a l’obra del Govern de l’anterior vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, 
l’honorable senyor Oriol Junqueras, una feina que va ser estroncada de forma despò-
tica per la il·legal aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola. Com us dè-
iem en començar, si no perdem la perspectiva de la construcció política republicana, 
coincidim en el fet que era necessari recuperar les institucions pròpies d’aquest país 
perquè continuem comptant amb majories parlamentàries suficients per avançar en 
aquest camí de construcció de la república per la via del diàleg i de la negociació.

Ens trobareu sempre, quan afirmeu que aquest Govern vol ser un govern eficient 
per garantir el progrés i el benestar del conjunt dels nostres conciutadans. I també, 
com no podia ser d’una altra manera, quan us manteniu fidels al mandat expressat 
per les urnes el 27-S, l’1-O, i el 21 de desembre.



DSPC-C 31
25 de juny de 2018

Sessió 2 de la CEH  36

Vicepresident, us agraïm que avui ja heu donat forma al compromís compartit en 
la defensa dels drets polítics i civils dels catalans, vulnerats repetidament per l’Estat 
espanyol. Aquesta defensa és més necessària que mai perquè estem en un moment 
excepcional des del punt de vista de la regressió i la vulneració dels drets i llibertats 
civils i polítiques individuals, i també una vulneració de drets col·lectius en tant que 
afecten la sobirania del poble de Catalunya. 

D’acord amb el que disposa el Pacte internacional de drets civils i polítics, heu 
confirmat l’impuls d’aquest Govern a l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i 
Polítics, en coordinació amb el Síndic de Greuges, que té com a propòsit estudiar  
i donar resposta a la possible vulneració d’aquests drets de Catalunya. 

Efectivament, quan parlem de sobirania econòmica, parlem de garantir les con-
dicions perquè el nostre país i els seus ciutadans tinguin les mans lliures per decidir 
quin volen que sigui el seu futur; també en matèria econòmica.

Sabeu, vicepresident, que ens preocupa que l’objectiu de dèficit del 2019 és del 
0,1 per cent del PIB, inferior al 0,4 d’enguany. Amb valors absoluts, suposaria –em 
deixeu que us ho digui en condicional, suposaria– passar d’un dèficit de 931 milions 
d’euros a 242 milions d’euros; és a dir que disposarem de 688 milions d’euros menys 
el proper any. Compartim la necessitat que aquest esforç econòmic sigui directa-
ment proporcional a la força dels actors socials que l’hauran de garantir.

Una economia injustament tractada, com és la catalana en el marc autonòmic, 
ha de garantir que les parts més febles del seu cos vegin minimitzada la seva afecta-
ció per aquest tractament injust. Estem d’acord amb la seva proposta de com afron-
tar aquest nou repte i sàpiga que l’acompanyarem sempre en la denúncia política 
d’aquesta situació; una situació que ens obliga a treballar per un futur polític amb 
plena independència política i econòmica.

També heu fet esment que per fer més sostenibles les finances de la Generalitat 
iniciareu una negociació amb l’Estat amb l’objectiu que es compleixin els acords 
presos en anys anteriors. Hi estem d’acord. Fins al darrer segon d’Administració es-
panyola a Catalunya cal reclamar per la via política allò que és just.

I parlant de política, i com no podria ser d’altra manera, us acompanyarem en 
l’exigència de la retirada de les mesures de control i intervenció de novembre de 
2015. I en la necessària tasca de fer més eficient la vostra conselleria, celebrem els 
processos exhaustius d’escrutini de les despeses que tenen per objectiu l’obtenció 
d’estalvis pressupostaris per atendre noves necessitats i prioritats.

Malgrat els mals auguris d’aquells que confonen desitjos amb realitat, l’econo-
mia catalana és una economia dinàmica i competitiva. Perquè ho continuï essent, 
cal que les línies prioritàries del pressupost 2019 gravitin a l’entorn del manteni-
ment de les cobertures socials en els àmbits educatius, de salut i de serveis socials, 
preservant els col·lectius més vulnerables. Anticipar una república també passa per 
vetllar per la creació d’ocupació digna, pas previ i imprescindible per reduir les des-
igualtats.

Coincidim també en el fet que la contractació pública és un instrument important 
per garantir un entorn favorable de l’economia, però també ho és per fomentar ob-
jectius d’interès públic com la innovació, la sostenibilitat o la responsabilitat social. 
Heu apuntat amb encert que la dimensió econòmica de la contractació pública és 
també un àmbit de risc des del punt de vista del frau i de la corrupció. Us acompa-
nyarem en l’aplicació de mecanismes que minimitzin aquest risc, que garanteixin 
la igualtat de tracte i la lliure concurrència, i que facilitin el control de la ciutadania 
sobre els processos de contractació pública.

Ens agrada quan dieu que aquesta conselleria té sentit en la mesura que sap col-
laborar amb el teixit empresarial del país. Estem assabentats que, arran de la Co-
missió Interdepartamental, s’han realitzat vint-i-quatre propostes concretes en els 
àmbits de turisme, transport, fiscal, laboral, codi de bones pràctiques i acords de 
col·laboració amb plataformes. Ens trobarà per treballar-les i per fer-les possible.
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El creixement econòmic només ho és quan ho és inclusiu. Cal, doncs, com heu 
dit, continuar impulsant la igualtat d’oportunitats i un creixement inclusiu fomentant 
la recerca i la innovació. Ens trobareu, us ho diem també, per dissenyar un sistema 
fiscal just i eficient que garanteixi l’estat del benestar i la funció redistributiva, i, 
alhora, fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de l’economia catalana.

Ens trobareu quan lluiteu contra el frau fiscal, per comptar amb totes les eines i 
mitjans per a les necessitats i els reptes canviants del país. Calen, doncs, mecanis-
mes que fomentin la conscienciació fiscal, la minimització del risc d’incompliment 
i la implicació i col·laboració social en la prevenció i l’activitat de control tributari. 
Amb una administració tributària referent a nivell europeu que ofereixi serveis de 
proximitat i de qualitat als obligats tributaris de Catalunya, també anticipem una 
forma de fer republicana. Cal, doncs, continuar el desplegament de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya per esdevenir una administració de referència.

Volem destacar especialment que hàgiu remarcat com a prioritari el foment de 
la contractació amb finalitats socials. Coincidim en l’afirmació que la contractació 
pública és un instrument important per a la integració i la inserció social, per fomen-
tar la responsabilitat social de les empreses i per assegurar el compliment dels drets 
laborals de les treballadores i dels treballadors. Les finances i l’economia sense àni-
ma generen –han generat ja, de fet– societats fredes individualistes i sistemes que 
acaben en fallida. Per això ens cal un sector públic exemplar amb la consideració 
de les persones com a principal element a preservar i protegir, també quan parlem 
d’economia. I és en aquest sentit que destaquem que continuareu situant les perso-
nes en el conjunt de la societat al capdavant dels vostres reptes com a vicepresident 
i, sobretot, com a conseller d’Economia i Hisenda.

Deixem per al final la menció que heu fet de l’Institut Català de Finances. Per 
poder continuar treballant per un futur de llibertat política, econòmica i social, ens 
cal l’estatus jurídic de banc públic d’inversions, per augmentar el prestigi i marca de 
l’entitat i aconseguir un tracte fiscal equiparable a les entitats de crèdit.

En resum, conseller, vicepresident, un projecte econòmic sòlid i determinat pel 
qual comptarà, no podria ser d’altra manera, amb el suport del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases.
Agrair a tots l’ajustament al temps, per poder passar ara al següent bloc, amb la 

intervenció del vicepresident del Govern i conseller d’Economia.
Té la paraula. (Veus de fons.) Sí, una intervenció de trenta minuts.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Intentarem no sobrepassar-ho. Bé, intentaré donar resposta, en la mesura del pos-
sible, a les diferents qüestions que han posat sobre la taula els portaveus dels grups 
parlamentaris, i ho faré en l’ordre de la seva..., l’ordre en què han intervingut.

Començant pel Grup Parlamentari de Ciutadans..., bé, deixi’m dir-li, senyor Car-
rizosa, que jo crec que començar una..., no?, que comencem aquí els nostres debats 
parlamentaris en què vostè el primer que m’ha dit és «racista, supremacista i xenò-
fob», doncs, jo no l’hi puc acceptar. Perquè crec que és cert que a Catalunya no tot-
hom pensa com vostè ni com jo. I, per tant, que haurem de parlar. I si hem de par-
lar, doncs, la millor manera és respectar-nos els uns als altres. Aquest Govern i els 
membres d’aquest Govern no podem ser xenòfobs ni racistes ni supremacistes res-
pecte al que representa Espanya i la cultura espanyola, perquè ho estaríem sent amb 
nosaltres mateixos, pels nostres orígens, per les nostres arrels, pels nostres amics. 
Per tant..., és a dir, vostès el que fan és de l’anècdota..., l’eleven a categoria, i les ca-
tegories les redueixen a l’anècdota, no?, forçant les coses.

Jo ja sé que vostès són molt seguidors del Twitter dels membres del Govern i de 
l’anterior Govern. De fet, ara ja no es fixen en les piulades, sinó en els «m’agrada» 
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de les piulades. Realment..., és a dir, vaja, ja em sorprèn. El que sí que no m’esperava 
és que tiressin de l’hemeroteca fins als articles de Jordi Pujol dels anys cinquanta, o 
del senyor Heribert Barrera. Potser és que no tenen una altra cosa –potser és que no 
tenen una altra cosa, no? Per tant, clar, ara començar a parlar d’Heribert Barrera..., 
a mi, realment, em sorprèn una mica, no?

No sé si coneix vostè la casa de l’Ardiaca. La casa de l’Ardiaca és un arxiu on 
hi han les publicacions històriques d’aquest país. I, per tant, doncs, jo el convido a 
anar-hi, és molt interessant; a més, moltes estan digitalitzades. I, en tot cas, espe-
rem que a la propera compareixença –com que vostès ja tiren tan enrere...– m’agafin 
algun article de La Humanitat o del ¡Cu-cut!, com a publicacions històriques, per 
retreure’ns coses. Crec que hem de parlar, més enllà d’aquesta retòrica efectista, de 
les qüestions del dia a dia.

En la seva intervenció, vostès n’han parlat poc, del contingut de política econò-
mica i pressupostària, i crec que hi tenen molt a dir. Perquè, com vostè ha dit, doncs, 
són la força política que va obtenir més vots a les darreres eleccions. Estem en un 
sistema parlamentari que vostès coneixen perfectament i, per tant, les majories es 
conformen no pel primer partit, sinó pel nombre d’escons, i és evident que hi ha un 
projecte compartit per diferents forces polítiques que té molts més escons; tants, que 
és la majoria absoluta i que és el que va permetre la investidura del president Torra.

