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Sessió 2 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les deu del matí i 

quatre minuts. Presideix Laura Vílchez Sánchez, acompanyada del vicepresident, Jordi Ter-

rades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Ma-

ialen Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez i Jorge Soler González, pel G. P. de 

Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer 

i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Fer-

ran Civit i Martí i Gemma Espigares Tribó, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Xavier Domènech Sampere, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels 

Chacón i Feixas, acompanyada de la secretària general, Marta Felip i Torres.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-

presa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-

00009/12). Consellera del Departament d’Empresa i Coneixement. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 

davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i les mesures adop-

tades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats al campus 

(tram. 356-00050/12). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges de la Universitat Autònoma de 

Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i les me-

sures adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats 

al campus (tram. 356-00051/12). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Co-

missió d’Empresa i Coneixement perquè doni compte dels fets ocorreguts en l’acte d’ho-

menatge a Miguel de Cervantes del 7 de juny de 2018 (tram. 356-00066/12). María Luz 

Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els objectius i 

els reptes de la universitat pública (tram. 356-00125/12). Alícia Romero Llano, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Molt bon dia a tothom.

Sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament

355-00009/12

Avui s’obre la sessió amb la compareixença de l’honorable consellera, la senyo-
ra Maria Àngels Chacón, que ens acompanya i ens farà la intervenció, la seva pre-
sentació de la seva..., del seu programa de Govern per al Departament d’Empresa i 
Coneixement.

L’acompanyen persones del seu equip; en aquesta taula, la secretària general del 
departament, la senyora Marta Felip.
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I en aquest moment no sé si... Hi ha algun grup que hagi d’anunciar substitu-
cions? (Pausa.) No.

Doncs, la sessió serà la intervenció de la consellera, d’una durada, aproximada-
ment, d’una hora, consellera? (Pausa.) Farem un recés, per petició de la consellera, 
d’uns quinze minuts aproximadament; després d’aquest recés començaran les inter-
vencions dels grups parlamentaris, amb una durada de deu minuts, i llavors, a con-
tinuació, hi haurà la rèplica de la consellera, amb una durada d’uns trenta minuts.

Llavors, sense més, donem la paraula a la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement (Maria Àngels Chacón i Feixas)

Moltes gràcies, presidenta. Membres de la Mesa, diputats, diputades... Com s’ha 
esmentat, m’acompanya la secretària general del departament, la senyora Marta Fe-
lip, i també ens acompanyen, avui a la sala, doncs, el secretari d’Empresa i Com-
petitivitat, el senyor Joaquim Ferrer; el secretari d’Universitats i Recerca, el senyor 
Francesc Xavier Grau; la directora general d’Indústria, senyora Matilde Villarroya; 
el director general de Turisme, el senyor Octavi Bono; la directora general de Co-
merç, la senyora Montse Vilalta; i el director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, el senyor Pere Palacín.

Bé, abans de fer la meva exposició, volia..., crec que és obligat comentar, doncs, 
i fer-hi referència, que encetem aquesta etapa al departament amb noves incorpora-
cions, també amb personal que té ja experiència en el departament en els diferents 
àmbits en aquest passat mandat. Però és d’esmentar que tenim molt present que l’ar-
ticle 155 va destituir..., la interpretació que el Govern espanyol va fer d’aquest article 
155 va destituir els aleshores, considerem, legítims consellers, i creia que havia de 
començar aquesta intervenció fent un record a aquest fet injust.

Per tant, avui exposarem des de quin punt de partida sortim i fixarem les priori-
tats del departament per a aquest mandat: quins són els nostres reptes, les oportuni-
tats que tenim per endavant i de quines mesures i eines disposem per facilitar-ne la 
materialització, malgrat ser l’inici d’una legislatura, com deia, poc habitual.

Començaré fent referència al departament d’Universitats, l’àmbit d’Universitats 
i Recerca. L’aspiració d’un país millor, amb l’economia del coneixement sòlida i 
innovadora i amb més i millors oportunitats per a tothom, té els seus més decisius 
motors en el sistema d’universitats i recerca. El model català d’universitats i recerca 
ha permès consolidar el nostre país com un dels més innovadors i amb més capacitat 
d’atreure talent i captar recursos per a una recerca capdavantera a Europa i al món. 
Simultàniament, el sistema universitari de Catalunya es mostra equitatiu en el marc 
europeu i amb una projecció de qualitat internacional.

Els objectius d’aquesta legislatura s’han de concretar en potenciar les bases de 
l’actual model d’èxit –avui..., bé, ahir sortien, doncs, publicades posicions molt i molt 
favorables per a les nostres universitats a nivell de docència, per tant, ens n’hem de 
congratular–, i a partir d’una revisió continuada del seu funcionament i de la seva 
capacitat d’adaptació a un entorn europeu cada cop més important i més exigent. 