Vostè ha fet referència a un aspecte concret –i, per tant, li respondré–, que és 
l’antiga GISA d’Infraestructures. S’ha portat a terme, en els darrers mesos, un pro-
cés de revisió de tot el sistema de licitació. I, per tant, qualsevol canvi en les licita-
cions, qualsevol modificació de la puntuació està registrada. Abans funcionava amb 
papers, i els papers se’ls emporta el vent, a vegades, no? Per tant, qualsevol inter-
venció que modifiqui les condicions tècniques, la capacitat tècnica de les empreses 
que finalment resultin adjudicatàries, queda registrat, motivat i qui ho ha fet. Per 
tant, un seguiment acurat, monitoritzat, i que a més és totalment transparent. Això 
ha reduït els canvis en la modificació en la puntuació inicial a la definitiva –ho ha 
reduït–, i permet, doncs, un accés dels diferents licitadors a tot el procés. I crec que 
això és molt rellevant.

Idescat fa la seva feina –fa la seva feina d’acord amb la normativa; ho fa correc-
tament–, i tant ells com altres àmbits del Govern en què, doncs, contínuament hi ha 
hagut registres i fins i tot alguna detenció, doncs, estic convençut que podran demos-
trar que l’actuació ha estat sempre correcta i ha estat d’acord amb la normativa; no 
en tinc cap mena de dubte. L’altra cosa és que hi han confusions en alguns informes, 
eh?, i confusions, diguem-ne, que suposo que quan surtin a la llum, doncs, es veurà 
que..., home, que a vegades els investigadors haurien de fer més colzes per arribar 
a determinades conclusions. En tot cas, els drets civils i polítics que defensarem de 
l’oficina seran els de tots, de tothom, independentment de la ideologia. El que hem 
de combatre són les actituds sectàries i violentes. I quan en un context de polaritza-
ció política no de fractura social, de polarització política, doncs, es produeixin per 
qui es produeixin, nosaltres, doncs, evidentment, hi actuarem.

El senyor Cano bàsicament ha dit..., bé, ha explicat una novel·la que ja l’hem 
sentida moltes vegades, que és que el procés d’independència enfonsa l’economia. 
Això contrasta amb les dades. Portem uns anys, els anys de més intensitat política, 
de rècords en creixement del PIB, de rècords en inversió estrangera, de rècords en 
exportacions. Per tant, les dades contrasten la realitat. Vam tenir, durant l’octubre i 
el novembre, una perfecta tempesta mediàtica que augurava grans catàstrofes eco-
nòmiques; no es van produir. Això tenia una clara intencionalitat política, que era 
provocar un determinat resultat electoral; no va sortir bé, i ara tots han de córrer a 
desfer les previsions econòmiques catastrofistes que van fer.

Ho vam dir, en el seu moment. Ho vaig poder dir jo, en algun dels debats elec-
torals: «L’impacte econòmic que hi ha hagut de la situació de polarització política i 
de tensió dels fets d’octubre va ser concentrat, alguns caps de setmana, en el turis-
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me a la ciutat de Barcelona, i en el consum. I es van recuperar el mes de novembre 
i desembre.» Evidentment, una situació en què les institucions no..., si es mantenen 
immòbils i no responen als canvis necessaris que hi ha en una societat, doncs, evi-
dentment, això tindrà una afectació econòmica a llarg termini. Per tant, l’immobi-
lisme és un fre al desenvolupament econòmic a llarg termini. I, un exemple –i quan 
analitzem les dades crec que hem de ser rigorosos–, la inversió estrangera directa, 
que vostè hi ha fet referència, s’ha de mirar en sèries llargues. Perquè ni vostè ni jo 
ens comprem un cotxe cada any ni una casa cada any. Ho fem una vegada a la vida, 
en alguns dels casos..., escolti’m, o dos o tres, no? Per tant, les decisions d’inversió 
s’han de mirar en la sèrie, eh?, i no pots mirar-les trimestre a trimestre.

Per tant, com ha passat altres vegades... Després aquestes xifres es corregeixen, 
eh? Perquè en vam tenir, de baixades del 70 per cent, i després resulta que hi havien 
augments del 50. Per què? Perquè hi ha el tema de la comptabilització, de les ope-
racions corporatives, de compra i venda d’empreses, que també, doncs, distorsionen 
aquestes xifres.

Per tant, crec que hem de ser molt rigorosos perquè si no el que acaba passant és 
que es fa una profecia, que al final es pot acabar complint. L’economia..., en la ges-
tió econòmica són molt importants les expectatives, i en aquests moments aquests 
mals auguris sobre la manca d’estabilitat, quan no s’estan produint, és un flac favor 
a tots plegats.

Amb relació al Partit dels Socialistes, crec que tenim..., bé, hi ha molt de camí 
per recórrer. En tot cas, alguns dels aspectes, el pla de xoc. Al zero-tres hi ha el 
compromís del conseller Bargalló; hi treballarem. Tenim també unes sentències ju-
dicials, que en aquests moments hi ha un recurs de cassació presentat. Haurem de 
mirar com es resol. La voluntat del Govern és tornar-se a implicar, i, per tant, revi-
sarem el que hi ha hagut fins al moment i treballarem per poder-lo implicar, per tor-
nar-nos-hi a implicar, conjuntament amb famílies i amb els ajuntaments.

Les taxes universitàries tenen un sistema de tarifació social que s’ha de millo-
rar i incrementar. I hem tingut tot un increment de..., hi ha hagut un increment de 
taxes en els darrers anys, que s’han pal·liat després amb les beques d’Equitat, a tra-
vés d’aquesta tarifació social. Hem d’aprofundir-hi més, i entenem que la via hauria 
de ser també, entre d’altres, la gestió de les beques. Que el Constitucional ho ha dit 
moltes vegades, i jo... Ara ens pot ajudar, diputada, eh?, amb els seus amics del Go-
vern de l’Estat, a aconseguir-ho.

La renda garantida..., aquesta va ser una aposta de la passada legislatura. En tot 
cas, la llei és la que és; s’aplica la llei, i el que s’està fent és el desenvolupament. Serà 
un repte, evidentment, en la gestió, i un repte també a nivell pressupostari.

Pel que fa a l’habitatge, he explicat abans l’anunci de les dues línies, conjunta-
ment amb l’Institut Català de Finances i l’Agència Catalana d’Habitatge, que vam 
fer la setmana passada. Al final, el que hem de treballar és per augmentar l’estoc 
d’habitatge públic, que sigui de lloguer. I, per tant, aquí els plans estatals d’habitat-
ge, que eren l’element fonamental que també durant els anys del Govern catalanista 
i d’esquerres, doncs, aportava molts recursos, es van retirar; ara s’han recuperat una 
mica. Bé, doncs, estaria bé veure si hi ha més aportació.

I en referència a la precarietat laboral, serem uns aliats. Celebro que parli que 
el nou marc 2018-2019 hauria de permetre treballar els pressupostos. Nosaltres tre-
ballarem amb uns pressupostos perquè puguin ser aprovats per àmplia majoria en 
aquest Parlament. Estic convençut que les necessitats a què faran front aquests pres-
supostos molts hi estarem d’acord. I, per tant, hem començat el camí, la part tèc-
nica, o més tècnica, que és la de l’inici, no? Hem engegat el botó d’inici, avui amb 
la publicació de l’ordre d’elaboració dels pressupostos. Haurem de negociar, també, 
internament, al Govern. Vostè sap que, com en tota organització complexa, els de-
partaments també competeixen per captar interès per als seus projectes i per a les 
seves necessitats, i, per tant, ho haurem de fer. I després vindran aquí, al Parlament, 
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i, en tot cas, estarà a les seves mans que els puguem aprovar, i que els puguem apro-
var abans de final d’any.

Ho farà més fàcil si alguns dels riscos que tenim es moderen. Per exemple, l’ob-
jectiu de dèficit. I hauríem de poder-ho modificar, això. I crec que aquí podrem tre-
ballar, i faltarà veure si la ministra Montero és diferent en aquest criteri del minis-
tre Montoro, eh? Perquè de moment hi ha, bé, hi ha una música diferent, però s’ha 
de veure la lletra i s’ha de veure exactament com això s’aplica sobre la realitat, no?

Vostè demanava un pressupost progressista. El 92 per cent dels ingressos no fi-
nancers del pressupost venen del model de finançament. Per tant, aquí tenim camí 
per recórrer. Un és, per exemple, que compleixi l’Estat amb el que està acordat ja. 
És a dir, abans de revisar el contracte o de fer un contracte nou has de mirar si l’altra 
part ha complert el contracte que tens. I aquí no s’ha complert. I, per tant, treballem 
en això. Tenim prop de 700 milions d’euros, de Mossos d’Esquadra, pendents; te-
nim 2.950 milions d’euros en l’àmbit de la Disposició addicional tercera, 2009-2013; 
tenim 750 milions d’euros de la Disposició addicional tercera del 2008, que, de fet, 
veient els canvis, encara es trobaran els mateixos que ho van pactar. Diguem-ne  
(el conseller riu), a aquest ritme, que no s’ha complert re durant deu anys. Tenim el 
canvi de finançament i de l’aportació de l’Estat a la Llei de dependència, que són 
prop de 1.500 milions. Per tant, 6.000 milions.

Llavors, aquests dies tothom demana gestos, no? Perquè, quan hi ha un procés 
de..., no?, polític o de la forma que sigui, que estàs molt allunyat, doncs, algú ha de 
fer gestos de distensió. Hem tingut tants gestos negatius en els darrers anys per part 
de l’Estat, que el senyor Sánchez ara té un catàleg per fer-ho. Llavors, jo he parlat 
poc, no?, pel que m’hi va, i crec que pel que ens hi va a tots, un gest seria que com-
plís amb el que està acordat, i que complís amb altres coses que són necessàries per 
garantir la seguretat ciutadana, o per garantir la prestació en l’àmbit de dependència. 
I, a part d’aquí, flexibilitat pel que fa als objectius de dèficit. I aquí es pot treballar.

Jo crec que aquí hi ha un àmbit; depèn de la voluntat unilateral de l’Estat, això 
també és veritat. I vostè em demanava si no hi havia el Consell de Política Fiscal i 
Financera. Doncs, faltarà veure si Montero és diferent de Montoro.

El nostre espai de relació amb l’Estat ha de ser un espai bilateral, n’estem total-
ment convençuts. És el que li toca a aquest país, i, a més, és on creiem que, en ter-
mes operatius i pràctics, podrem arribar a més acords.

Aleshores, al Consejo de Política Fiscal i Financera, el ministeri sempre té la 
majoria de vots. És a dir, encara que tots els d’allà estiguéssim d’acord en una cosa, 
si el ministre, ara, doncs, no hi està d’acord, no s’aprova res. Per tant, no és federal, 
això, gens ni mica. Els temes te’ls trobaves..., un cop arribes allà, et diuen pel matí 
els temes de la tarda. I normalment no hi ha gaire informació, i la part de xifres està 
en blanc, perquè les vol anunciar el ministre. Bé, veurem si això canvia. Si canvia, 
bé, hi haurem de reflexionar, no?

En tot cas nosaltres el que prioritzarem, i jo així m’he compromès amb la minis-
tra d’Hisenda a fer-ho i amb la ministra d’Economia, després de la reunió del presi-
dent Torra amb el president Sánchez, i si la reunió va correctament, diguem-ne, el 
que farem és demanar una trobada, fer la trobada amb tots aquests temes que tenim 
pendents. I, vaja, vaig veure disponibilitat a fer-ho i ganes. I, per tant, hi treballarem 
i serem molt ferms en la defensa, començant pel que ja hauríem de tenir ara que són 
tots aquests compromisos que sumen 6.000 milions en total, que hauríem de po-
der..., vaja, poder-los tenir aquí, que és el que tocaria.

Amb Catalunya en Comú Podem, ha dit molts temes i, per tant, intentaré no dei-
xar-me’n cap. Demanava que el diàleg que hi ha d’haver amb l’Estat ha de ser també 
un diàleg Catalunya endins, no? Un diàleg polític i social. De fet el Parlament ser-
veix per a això. I, en tot cas, em sembla que hi ha una proposta de comissió aquí, 
al Parlament, i això han de ser els grups parlamentaris, no li correspon al Govern. 
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En tot cas nosaltres parlem amb tothom. Ho hem fet des del meu departament, 
el nostre departament ho hem fet, reunir-nos amb tos els grups. És la voluntat tam-
bé del president de la Generalitat. Aquí, doncs, encara hem d’acabar de convèncer 
algun grup que vingui a reunir-se i a visitar-nos, però cap problema, hi seguirem in-
sistint. En tot cas, en l’àmbit d’economia ens hem pogut reunir amb tothom. 

I, per tant, la voluntat és de que hi hagi grans consensos, evidentment. Hi han 
unes condicions que s’haurien de produir i és que cap de les opcions vagin amb les 
mans lligades a l’esquena. I algunes tenim la sensació que anem amb les mans lliga-
des amb manilles, a l’esquena. I de fet no ho dic gaire amb sentit figurat. Han sortit 
alguns escrits, aquestes darreres hores també, demanant la fi de la presó preventiva, 
i seria..., és una qüestió que és un dret, per tant, no entra en una taula de negociació 
per part nostra, però creiem que forma part de les condicions perquè hi hagi un dià-
leg polític honest i sincer.

Pel que fa a l’impacte en l’economia catalana en l’evolució macroeconòmica, la 
sort de l’economia catalana és que és una economia oberta, és una economia di-
versificada. Cada vegada més diversificada en seguiments de producte i en destina-
cions, en els darrers anys amb una ampliació important cap a l’Àsia. Per tant, els 
efectes d’una..., bé, doncs, d’una conflictivitat amb els aranzels entre els Estats Units 
i Europa. Els Estats Units és un destí petit pel que fa a les nostres exportacions, no 
hauria de representar un impacte gaire gran. 

Evidentment, la fi de la política monetària expansiva del Banc Central Europeu, 
doncs, sí que, bé, sí que pot afectar. En tot cas, hem d’arribar en aquell moment al 
més sanejats possibles. Per això també és molt important l’estabilitat pressupostària 
i que hi hagi un equilibri, i això es fa de dos maneres. I, com deia abans el diputat 
Salvadó, nosaltres som més d’aconseguir-ho incrementant els ingressos que no pas 
reduint les despeses.

Amb relació a la reforma laboral, crec que podem dir que nosaltres donarem su-
port a..., que és un suport polític, diguem-ne, perquè no... És a dir, estem en el Go-
vern de Catalunya i no en el Congrés de Diputats, però si hi ha una derogació de la 
reforma laboral jo hi estaré totalment d’acord, com no podia ser d’una altra manera, 
perquè la força política en la que jo milito hi va votar en contra.

En l’àmbit d’habitatge, crec que és rellevant però això no es fa d’un dia per l’altre. 
Es fa en l’àmbit normatiu però es fa també, per tant, aplicació de la Llei d’habitatge, 
el Pla territorial sectorial d’habitatge, però es fa també amb inversió pública. I, per 
tant, com deia abans la diputada Romero, és important que hi hagi un estoc d’habi-
tatge públic potent. I els canvis en la qualificació i el temps en què un habitatge està 
sota el règim de protecció, protegit o no, dels diferents règims de protecció o no, el 
fet que ara s’hagin allargat i que en alguns casos es vinculin a la clau urbanística ens 
assegura que les inversions que farem ara no desapareixeran al cap d’uns anys, no? 

Pel que fa als objectius de dèficit, ja ho he dit, apostem per relaxar els objectius 
de dèficit de cara a l’any vinent. Cada dècima seran uns dos-cents, entre 220 i 200 
milions d’euros que podrem destinar a..., és a dir, podrem destinar a despesa. 

Pel que fa a ATLL i l’impacte pressupostari, en aquests moments hi ha un equip 
transversal dins del govern que està estudiant els diferents escenaris. Per una banda, 
hi ha els ajustos comptables del còmput de dèficit del 2012 i, per tant, haurem de mi-
rar a quant es situa el reajustament, però això és una qüestió comptable.

Després hi ha evidentment la compensació que s’ha de fer a l’empresa conces-
sionària perquè en la reversió del contracte les obligacions tiren enrere i s’ha de 
mesurar. Aquí és important quantificar-ho bé. Suposo que serà un aspecte contro-
vertit perquè l’empresa concessionària sempre voldrà treure més diners i nosaltres 
voldrem generar el màxim estalvi. Per tant, aquí tindrem feina, eh? I, en tot cas, sí 
que podrem garantir que a nivell de tresoreria es podrà fer front a aquests pagaments 
sense alterar la tresoreria de la Generalitat.
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Pel que fa al finançament de zero a tres anys, ho he comentat abans. El finan-
çament deia..., negociar el finançament és un retorn al passat. Jo el que deia és que 
entendre que la qüestió d’autogovern entre Catalunya i l’Estat espanyol s’ha de fer a 
través del finançament..., s’ha de vehicular a través del finançament autonòmic, això 
sí que és un retorn al passat. El diàleg entre els dos governs, nosaltres, si hi ha un 
diàleg, diguem-ne, del dia a dia, operatiu, sectorial, com li vulguem dir, però des-
prés hi ha un diàleg de fons i aquest és el que també hem d’abordar. 

Llavors, és probable que algú no el vulgui abordar i, bé, serà un error, s’estarà 
equivocant. I aquest diàleg ha d’anar a l’entorn que siguin els ciutadans de Catalunya 
els que decideixin el seu futur. Això alguns en diem dret a l’autodeterminació, tam-
bé es diu dret a decidir. En fi, diguem-li com vulguem, però la qüestió és la sobira-
nia, és qui decideix, no? I, per tant, això també ha de ser objecte del debat.

Pel que fa amb relació al FLA, és un instrument temporal i, per tant, aquí serà 
molt important mirar si l’estoc de deute pot variar. És a dir, sigui a través d’una re-
estructuració, quitança, hi han propostes a sobre la taula i faltarà veure si hi ha dis-
ponibilitat de l’Estat per fer-ho. Creiem que, degut a que bona part del deute ve de 
l’infrafinançament, tindria sentit.

De fiscalitat en parlarem, en podrem parlar. Ha fet referència a l’impost de suc-
cessions i donacions i a l’impost de patrimoni. Bé, de l’impost de patrimoni, pràcti-
cament, gairebé la meitat de recaptació de l’Estat la recaptem a Catalunya; per tant, 
és un àmbit més delicat. En tot cas, en parlarem.

I, doncs, a aplicar la perspectiva de gènere, totalment d’acord.
En l’àmbit del transport públic, doncs, va ser el compromís del president i, com 

no pot ser d’una altra manera, donarem compliment a aquest compromís.
I, pel que fa referència a patrimoni i al tema de les herències intestades, hi ha 

una mesa entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Federació de Municipis i 
l’Associació Catalana de Municipis, en què s’avalua la idoneïtat o no dels immobles 
perquè vagin a habitatge amb lloguer social o no. Clar, un cop passat això, ara tirar 
enrere, jo no ho acabo de veure clar.

En tot cas, d’aquests famosos quaranta-sis immobles, ara, és a dir..., només la 
meitat són habitatges. D’aquests, una desena estan a Barcelona. D’aquests, la meitat 
no tenen cèdula d’habitabilitat i no la poden tenir, per les característiques de l’edifi-
ci, i, per tant, no es pot..., és a dir, la Generalitat no pot oferir com a lloguer social 
habitatges que no poden tenir la cèdula d’habitabilitat, i això és claríssim. I potser 
s’ha de fer una reforma integral de tot l’edifici, no?, i si tu només tens un pis, doncs, 
això és difícil de fer.

I després hi ha una normativa d’herències que ens vincula, i la normativa d’he-
rència ens diu que primer has d’agafar l’herència i, si l’herència té deutes, liquidar 
aquesta herència abans d’utilitzar aquests recursos, aquest patrimoni, per al que pre-
veu el Codi civil, que és per a finalitats socials i també d’habitatge. La nostra volun-
tat és que hi vagin el màxim d’habitatges que es rebin com a herència intestada, el 
màxim vagin a habitatge social; però han d’estar en condicions.

I després la xifres les hem d’aclarir. Es parla de quaranta-set immobles i aquí hi 
ha places de pàrquing, hi ha estudis, hi ha locals, hi ha fins i tot un solar pendent 
d’edificar...

Per tant, reduïm-ho: estem parlant de deu habitatges a Barcelona, la meitat dels 
quals no té cèdula d’habitabilitat, l’altra meitat dels quals, doncs, està afectada per-
què són herències..., no?, les herències són negatives, perquè hi ha deutes que s’han 
de liquidar. Per tant... Podem revisar-ho, eh?, però, en tot cas, creiem que s’ha fet 
bé la feina, i així ho defensarem. I, per tant, entenem que ha de continuar en aquest 
àmbit el que està previst.

Pel que fa referència a la CUP, han començat fent una reflexió més general sobre 
la dinàmica de l’economia capitalista; aquí hi hauria molt a debatre. Evidentment, la 
tensió entre treball i capital ha estat una de les lògiques no del capitalisme, sinó, po-
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dríem dir, des que existeix la moneda, i, per tant, aquesta lògica continuarà. És cert 
que el percentatge de rendes del treball sobre el conjunt de la riquesa nacional ha 
anat disminuint en els darrers anys. Això explica en part també, doncs, el pes dels 
impostos sobre la renda amb relació als impostos sobre el consum.