Això cal fer-ho mantenint i potenciant el consens de tots els agents del sistema, 
que ha estat una de les claus per a la transformació del model d’universitats i recer-
ca. Des d’aquest punt de vista, el Pacte nacional per a les universitats i recerca és la 
peça clau que cal acordar amb tots els agents, aprovar i desplegar. El pacte ens haurà 
de servir per establir els fonaments d’un nou model de finançament de les universi-
tats, que reflecteixi el compromís del país amb les seves universitats i la recerca com 
a garantia del futur i el progrés per a tots; model compromès amb la qualitat de les 
seves institucions i amb la seva equitat, per tal de garantir l’accés a la universitat a 
tots els estudiants, analitzant i ampliant, en el possible abast del model actual, model 
de preus per renda i beques equitat.

Al mateix temps, és decisiu mantenir i reforçar les línies bàsiques del nostre 
model en un àmbit tan decisiu com és la capacitat de captació i retenció del talent 



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  5 

a les universitats com a centres de recerca. Les universitats catalanes han estat les 
principals proveïdores del talent investigador que avui sustenta la nostra capacitat 
de recerca, reforçada estratègicament amb l’atracció de talent internacional, tant a 
universitats com a centres de recerca, alguns, avui líders mundials en el seu àmbit.

Cal assegurar-nos que aquesta fórmula d’èxit és sostenible, i tot això cal fer-ho 
amb un compromís rotund de retorn social d’aquesta inversió, tant pel que fa a les 
oportunitats de les persones en si mateixes, com en la conversió del coneixement as-
solit en l’àmbit de la recerca en economia del coneixement, a través de la innovació 
i la transferència de coneixement.

El punt de partida que establim per als nostres objectius és un clar estímul per 
assolir-los. Catalunya representa –per donar-ne algunes dades– l’1,5 per cent de la 
població de la Unió Europea, però publica el 3,7 per cent de la producció científica 
de la Unió Europea, capta el 2,7 dels fons europeus en els tres primers anys del pro-
grama Horizon 2020, i el 3,2 per cent de tots els ajuts concedits pel Consell d’Eu-
ropa.

En nombre d’ajuts per població, Catalunya ocupa la segona posició de la Unió 
Europea, només per darrere de Països Baixos, mentre Espanya, per exemple, ocupa 
la catorzena. El sistema universitari de recerca públic genera l’1,7 per cent del PIB i 
l’1,5 per cent de l’ocupació catalans, amb una inversió pública total que tot just arri-
ba al 0,5 per cent del PIB català.

Per tant, les nostres universitats estan valorades i reconegudes internacional-
ment. La UB s’ha situat en quaranta-sisena posició mundial de productivitat cientí-
fica; cinc universitats, entre les cent millors joves –de menys de cinquanta anys–: la 
UAB, la UPC, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la uni-
versitat..., perdó, Rovira i Virgili.

El 44 per cent dels estudiants universitaris catalans estan matriculats en una 
universitat d’entre les millors considerades del món, i el valor sobre els països com 
Suècia, Dinamarca, el Regne Unit o Alemanya... Més del 40 per cent dels nostres 
estudiants gaudeixen de beca –40 per cent–o ajut a la matrícula, amb un model de 
tarifació social orientat a afavorir els estudiants i les famílies que més ho necessi-
ten, i hi hem d’afegir l’aspecte de la reducció de taxes progressives que ens propo-
sem. Un model que ha permès que el sistema universitari de Catalunya tingui, amb 
relació a la població jove d’entre divuit i vint-i-quatre anys, el percentatge més alt 
d’estudiants universitaris de la història.

Tot i així, el sistema universitari de recerca, com a país, es troba en tensió econò-
mica per un desajustament en els ingressos públics totals en relació amb el PIB, per 
comparació amb països del nostre entorn socioeconòmic. En la mesura que puguem 
lluitar per reduir les limitacions que existeixen en aquests recursos públics, que te-
nen orígens ben coneguts, com el dèficit fiscal amb l’Estat espanyol i el frau fiscal, 
per exemple, es podrà avançar en millorar encara el nivell d’equitat i l’efecte positiu 
d’ascensió social que té la formació universitària.

Un sector empresarial competitiu internacionalment constitueix el primer de-
mandant de coneixement, tant en forma de persones formades al més alt nivell i amb 
les competències i habilitats que requereix l’arena global, com en forma de les capa-
citats i els resultats de la recerca de primer nivell. Per això, ens cal reunir i focalitzar 
esforços en ajudar les empreses, que desenvolupin la seva pròpia necessitat de nou 
coneixement perquè demandin encara més formació avançada –el Pla de doctorats 
industrials n’és un bon exemple–, i s’aprofitin més i millor totes les capacitats de les 
nostres universitats i centres de recerca.