Ens demanava si podíem canviar..., no, que què pensàvem fer respecte al pes dels 
impostos indirectes –l’IVA, fonamentalment– respecte als directes –IRPF– en els 
pressupostos de la Generalitat. Bé, això està determinat sobretot pel model de finan-
çament; la nostra capacitat normativa és limitada, i tenim uns nivells de fiscalitat 
elevats. Per tant, el marge aquí és molt, molt estret.

Ha fet referència a un increment del 5,6 per cent dels beneficis empresarials; jo 
feia referència al nombre d’empreses actives. Per tant, en tot cas, doncs, si hi ha be-
neficis empresarials, benvinguts siguin, però han d’anar acompanyats de millora de 
les condicions laborals.

De modificacions fiscals, com en totes les lleis d’acompanyament de pressupos-
tos, se’n faran. Entenem que ja hem esgotat molt el marge, però sempre, doncs, po-
dem revisar...

Pel que fa a la normativa suspesa i anul·lada, cada norma és un món, i, per tant, 
en algunes poden haver-hi, doncs, noves propostes que en modifiquin alguns aspec-
tes, en d’altres pot haver-hi debat amb l’Estat per veure si es pot recuperar el contin-
gut d’una altra forma. En tot cas, ens hi arremangarem.

Demanava que no tinguéssim en compte el topall de dèficit definit per l’Estat. 
La qüestió és que allò que es sobrepassi no estarà finançat. Per tant, a mi, si m’ho 
financen, doncs, podem debatre-ho o no, si és convenient o oportú, doncs, no tenir 
en compte el topall de dèficit. La qüestió és que necessitem que estigui finançat, i 
finançat adequadament, eh?, no amb interessos molt elevats. Perquè nosaltres, sí, 
nosaltres posem primer les persones davant dels bancs. Per això volem impulsar una 
banca pública d’inversions, per això en el seu moment es va aprovar l’impost sobre 
dipòsits bancaris, per això hi ha el dret de tanteig i retracte en pisos que procedeixen 
d’execucions hipotecàries... Per tant, ho tenim claríssim.

I em parlava, no?, del fet que el sector públic s’hagi anat aprimant. Dos exem-
ples: ATLL torna a ser pública; l’Agència Tributària de Catalunya, que ha generat, 
doncs, un estalvi important, la internalització de serveis que estaven a les oficines 
registradores.

Veig que vaig justet... En tot cas, el PP deia: «La realitat és la que és.» I sí, és la 
que és, però nosaltres la volem transformar. Vostè ha fet un discurs més..., que aquí 
no ens posarem d’acord, perquè ideològicament, doncs, estem molt separats. Bé, di-
nàmiques de dreta-esquerra; això, doncs, va així. Diu: «Home, a vegades es destina 
a polítiques socials.» El 74,8 per cent dels recursos es destina a polítiques socials; li 
deu semblar poc. En tot cas, bé, llavors em dirà que no en destinem gaires a inver-
sió en infraestructures. Perquè és això, eh? O a seguretat. No hi ha més cera que la 
que crema.

L’ICF ha augmentat un 17 per cent l’activitat el 2017, i jo crec que quan parlo de 
lleialtat institucional..., diu: «Oh!, no ho digui, que algú es posarà a riure, no?» Els 
recursos de menys que tenim per fer front a les necessitats del nostre país, jo entenc 
que no són per riure, aquesta situació. I, per tant, ho defensarem a tot arreu.

I, pel que fa a les condicions per al creixement econòmic, doncs, crec que una de 
fonamental és la inversió de l’Estat. Hem passat de la lluvia de millones a la inversió 
més baixa dels darrers anys en els pressupostos generals de l’Estat del Partit Popular 
–i Ciutadans. I això no ho dic jo: ho diu la Cambra de Comerç, el senyor president, 
doncs, i ja ho ha dit fa unes setmanes.

En tot cas, Esquerra Republicana..., agraeixo el record a l’Oriol Junqueras. De 
fet, el que estem fent és una continuïtat de les línies estratègiques. Crec que hem 
de fer també un reconeixement de la feina feta la passada legislatura; en particular, 
doncs, pels actuals diputats Lluís Salvadó i Josep Maria Jové. Les circumstàncies i 
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segurament l’actuació impròpia de l’Estat han impedit, doncs, que s’hagi pogut con-
tinuar amb les mateixes responsabilitats, però estem en el mateix equip, i, per tant, 
content de continuar-hi.

De fiscalitat, evidentment, en parlarem. I, en tot cas, recordar que una de les tas-
ques que va portar a terme l’ara diputat Lluís Salvadó va ser la internalització de la 
feina que feien les oficines liquidadores, que estaven als registradors de la propietat, 
per tant, privatitzades, a l’Administració, i això comportarà un estalvi de, doncs, 206 
milions d’euros en deu anys –206 milions.

I, pel que fa a Junts per Catalunya, agrair la seva intervenció. Coincidim que es-
tem en una situació d’excepcionalitat política; hem de ser capaços de combinar la 
gestió del dia a dia amb el projecte de la república catalana, que requerirà negocia-
ció, que requerirà diàleg a dins del país i fora del país i, al final, defensa dels drets, 
dels drets col·lectius.

Agraeixo també el suport per modificar els objectius de dèficit, i, en tot cas, in-
sistir-hi: en aquest diàleg amb l’Estat, en l’àmbit concret de la part d’economia i hi-
senda, hi ha uns primers passos que s’haurien de fer, que són aquests 6.000 milions 
d’euros que l’Estat deu d’acords ja fets. Per tant, si algú incompleix el contracte, jo 
abans de signar-ne un de nou el que voldria és que complissin el vigent. I és el que 
demanarem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, vicepresident. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció.) Moltes gràcies; això de l’economia, també ho és amb el 
temps, eh?, està molt bé.

Passem ara al següent torn de rèpliques, en el qual els grups farem el mateix 
ordre d’intervenció, de cinc minuts cadascun. Començarem amb el Grup de Ciuta-
dans. Fareu la mateixa dinàmica? (Pausa.) Fantàstic. Doncs, teniu cinc minuts entre 
els dos.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, senyora presidenta. Señor Aragonès, muy rápidamente, porque no te-
nemos mucho tiempo. En cuanto a racismo, supremacismo y xenofobia, yo me 
he referido no a las primeras ediciones de L’Avenç en 1881, sino al señor Heribert  
Barrera en el año 2000 y al artículo sobre el ADN del señor Junqueras del año 2008. 
Y, mire, lo hacemos porque nos parece muy grave que en Cataluña se esté haciendo 
como que no estamos viendo lo que ocurre con algunos episodios supremacistas de 
algunos de los políticos que nos gobiernan. Cuando el presidente de la Generalitat 
está dando «me gusta» a algo que, digamos, veja o minusvalora a gran parte de las 
poblaciones, por ejemplo, del área metropolitana de Barcelona o de sus habitantes, 
pues nos parece de tanta gravedad como para que lo digamos y nos llama mucho la 
atención, además, el silencio de algunos partidos en cuanto a estos comentarios y 
estos tics tan desagradables que se tienen en el Gobierno. Todos los catalanes, para 
no ahondar precisamente en esa fractura social que ustedes niegan, hemos de estar 
vigilantes para que estos postulados supremacistas no vayan más allá.

Segunda cosa, en cuanto a los emblemas y logos. Usted no ha dicho nada de la 
utilización por parte del señor Puigdemont, que se va inventando, según su..., bue-
no, pues conforme le parece a él, se va inventando nuevos logos y nuevas fórmulas 
para hacer ver que sigue siendo presidente de la república. A ver si usted, que es su 
competencia, hace algo. Que nos lo explique, por favor.

Y respecto a su doble discurso, para acabar, que usted tampoco ha contestado 
a eso o no se ha referido a ello, pues mire, insisto, por un lado, eixamplar la base 
social es incompatible con la unilateralidad, es absolutamente incompatible, porque 
supone dos conceptos: que usted sabe y cree que no tienen mayoría suficiente para 
hacer lo que pretenden hacer según la señora Artadi y según el señor Torra, que 
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es proseguir en la república y hacer una constitución, etcétera, y por otro lado, ese 
discurso así, más o menos razonable, tan razonable que además le han felicitado a 
usted los gestores del 155, diciendo que tanto usted como la señora Artadi los apli-
caron fenomenalmente bien, pues algo les debía decir que los tenía tan contentos, 
y por otro lado, el discurso absolutamente contrario del Gobierno. Aquí radica una 
contradicción en la que nos gustaría que usted nos dijese cuál es su verdadera posi-
ción: la de la unilateralidad o la de eixamplar la base social.

Y ahora continúa ya mi compañero.

José María Cano Navarro

En primer lugar, gracias, señor Aragonès, por la respuesta que nos ha dado. Y us-
ted llama «novela» a mi descripción de la realidad, a una descripción innegable de 
la realidad política que tenemos en este momento. Yo le hacía hincapié en que la 
primera decisión que tiene que tomar la conselleria es garantizar la estabilidad ju-
rídica, la estabilidad política y la estabilidad institucional; a partir de ahí, a partir 
de esa base, se desarrollan el resto de políticas económicas financieras, y ese requi-
sito previo y básico en Cataluña lleva años sin existir. Usted no me ha respondido, 
no me ha respondido si su conselleria garantizará estos tres elementos, como decía: 
seguridad jurídica, seguridad política y seguridad institucional. Y, si se mantienen 
en su actitud, le puedo asegurar que la novela que usted dice se va a convertir en un 
auténtico drama.

La economía catalana es una economía dinámica, es una economía, como usted 
decía, diversificada, que genera casi el 19 por ciento del PIB español, pero deben 
tener claro que lo es muy a pesar de su interminable procés y de su gestión. Es muy 
a pesar de gestiones como la ATLL, que todavía está por valorar el coste total, y 
cómo se financiará; a pesar de los gastos de la línea 9 de metro y de la inversión de 
la línea 9 de metro; a pesar de las gestiones como la de Spanair; a pesar de que la 
clase media y trabajadora es la que más impuestos paga de toda España; a pesar del 
discurso de «Espanya ens roba», cuando España precisamente lo que vendemos al 
resto de España compensa nuestro déficit comercial con Europa y con el resto del 
mundo. Voy a aportarle un dato: vendemos más a Murcia que a toda China, vende-
mos más a Aragón que a cualquier país del mundo. Por lo tanto, eso a nosotros nos 
preocupa. Y a pesar, también, de que ustedes renuncien a hacer el presupuesto del 
2018, con la pérdida de inversión en temas sociales que supone.

Y le aseguro que no hace falta ser un visionario para darse cuenta de que, si con-
tinúan tensionando la economía catalana, al final van a acabar hundiéndola. Y eso 
lo vamos a notar en breve. Y cada décima de PIB que se vea afectada serán puestos 
de trabajo perdidos. Con un paro que tenemos...

La presidenta

Té mig minut, senyor Cano.

José María Cano Navarro

...un desempleo por encima del 12 por ciento. Será sufrimiento para las familias 
y serán décimas de PIB muy difíciles de recuperar. Es más fácil romper que cons-
truir. Toca, entonces, empezar a construir.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Continuem amb la intervenció del Grup dels Socia-
listes i Units per Avançar. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Gràcies, vicepresident i conseller, per la seva rèplica. 
Alguns comentaris que volia fer. Bé, primer, voldria contestar un moment al se-

nyor Carrizosa, que ell, sempre, dins la critica al Govern, sempre critica també als 
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grups de l’oposició. Jo li voldria dir que alguns fem crítica, però no vivim de la crí-
tica, perquè els ciutadans també ens donen el seu suport perquè intentem construir i 
sumar per fer polítiques que millorin les seves condicions. I, per tant, això és el que 
intentem fer alguns.

Sobre el pressupost li voldria dir una cosa, senyor Aragonès: evidentment, ara 
començarà aquella guerra, diguéssim, entre els departaments per veure qui intenta 
que les seves prioritats siguin les prioritats del Govern. Però el Govern ha de tenir 
unes prioritats, el Govern ha de decidir en què posa els recursos. I, per tant, no po-
drà ser tot, evidentment, i caldrà prioritzar. I en aquí nosaltres hi hem dit deu coses 
i, per tant, doncs, ens agradaria que evidentment el pressupost s’ajustés al màxim al 
que nosaltres diem, no?, o, com a mínim, que en puguem parlar i que puguem de-
batre. Però a nosaltres ens sembla que és important que el Govern tingui aquestes 
prioritats. Entre altres coses, perquè la responsabilitat d’aprovar un pressupost és del 
Govern. És veritat que l’aprova el Parlament però la responsabilitat, l’obligació de 
qui porta el pressupost i qui l’ha d’aprovar és del Govern. I, per tant, aquí ens tro-
barà –sempre li hem dit per parlar–, però no oblidin això: les prioritats les marquen 
vostès i, d’aquí, les complicitats perquè puguem tirar-les endavant.

Jo he parlat... –i no sé si vostè m’ha pogut respondre perquè ha sigut molt ràpid, 
no?–, a la part dels ingressos, a la part de reforma fiscal, que nosaltres demanem fa 
tant temps..., ens agradaria saber si realment es tocarà l’impost de successions, eh? 
Hi ha alguns elements que vostè..., dels que vostè ja ha parlat però ens agradaria sa-
ber si el tocaran, si tocaran també l’IRPF i si podrem parlar amb dades concretes 
sobre aquests beneficis fiscals regressius dels que van..., en teoria, vostès van treba-
llar i veure, doncs, si aquí també podrem modificar-los i eliminar-los, tal com també 
s’havia plantejat.

Amb relació a l’Estat. Jo crec que és evident que el Partit Popular no és igual que 
el Partit Socialista, crec que està donant, el president del Govern, gestos clars i ges-
tió, jo crec que donarà també això. El 9 de juliol hi ha aquesta primera reunió amb 
el president de la Generalitat però no només això; el PSOE sempre ha sigut molt clar 
amb la necessitat de flexibilitzar l’objectiu de dèficit, ho ha dit sempre quan estava a 
l’oposició. Fins i tot, l’altre dia, la ministra d’Economia a Luxemburg va dir, de ma-
nera inèdita, que era possible que no es complís l’objectiu de dèficit que li marcava 
Europa, que en aquests moments s’hi estava treballant però que sembla difícil poder 
retallar 9.000 milions d’euros com se’ls demana. Per tant, aquí jo crec que hi haurà 
capacitat de diàleg i de veure, doncs, si hi ha una rebaixa d’aquest objectiu a les co-
munitats autònomes. Aquí també ens tindrà sempre al seu costat, sempre el PSC els 
ha donat suport en aquesta necessitat i en aquesta demanda que crec..., a la que serà 
més receptiva aquest nou Govern.

Sobre la bilateralitat de la que vostè parla, que nosaltres compartim..., però li haig 
de dir que des del 2011 no es reuneix la comissió bilateral entre els dos governs; és 
greu, són set anys sense reunir-se. És veritat que a l’altre costat han tingut un Partit 
Popular que tampoc ha volgut dialogar massa, però també és cert que aquí tampoc 
els hi hem posat fàcil. Ens agradaria que en aquesta nova etapa que s’ha engegat de 
manera sorpresiva per tothom puguem encetar-ho. Per això li demano, conseller, 
perquè estic segura que la reunió del 9 de juliol serà fructífera entre els dos presi-
dents, que vagi al Consell de Política Fiscal i Financera, també seria un gest per part 
del seu Govern. I crec que la situació i els catalans, d’alguna manera, també s’ho 
mereixen.

Bàsicament, entre altres coses, perquè el PSOE sempre ha sigut partidari de mo-
dificar aquest Consell de Política Fiscal i Financera i donar-li més poder a les comu-
nitats autònomes per convertir-lo en un consell més federal. Sempre ha estat en això 
–no sé si ho podrà modificar demà, evidentment, perquè té tantes coses sobre la tau-
la que suposo que una batalla darrere l’altra–, però en aquest sentit sí que compartim 
la filosofia, els socialistes de Catalunya i de l’Estat, de que cal que aquest òrgan si-
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gui més federal i que hi tinguin molt més pes els territoris. Per tant, jo li demanaria 
aquest gest perquè puguem caminar junts en aquest canvi molt –molt– necessari.

M’ha agradat, jo crec, el to que vostè ha donat a les seves dues intervencions, de 
diàleg, d’acord, d’intentar tenir una àmplia majoria en aquest Parlament per aprovar 
per exemple els pressupostos. Crec que això és imprescindible perquè, com dèiem, 
moltes de les tensions que hi ha dins Catalunya es puguin anar resolent. Al final, les 
coses concretes, la resolució de les coses concretes és la que ens farà avançar i estic 
convençuda que tots aquest temes dels que vostès parlen, entre altres els temes pen-
dents de finançament autonòmic, els podrem també anar treballant amb el Govern 
de l’Estat –no sé si els podrem resoldre tots demà però estic convençuda que sí. I ho 
va dir Pedro Sánchez en una entrevista que li feia El País, que posarem cadascun 
dels temes pendents sobre la taula, que són...

La presidenta

Queda mig minut, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí. Que són molts, que hi ha les lleis recorregudes pel TC, que hi ha els acords 
incomplerts del finançament autonòmic. I crec que de tot això en podrem..., podrem 
anar-hi treballant i podrem anar-ho acordant. Nosaltres, des del Partit Socialista de 
Catalunya, l’hi dic, sempre serem al seu costat, al costat del Govern, perquè nos-
altres estem al costat i a favor del país. I, per tant, sempre el país davant del partit. 
I, per tant, doncs, espero que també acceptin la nostra col·laboració per intentar, 
doncs, millorar, com deia, la condició de vida dels ciutadans a través de, doncs, un 
millor finançament per Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. Passem ara la paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, al senyor David Cid. Cinc minuts.

David Cid Colomer

Gràcies, presidenta. No vull deixar de començar per assenyalar que em sembla 
sorprenent que la primera força en el Parlament, que parlen molt d’«els senyors del 
procés», ells són els senyors de l’antiprocés. Vostès avui han tornat a fer el que fan 
sempre: ni una –ni una– sola proposta per millorar les condicions de vida de la gent. 
Ni una –ni una–, en tot cas... 

Sí que volia situar algunes coses, en primer lloc, no?, que ha situat el vicepresi-
dent. Primer, agrair-li el to, també, de la compareixença, com feia la senyora Ro-
mero, i sí que volia situar alguns elements. El primer, no ha parlat del deute dels 
ajuntaments, també li voldria..., no?, del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, 
també crec que és un element important a situar. No ho ha dit vostè, ho ha dit el se-
nyor Lluís Salvadó, i a mi m’ha sorprès, parlava de que s’han reduït 5.000 milions 
d’euros sense soroll. Home, jo diria que soroll n’hi ha hagut i, com a mínim, dolor i 
patiment per a una part de la societat catalana, moltíssim. Per tant, jo hi insisteixo, 
eh?, per nosaltres no és un motiu de celebració la reducció del dèficit i a més en els 
terminis en els que s’ha fet. Entenem les necessitats, que són quines són, però no sé 
si és un motiu de celebració, no?

Hi ha un element que no ha contestat tampoc, que li ha plantejat la senyora Ro-
mero, que és com ha afectat el canvi del sistema de recaptació dels impostos que 
ara ha assumit l’agència catalana, no?, l’agència tributària catalana. És a dir, vostè, 
abans, així, havien..., no?, es feia d’una determinada manera, això ha tingut un im-
pacte?, no n’ha tingut?, s’han assolit els objectius de recaptació dels impostos? 

Sobre el tema de la relació bilateral, nosaltres hi insistim: és el nostre model, 
la relació bilateral, en aquest cas, de la Generalitat i l’Estat. És fonamental aquesta 
relació bilateral. Ara, també l’insisteixo: com pensa teixir aliances amb la resta de 
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comunitats autònomes? Crec que és fonamental. No hi ha una Espanya irreforma-
ble; avui, per exemple, es produeix una reunió entre el senyor Torra i el senyor Pa-
blo Iglesias. Jo l’emplaço, eh?, una vegada més, a que assisteixi a aquest Consejo de 
Política Económica Fiscal y Financiera, crec que és un bon espai per, com a mínim, 
demostrar que existeix una política econòmica diferent pel que fa també a la gestió 
dels objectius de dèficit.

Parlava vostè del diàleg a Catalunya; jo hi estic d’acord, eh? O sigui, nosaltres, 
en això, creiem que és absolutament injusta la situació de presó preventiva dels con-
sellers i conselleres de la Generalitat. També fora bo que en aquets diàleg..., no ho 
situem al mateix nivell però sí que fora bo que, per exemple, les forces independen-
tistes assumissin que la via unilateral ha estat un error absolut, eh? I vostès en això, 
bé, donen tombs, eh?, són ambigus i a vegades diuen qüestions contradictòries. Crec 
que això també seria un element fonamental a situar. 

Pel que fa al tema de l’habitatge, bé, vostè ho ha dit, inversió pública. Per tant, 
veurem en els propers pressupostos si es concreta. I sobre el tema de les herències 
intestades, jo l’hi insisteixo, és a dir, faci el mateix que ha fet en el tema de Llibre-
teria, 13; aturi la subhasta. Si el que vostè diu és realment així com ho explica, doncs, 
plantegi-ho directament als ajuntaments, no?, que poden tindre una voluntat d’assu-
mir aquests habitatges. I, en tot cas, d’aquest diàleg real, que no és en cap cas una 
mesa on hi ha un representant de la Federació de Municipis sinó directament amb 
els ajuntaments on hi ha aquestes «vivendes», es pugui veure si això és així o si hi ha 
voluntat per, com a mínim, cedir o fins i tot adquirir aquests immobles, no?

Sí que no volia deixar d’acabar..., situar sobre el tema del pressupost. Li va dir el 
senyor Xavi Domènech al senyor Torra. És a dir, nosaltres estem disposats a parlar, 
parlar de tot, eh?, de manera sincera i explorar si hi ha possibilitat d’acord o no, no 
ho sabem. Però de la mateixa manera que vostè situava, eh?, que hi han..., no?, per-
què es produeixi un diàleg amb l’Estat s’han de donar una sèrie de condicionants 
previs o en tot cas de compromisos previs, nosaltres també li situem quatre com-
promisos clars per poder veure si és possible o no aquest diàleg. En primer lloc, que 
sigui una proposta de pressupost que reverteix retallades, eh? Per tant, en aquest 
sentit som clars.

La segona, que en un context de creixement de les desigualtats, perquè continuen 
creixent les desigualtats –no hi ha entrat tampoc en la seva intervenció anterior–, 
hi ha d’haver una política real d’ingressos. I en aquest cas, siguem sincers, és a dir, 
successions, sí o no? Perquè aquest és l’element central en el qual la Generalitat té 
capacitat normativa per augmentar de manera substancial la seva capacitat d’ingres-
sos. Nosaltres li plantejarem una reforma de nou de l’impost de successions i, per 
tant, ens agradaria saber si això serà possible o no serà possible.

Tercer, que siguin uns pressupostos per tot l’any 2019. Ja sé que vostè em dirà 
que això potser no depèn només de vostè. Però, en tot cas, si són un sol Govern i no 
són dos governs, doncs, entenc que el senyor Torra li aclarirà a vostè si la legislatu-
ra és una legislatura de quatre anys, si és una legislatura de dos anys o si farem uns 
pressupostos de mentida per poder anar a eleccions en cinc mesos, m’ho invento, a 
la primavera del 2019, eh? Això també ens ho haurà d’aclarir i en tot cas si no ho 
sap, doncs, li hauran d’aclarir a vostè a dins del Govern. 

I el quart...

La presidenta

Senyor Cid...

David Cid Colomer

Vaig acabant. I el quart element és la corresponsabilitat als dos costats de la pla-
ça Sant Jaume. O sigui, el que no ens pot demanar a nosaltres és responsabilitat per 
obrir un diàleg sincer, a nivell, no?, dels pressupostos de la Generalitat, amb vostè, 
i que en aquest cas el seu partit es dediqui cada dia a bloquejar a nivell institucional  
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i a posar pals a les rodes –li poso un exemple clar, per exemple, amb el tramvia–, en 
aquest cas, a Barcelona. Jo ja entenc que hi ha eleccions el 2019 però hi ha eleccions 
per tothom, eh?, i per tots els partits polítics. I, per tant, vostès hauran de decidir si 
actuen en benefici de la gent...

La presidenta

Senyor Cid, ha d’anar acabant.

David Cid Colomer

...o en càlcul electoral, que és el que estan fent fins ara a Barcelona ciutat.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. La senyora Maria Sirvent, en nom de..., en representació 
de la Candidatura d’Unitat Popular.

Maria Sirvent Escrig

Sí. En primer lloc, dir que de les vuit persones que hem intervingut, només dues 
han estat dones i que, si considerem diferències per gènere, tots els indicadors sis-
temàticament mostren una situació més desfavorable per a les dones: menys renda, 
més risc d’exclusió i més pobresa. Estaria bé que més dones intervinguéssim en 
aquesta comissió.

Per altra banda, vostè ha parlat de sobirania econòmica... En primer lloc, discul-
par-me perquè hi ha hagut un..., he tingut un petit lapsus respecte l’excedent brut 
d’explotació i l’augment de l’activitat empresarial. Vostè es referia a l’augment de 
l’activitat empresarial i jo em referia a l’excedent brut d’explotació. Aleshores, vostè 
ha parlat de sobirania econòmica, i nosaltres no entenem com es pot parlar de sobi-
rania econòmica en un país on la gestió de l’aigua, l’electricitat i la resta d’energies, 
i les comunicacions i les principals infraestructures, i bona part dels serveis públics 
resten privatitzats.

I, per altra banda, això no només provoca una falta de sobirania per a la majoria 
de la població, sinó que, a més a més, la manca de serveis públics de qualitat impe-
deix també, com ja li he dit abans, la socialització dels treballs de cura, en base a 
una injusta divisió sexual del treball en la que se sustenta el capitalisme patriarcal.

Per altra banda, vostè també parla de sobirania econòmica. Respecte a la con-
tractació pública, ens explica que el 18 per cent del PIB de la majoria d’estats d’Eu-
ropa el representa la contractació pública. Un 45 per cent dels pressupostos públics 
són de..., es basen en aquesta partida. Però parla també de la compra pública d’inno-
vació. I també ens ha parlat, en l’apartat de sobirania econòmica, dels rècords en 
exportacions i de la necessitat de que les empreses venguin els seus productes a 
mercats internacionals.

Nosaltres apostem per una despesa que s’hauria de canalitzar cap als béns i ser-
veis produïts al territori, que signifiquin la màxima creació de valor afegit brut, i no 
en la compra d’innovació. Perquè l’augment de la productivitat és més aviat fruit de 
la caiguda salarial i de la reducció de plantilles després de la destrucció del 7,7 per 
cent del número d’empreses existents el 2008, especialment en la construcció i en la 
indústria, que no pas en la innovació o a l’aparició de sectors autòctons capdavan-
ters en el mercat internacional. Especialment en el sector industrial, moltes empre-
ses sostenen les seves produccions amb plantilles més reduïdes i una remuneracions 
salarials notablement més baixes.

I no oblidem que és el turisme el sector que segueix assolint xifres rècord, amb 
les conseqüències que això suposa al model productiu dependent, la precarietat la-
boral i l’estacionalitat. Un sector molt afavorit per la desafortunada situació geopo-
lítica...

La presidenta

Ha d’anar acabant, senyora Sirvent.
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Maria Sirvent Escrig

...de la riba del sud mediterrani i per la depreciació de l’euro.
I, per altra banda, respecte a les exportacions, aquesta estratègia té limitacions, 

l’estratègia de la recuperació via exportacions. D’entrada, els sectors exportadors 
tenen una elevada dependència, justament, de les importacions. I, en conseqüència, 
els augments de les exportacions tenen una menor incidència en la balança comer-
cial, atès que van acompanyats d’augments...

La presidenta

Senyora Sirvent, ha d’anar acabant.

Maria Sirvent Escrig

...de les importacions. I, per tant, veiem com hi ha aquesta situació de devalua-
ció interna.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Partit Popular de Catalunya, el senyor Santiago Ro-
dríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, jo..., de la seva intervenció, algunes conclusions. Prime-
ra, no..., o sigui, crec que ens ha quedat encara clar que no tenen previstes mesures 
concretes per tal d’intentar millorar la marxa i el ritme de l’economia catalana i, per 
tant, per recuperar el lideratge de l’economia catalana, com a mínim, dintre del con-
junt d’Espanya. No tenen allò, un full de ruta ni mesures concretes. Per posar només 
un exemple, vostè em parla de l’ICF i m’ha donat les dades del 2017, que no estan 
disponibles. Vostè les deu tenir. L’ICF, l’activitat ha crescut el 2017 un 17 per cent 
amb relació al 2016, em sembla que ha sigut així, un 17 per cent. Magnífic, i aquest 
és el camí. Però, tot i això, li vull recordar que això encara significa que el 2017 ha 
estat un 5 per cent per sota del 2015 i un 10 per cent per sota del 2014. És que el pro-
blema és que partim d’una base molt baixa. El 2015..., 2016, perdó, ha estat l’any de 
menor activitat creditícia de l’ICF –el de menor activitat creditícia. I, pel que vostè 
em diu, el 2017, el segon, en la sèrie dels darrers vuit anys.

Segona qüestió. Vostè m’ha tornat a refermar la visió que m’ha donat en la seva 
primera intervenció de que volen la societat al servei de l’Administració. No li he 
sentit reflexions amb relació a l’IRPF, crec que han tornat a perdre el criteri. Ja l’ha-
vien perdut a inicis de l’any 2017, que al Parlament van votar una proposta sobre la 
rebaixa de l’IRPF a les rendes de menys de 30.000 euros, que són les que paguen 
més de tot Espanya, ja hi van votar en contra. Durant la campanya electoral se’ls 
encén la llumeta i llavors diuen: «Sí, sí, sí, abaixarem el tipus impositiu a les rendes 
de menys de 30.000 euros». I després, quan tornen a estar al Govern, se’n tornen a 
oblidar, ja això ni ho esmenten.

Permeti’m que li demani un aclariment sobre un concepte que vostè ha introduït 
i que suposo que farà tremolar molta gent, sobretot als sectors econòmics. Què vol 
dir amb això dels «impostos innovadors»? Qui ha de començar a tremolar? Perquè 
ja, entre l’impost a la Coca-Cola, l’impost a l’enlairament d’avions i un llarg etcètera 
d’impostos que vostès s’han anat inventant, cada vegada que vostès tiren de creati-
vitat en matèria d’impostos, algú tremola.

Tampoc no li he sentit criteri –des del punt de vista econòmic, jo li demano–, 
amb relació a la decisió d’assumir des del punt de vista públic ATLL. Això té un 
impacte, l’hi he dit abans, però vostè hi ha passat per damunt. Té un impacte de 
1.000 milions d’euros sobre els comptes de la Generalitat. Això és un 0,5 per cent 
del PIB. I estem parlant i vostè està discutint de si ha d’abaixar el dèficit un 0,3  
i del que haurem de fer per reduir aquests 600 milions. Però és que l’impacte que 
té la decisió política sobre ATLL és molt més important que la reducció de dèficit 
que se’ls exigeix...
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La presidenta

Ha d’anar acabant, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

...per complir l’objectiu de dèficit.
Acabo. També crec que ens ha quedat clar que no té massa interès en la reforma 

del model de finançament, suposo que deu formar part d’allò de facilitar-li les co-
ses al nou Govern del senyor Pedro Sánchez, de que, bé, no entrem ara en això del 
finançament, que pot ser un embolic. En determinats moments s’exigeix, en deter-
minats moments no s’exigeix. I, sincerament, la reforma del model de finançament 
permetria millorar els recursos sense ofegar la societat, no? I, per tant, això és el que 
em dona aquella imatge que vostès el que volen és «apretar» la societat.

I acabo ara definitivament simplement recordant hemeroteca. Si la comissió bi-
lateral Estat-Generalitat no s’ha reunit des de juliol de 2011 és perquè, quan va estar 
convocada el juliol de 2012, es va haver de suspendre a petició de la Generalitat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En nom de..., en representació del Grup Repu-
blicà, té la paraula el senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Moltes gràcies. Bé, en tot cas, una valoració en general i després comentar al-
guns aspectes concrets dels que s’han anat posant sobre la taula. En termes generals, 
manifestar la satisfacció pel to general de la gran majoria de grups de la cambra, de 
posar damunt de la taula idees, propostes i estar oberts a poder, si més no, explorar 
treballs conjunts que ens puguin portar a acabar podent tirar endavant espais pres-
supostaris que siguin, en termes generals, bons per al conjunt de la societat i de la 
nostra ciutadania.

Bé, de tots els grups no, excepte un grup, que potser s’ho hauria de fer mirar. 
Quan la majoria de grups de l’oposició comencen la seva intervenció no criticant 
el Govern sinó criticant el principal grup de l’oposició, poder que s’hagin d’escol-
tar aquell acudit del vehicle que va per l’autopista en sentit contrari i, al final, ets tu 
mateix el que vas en sentit contrari de tota la resta de vehicles del nostre país. No 
deu ser que són vostès els que generen la crispació, la divisió, la bronca i els que 
acaben intentant fer d’aquestes profecies catastròfiques, que suposo que, amb molt 
de desgrat d’alguns, no s’acaben complint, perquè en termes generals l’economia ca-
talana..., que evidentment té, i compartixo algunes de les valoracions que s’han fet 
per part d’alguns dels grups anteriorment..., continuen tenint problemes, i especial-
ment certs sectors de la nostra societat, però avui l’atur a Catalunya està en un 12,6 
per cent; a la resta de l’Estat, 4 punts per sobre. El creixement del PIB del primer 
trimestre del 2018 a Catalunya és d’un 3,3 per cent, si comptem trimestre a trimes-
tre, primer trimestre d’enguany respecte a primer trimestre de l’any anterior, 3,3 de 
creixement; l’Estat espanyol, un 2,9. Segurament la situació tan, tan catastròfica no 
la tenim al nostre país.

En tot cas, algun altre aspecte que coincideixo també amb la reflexió que feia el 
vicepresident: potser abans de començar a parlar de la reforma del nou sistema de 
finançament potser que acabem de concretar el vell i, si acabem arribant a la con-
clusió que aquells acords que es van produir en el marc del sistema anterior de fi-
nançament no s’han acabat complint, pot ser que comencem per exigir, com bé s’ha 
expressat, el compliment dels acords anteriors.

Alguns comentaris concrets. S’ha fet referència també, pel Grup de Ciutadans, 
respecte a una certa sensació de pànic respecte de que Infraestructures estigui vin-
culada al Departament d’Economia. Evidentment, manifestar d’una forma molt 
–molt– explícita que durant els dos anteriors exercicis des del Departament d’Eco-
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nomia es va portar a terme una endreça profunda a partir d’auditories internes de 
tots els processos de licitació, sent molt conscients de les situacions complicades i 
processades judicialment que s’havien portat a terme dins d’Infraestructures i que, 
en tot cas, s’ha portat a terme una endreça a fons i que avui Infraestructures.cat està 
en les millors mans possibles.

S’ha fet referència també per part d’algun grup respecte a una intervenció meua 
anterior, de la reducció de 5.000 milions d’euros del dèficit durant els dos exercicis 
anteriors. Se van reduir 5.000 milions d’euros de dèficit. El dèficit té un problema: 
que té el mal costum de transformar-se en deute. I el deute té un altre problema: que 
té el mal que s’ha de tornar. I, per tant, que no tinguem dèficit vol dir que els nostres 
fills, les futures generacions, no hauran de retornar aquest deute.

S’han reduït 5.000 milions d’euros i no s’han fet estralls. És cert, durant els dos 
últims anys, em reafirmo no s’han fet estralls; no s’han portat a terme noves reta-
llades, tot al contrari, s’han revertit retallades que s’havien portat a terme en exerci-
cis anteriors, s’han aprovat polítiques innovadores, com la renda mínima, des de la 
perspectiva social. I aquesta reversió i reducció del dèficit s’ha portat a terme amb, 
evidentment, els ingressos derivats de la millora de la situació econòmica, s’han 
portat a terme a partir d’un gran esforç de generar nous impostos que han anat en la 
via d’incrementar els ingressos de la Generalitat de Catalunya, i s’ha treballat també 
de forma molt important en la reducció del frau fiscal: 197 milions d’euros, el 2017.

Avui, Catalunya, com va afirmar el vicepresident, recapta 500 milions d’euros 
en patrimoni, la meitat de l’impost de patrimoni de tot l’Estat espanyol avui dia. Per 
tant, en este sentit, es fan esforços importants en la part dels ingressos que mos han 
permès portar a terme aquesta millora substancial amb el dèficit.

Una última consideració sobre el tema d’herències intestades. Suposo que en sou 
conscients...

La presidenta

Ha d’anar acabant, eh, senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

...a la resta de l’Estat les herències intestades les gestiona l’Estat espanyol. L’Es-
tat espanyol, ni de lluny –ni de lluny–, aplica les polítiques socials i els criteris 
socials que s’apliquen a Catalunya, a través de la junta de distribució, on estan els 
representants dels ajuntaments, i a partir de destinar els ingressos derivats de les he-
rències no a amortitzar deute, com passa a l’Estat espanyol, sinó a polítiques socials, 
com fem a Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. Per tancar aquest torn d’intervenció dels grups 
parlamentaris, té la paraula el senyor De Dalmases, de Junts per Catalunya.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. Una prèvia, quan parlem de república, parlem de democràcia, 
de drets humans, però evidentment també estem parlant de progrés i de benestar, per 
tant, nosaltres fem una crida a tots els grups d’aquest Parlament, a totes les diputades 
i els diputats que fem política, que podem parlar, podem escoltar totes les veus, sen-
se límits, sense altres límits que els principis democràtics essencials. I sense límits 
també vol dir sense presos, sense gent a l’exili i sense por.

Recordar que sovint es parla només de la gent que està a l’exili o a la presó, te-
nim centenars d’alcaldes d’aquest país que tenen l’espasa de Dàmocles de la justícia 
espanyola no per haver signat un manifest independentista o per haver proclamat el 
seu municipi independent, sinó per garantir que els seus veïns es poguessin expres-
sar a favor o en contra de la independència. I en aquest punt recordar que en cap cas 
podem culpar la unilateralitat d’algunes de les reaccions de l’Estat. És a dir, quan un 
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estat és democràtic, es defensa amb més democràcia, i quan és autoritari, es defensa 
amb més autoritarisme.

Vicepresident, us heu referit que fins i tot amb el sistema actual tenim aquest 
deute d’aproximadament 6.000 milions d’euros i evidentment que us donarem tot 
el suport per a aquest diàleg per reclamar-los i per tenir-los, perquè és de justícia i, 
per tant, forma part de la nostra essència democràtica demanar-ho, però hem de te-
nir clar que l’únic progrés, amb P majúscula, és la república. A Catalunya ho tenim 
molt clar. Crec que fins i tot a l’Estat, eh? Ahir va haver-hi un referèndum a Madrid, 
a Vallecas, si no m’equivoco; el 89 per cent van dir que preferien la república que 
no pas la monarquia espanyola. Ves que no comencin a agafar exemple, a prendre 
exemple.

Heu fet referència a unes declaracions de l’anterior vicepresident, de l’honorable 
Oriol Junqueras, quan deia que Catalunya necessita les eines d’un estat, que recor-
dareu que aquesta era una afirmació compartida amb el president Puigdemont i que 
ens il·lusiona que continuï sent compartida pel vicepresident actual, pel senyor Pere 
Aragonès, i pel president Torra.

Quan diem que necessitem unes eines d’estat estem dient, per exemple, que neces-
sitem uns pressupostos socials, clar que sí. Perquè quan parlem amb cert orgull, en les 
circumstàncies que teníem, d’aquests 1.355 milions d’euros, doncs, vol dir que això ho 
hem de superar i hem de treballar junts per superar-ho. I per això jo feia una apel·la-
ció a tots els grups d’aquesta cambra. Ho farem sols? Ho farem només els que estem 
per la república o finalment entendrem que a l’hospital no demanen si ets republicà 
o no, i que al peatge, desafortunadament, no hi ha una via gratuïta per a aquells que 
són independentistes, sinó que finalment els hem de pagar tots? Per tant, en aquests 
pressupostos us demano que ens arremanguem tots.

La petita i mitjana empresa, clau per garantir el treball de qualitat. I heu donat 
uns percentatges que ens donen molt exemple d’això. El treball de qualitat és ga-
rantia d’avenç comú i, d’alguna manera, és indispensable que aquesta democràcia i 
aquest benestar a què fèiem referència s’acabi imposant a casa nostra.

Tenim un problema amb la pobresa. Jo crec que ho hem de dir des dels grups 
del govern, des dels grups de l’oposició, ho hem de poder dir tots claríssimament: 
tenim un problema amb la pobresa. Faríem malament de tirar-nos els percentatges 
pel cap, però la millor manera de solucionar-ho és parlar-ne. Ser molt conscients que 
el sistema polític que patim n’és molt responsable, però també el sistema econòmic i 
algunes de les polítiques econòmiques que hem fet servir algunes vegades han estat 
responsables d’això. I, per tant, la sensibilitat que heu demostrat que tindrà aquest 
govern per les polítiques socials serà important per combatre aquest problema.

Heu dit que l’esforç en polítiques socials i econòmiques és important de fer-lo, 
però que han de ser efectives, i això vol dir que s’han de poder mantenir en el temps. 
I que, per tant, les hem de poder pagar per no generar frustració. Bé, nosaltres tam-
bé us acompanyarem amb la denúncia política, perquè sovint no és que no puguem 
pagar, que sí que podríem pagar, sinó que el sistema en el qual estem vivint, doncs, 
no ens permet de fer-les com les voldries. Un cop més, república, sobirania, és la 
resposta.

I la transparència. Potser no n’hem parlat prou, que heu parlat molt de transpa-
rència. A nosaltres ens agrada especialment quan mencioneu la ciutadania, apoderar 
la ciutadania, gràcies també a una administració transparent ens millora i ens cor-
responsabilitza a tots. I que en aquest camí ens hi trobareu i us hi acompanyarem.

I, finalment, com que hem parlat d’articles vells i nous, i antics o no antics, de 
fet estem parlant d’una cosa antiquíssima, que es descrivia ja fa molts anys, i, per 
tant, vicepresident, us donem gràcies per avalar i aprofitar aquesta compareixença 
per treballar per aquesta Catalunya políticament lliure, econòmicament pròspera, 
socialment justa.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara, tal com ja consta en el full de la se-
qüència de sessions informatives que els hi han passat..., que els han deixat damunt 
la taula aquest matí, el conseller respondrà sense obrir torn. Vostès saben que en les 
sessions informatives la darrera paraula és de qui compareix, i tindrà uns quinze 
minuts per tancar, diguem-ne, aquesta sessió d’intervencions.

Gràcies, conseller.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, presidenta. Bé. Com a conclusió de la compareixença, doncs, 
nosaltres ens enduem la voluntat de la majoria de grups de poder arribar a acords, 
treballarem intensament perquè així sigui. I, per tant, portes obertes al Departament 
d’Economia i Hisenda per treballar amb tots els grups que així ho vulguin.

Per tant, del to general de voluntat també de comprometre’s amb el pressupost..., 
ho agraïm. L’elaboració d’un pressupost no és fàcil, requereix establir les prioritats, 
i, quan prioritzes una cosa, d’altres no les prioritzes tant, tot i que segur que són 
molt importants, no? Per tant, bé, si més grups estan disposats a voler-nos ajudar en 
aquest àmbit, doncs, millor que millor.

Anant a fer una reflexió, bé, molt per sobre, de la rèplica que han fet els diferents 
grups, pel que fa al Grup de Ciutadans, nosaltres governem per a tot el país, per a 
tots els pobles, per a tots el barris i per a totes les persones; ens dirigim absoluta-
ment a tothom. I entenem que tothom té els mateixos els drets i, per tant, tots for-
mem aquesta societat. Vivim conjuntament, i les institucions així ho han de reflectir. 
Per tant, certes crítiques, doncs, que vostès puguin fer, nosaltres no les compartim.

Pel que fa a emblemes de la Generalitat i logos, nosaltres estarem atents, vet-
llarem perquè no n’hi hagi un mal ús. En tot cas, amb l’oficina de patents no hi ha 
conflicte, que era, doncs, la resposta a la pregunta que vostès van fer. I seguirem 
amatents, doncs, perquè així sigui.

Respecte al 155, el senyor que va fer aquestes declaracions, jo vaig reunir-me 
amb ell una vegada, en la que vam acabar malament, diguem-ne, perquè van decidir 
suprimir un programa d’eficiència, que era el de la gestió centralitzada dels paga-
ments d’impostos a l’Administració de l’Estat per part de la Generalitat i del sector 
públic. Per tant, una sola reunió en què vam acabar malament, amb discrepància. 
En tot cas, doncs bé, quan algú plega d’un lloc li pot agradar més o menys i se’n pot 
anar més rancuniós o menys, i..., bé, en tot cas, això ja ho valorarà cadascú.

Em deia el diputat Cano si nosaltres ens comprometem a l’estabilitat jurídica, 
política i institucional, i jo li dic que sí, totalment, sent conscients que estabilitat no 
és immobilisme i que, per tant, les institucions s’han d’anar adaptant als reptes so-
cials, als reptes col·lectius, a la voluntat democràtica de la ciutadania. Però nosaltres 
treballem perquè hi hagi un entorn estable en tots aquests àmbits.

I deia: «Han renunciat a fer el pressupost el 2018.» És que avui hem publicat l’or-
dre d’inici del pressupost del 2019; amb tot el calendari arribarem a poder-lo apro-
var, si, doncs, hi han les majories polítiques en aquest Parlament que ho fan possible 
–que crec que, vist avui, podem creure que sí que hi poden ser–, abans que acabi..., 
abans del 31 de desembre. És a dir, no podem fer dos pressupostos l’any. Per tant, 
aprovar un pressupost un govern que vam prendre possessió els consellers el 2 de 
juny, fer un pressupost que es pugui aplicar els últims cinc dies de l’any..., no tens 
marge per a res. Per tant, centrem-nos en el pressupost del 2019.

Pel que fa al Partit Socialista, de les seves prioritats al pressupost en parlarem. 
N’ha posat moltes, i algunes d’entrada ja li dic que hi coincidim; en d’altres, doncs, 
n’haurem de parlar, com és natural. Agraeixo que ens donin suport en la modifica-
ció de l’objectiu de dèficit. Aquesta pot ser una de les altres conclusions importants 
de la comissió d’avui. I nosaltres insistim que l’espai –perquè Catalunya té prou 
problemes específics– ha de ser bilateral amb l’Estat. I ho ha de ser perquè nosal-
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tres no aspirem a dir a l’Estat com s’ha d’organitzar o a les comunitats autònomes 
què han de fer. Escolti’m, nosaltres tenim aquí uns problemes, i són amb l’Estat, 
hem de poder-los resoldre; hi ha els mecanismes, l’actual normativa preveu aquests 
mecanismes... Escolta’m, posem-hi oli i mirem a veure quins acords s’hi poden fer. 
Evidentment, nosaltres no renunciarem, per seure a les taules bilaterals, al projecte 
polític ni a les nostres conviccions, de la mateixa manera que l’altra banda tampoc 
hi renunciarà.

I tenim camí, tenim camí perquè l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmi-
ques publicava fa pocs mesos que el conjunt de l’infrafinançament de les comunitats 
autònomes havia comportat que aquestes assumissin un excés de deute, en forma 
d’infrafinançament, de 84.500 milions d’euros; per tant, imagini’s si hi ha camí. 
I amb el Govern del País Valencià, de les Illes Balears, amb el conseller Soler i la 
consellera Cladera, he pogut parlar amb ells, i crec que pot haver-hi espais de col·la-
boració també, perquè al final les realitats econòmiques són molt semblants i patim 
problemes comuns. Això també va amb relació a una intervenció que em sembla que 
havia fet el diputat Cid en aquest sentit.

A Catalunya en Comú Podem, el deute amb ajuntaments s’ha reduït; l’hi puc fa-
cilitar les xifres després. Vam començar amb deutes que estaven al voltant de tres o 
quatre anys; s’han reduït a deutes inferiors a sis mesos, eh?, el pendent de pagament. 
Es publiquen, a la web del Departament d’Economia hi ha la relació per cada ajun-
tament. S’han reduït molt. I quina és la manera de que no augmentin? Doncs de que 
tota la despesa estigui finançada i, per tant, que el dèficit estigui finançat. Si no està 
finançat, doncs algú rep. Llavors, clar... I quan ha de rebre molt, perquè està molt 
poc finançat, hi ha un excés excessiu, doncs rep molta gent. Això ho hem ordenat, i 
estaria bé que, ara que s’ha ordenat, doncs no ho desordenéssim.

En canvi, a l’Agència Tributària de Catalunya, com deia, 206 milions fins al 
2027 d’estalvi. Ara al setembre farà un any de la internalització de les oficines, serà 
un moment de fer balanç. En tot cas, en termes econòmics, el cost de l’externalitza-
ció en els registres de la propietat era de 30 milions; per tant, bona part d’això hem 
de poder-ho estalviar.

Del pressupost, evidentment, de les seves prioritats, com la de tots els grups, en 
parlarem, i estic convençut que en algunes coincidirem i en d’altres, doncs ens hau-
rem d’esforçar més.

I, en tot cas, a mi no em correspon fer política municipal de l’Ajuntament de Bar-
celona aquí. I estic segur, doncs, que a qui li toqui fer-ho ho farà amb el màxim de 
sentit comú i criteri polític.

Pel que fa a la CUP, ha fet molt incís en aplicar, doncs, també una visió feminis-
ta en la gestió de la política econòmica, i feia referència a la composició de la taula 
o de qui porta la política econòmica del Govern. Aquest és un govern paritari tant 
a nivell del consell executiu, de consellers, però també de secretaries generals; al 
consell tècnic hi ha una majoria de secretàries generals. En tots els departaments, en 
l’estructura de nomenaments, treballem perquè així sigui, paritari. 

Realment, abordar la qüestió dels treballs de cura serà un dels reptes més impor-
tants que s’han de reflectir en totes les polítiques socials, perquè..., polítiques socials 
que també són polítiques econòmiques. De fet, moltes de les batalles de la història 
són batalles pel temps, i el temps destinat a la cura també té un impacte econòmic. 
Hi han hagut constitucions d’alguns països d’Amèrica Llatina que han reconegut 
els treballs de cura com una activitat laboral. No sé si hem d’anar per aquí, eh?, di-
guem-ne, però, en tot cas, reconèixer els treballs de cura és fonamental i ha d’estar 
a les polítiques del Govern. I en aquest sentit ens comprometem a fer un estudi so-
bre fiscalitat i gènere, i a més mirarem de que sigui un estudi amb diferents visions, 
perquè la tradició a l’economia feminista té diferents visions, i, per tant, poder in-
corporar-les. I amb això ens comprometem.
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En el mateix sentit vull recordar, quan feia referència a l’externalització, que te-
nim un compromís de portar al Parlament una llei de contractació de serveis a les 
persones, perquè no sigui només el criteri econòmic, el criteri del preu, el que mar-
qui si hi és, l’adjudicació, o no. I, per tant, donarà espai a la societat autoorganitzada 
que també presta alguns d’aquests serveis.

I, certament, de la crisi en termes «macro» ens n’hem sortit; en termes «micro» 
no, per a molts segments del nostre país, però en termes «macro» ens n’hem sortit, 
bàsicament, per una devaluació interna, de salaris. Per tant, hem d’actuar en l’altra 
part de l’escandall de costos, diguem-ne, per tant, en l’àmbit energètic –i aquí hi ha 
hagut una manca de seguretat jurídica a l’Estat important–, en l’àmbit financer –per 
tant, un banc públic aquí pot tenir un impacte– i després en la productivitat del tre-
ball i, per tant, aquí és molt important la innovació. I en aquest sentit va el programa 
RIS3CAT.

Pel que fa al Partit Popular, l’Institut Català de Finances..., els comptes de l’ICF 
els vam aprovar al Govern de... –veig que ja no hi és (veus de fons); en tot cas, que 
quedi en acta–, els comptes els vam aprovar en el Govern de la setmana passada. 
Quan ens referim a impostos innovadors posem l’exemple de l’impost sobre les be-
gudes ensucrades i envasades. L’impacte d’ATLL en el pressupost..., hem de dife-
renciar dos impactes: l’ajust comptable, que va ser el que va reduir un punt, un 1 per 
cent del PIB, el dèficit del 2012, i que ara s’hauria de reajustar, i cal veure això on 
es posa, i de l’impacte pressupostari en si, que serà molt menor i que la xifra, doncs, 
pot variar molt en funció de com es negociï la recuperació dels actius de la com-
panyia. I, bé, constato que, quan el PP diu que volem «ofegar la societat», és el que 
nosaltres en diem «redistribució». Però, bé, d’això va la dreta i l’esquerra, suposo.

I, en tot cas, finalment, als grups d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalu-
nya, agrair-los les seves paraules, el suport. I seguim treballant conjuntament.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Moltes gràcies, vicepresident i conseller, per aquesta compareixença. Gràcies 

també a tots els membres de la comissió, en especial també als portaveus, per haver 
complit els temps. 

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tretze minuts.
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