Una d’aquestes línies principals de treball, i amb visió de fons i de llarg recor-
regut, és la de promoure..., volem promoure i facilitar que la formació universitària 
incorpori els elements de transdisciplinarietat, creativitat i innovació que la societat 
del coneixement necessita i demana. També volem arribar a un clar posicionament 
sobre la ciència oberta, aquest moviment pel qual la recerca científica, les seves da-
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des i la seva disseminació són accessibles a tots els nivells d’una societat del conei-
xement, siguin aficionats o professionals.

Quant a mesures concretes –passant a l’apartat de mesures concretes– i els ob-
jectius relatius al marc d’universitats, el de potenciar la qualitat i l’equitat del siste-
ma universitari de Catalunya a partir d’un gran acord de país amb el Pacte nacional 
per a la universitat i recerca, que permeti abordar els eixos fonamentals del seu fu-
tur, com la qualitat, la captació i retenció de talent, el model de preus i beques per 
a una universitat accessible a tothom, i un finançament públic que asseguri la seva 
competitivitat.

Per tant, doncs, el desenvolupament del Pacte nacional per a la universitat i re-
cerca és una de les prioritats que s’estableix en aquest mandat, per posar les bases 
que permetin desplegar un nou model de finançament d’universitats, per projectar el 
compromís del sistema universitari amb una política pròpia de personal, tant en la 
captació i retenció de talent acadèmic i investigador, com en la gestió de les nostres 
universitats. Caldrà repensar el rol de la universitat davant els reptes d’una societat 
en canvi i evolució permanents, i d’una economia del coneixement.

Hi ha l’objectiu, també, d’aprofundir en el model de tarifació social, i l’impuls de 
mesures de suport econòmic directe que eliminin els obstacles en l’accés a la univer-
sitat als estudiants de rendes econòmiques baixes. Per tant, ens plantegem potenciar el  
sistema de beques equitat, millorant la seva cobertura i la quantia de les beques per 
mitjà d’un sistema progressiu; simplificar els processos de concessió de beques i 
ajuts en la perspectiva d’un model de finestreta única. Aquí recordem, una vegada 
més, l’incompliment que fins ara feia el Govern espanyol de la sentència del Tribu-
nal Constitucional, on reconeixia la competència de la gestió dels ajuts universitaris 
a la Generalitat de Catalunya.

I, dèiem, per fer efectius els compromisos adquirits per afavorir la flexibilitat 
de la durada dels estudis, com l’equiparació del primer curs de màster al preu dels 
graus per als estudiants provinents de nous graus de cent vuitanta crèdits. Estudiar 
la incorporació de deduccions per renda familiar, rendiment acadèmic i lloc de resi-
dència, i posar en marxa les primeres beques salari per estudiants amb molt baixos 
recursos, amb la perspectiva de poder dotar el sistema universitari català d’un pla 
integral de beques i ajuts a l’estudi.

Pel que fa al foment de les polítiques de captació de talent i promoció i conso-
lidació del personal docent i d’investigació, ens plantegem impulsar polítiques de 
personal que satisfacin el requeriment de qualitat i excel·lència del sistema, tant en 
la captació, en la promoció i com en la consolidació, d’acord amb les previsions de 
normativa vigent. Potenciar i consolidar el Pla Serra Húnter a través de convocatò-
ries de cent noves posicions per a les universitats públiques. Promoure la promoció 
consorciada d’alt nivell per al personal d’administració i serveis de les universitats. 
Consolidar el programa de millora i innovació en la formació de mestres. Desplegar 
el Programa Margalida Comas i Camps, per a la millora de docència i l’aprenentatge 
a la universitat. Incorporar, al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, nous 
àmbits de gestió consorciada entre universitats. Promoure, a través del Programa 
Stemcat, les vocacions envers els estudis científics i tecnològics.

Una altra acció: l’impuls al desenvolupament social i econòmic des de la ciència 
i a través de la innovació i la transferència de coneixement. Donar continuïtat al Pla 
de doctorats industrials, amb convocatòries anuals per impulsar a l’entorn de vui-
tanta-cinc nous projectes/any. I crear i desenvolupar el programa Unipro, d’atracció 
d’inversió en talent universitari amb cooperació d’empreses que formin part dels 
clústers de Catalunya.

Per a totes aquestes accions que els estic descrivint –per no fer un relat exhaustiu 
de tots els detalls–, esmentar que establirem indicadors, com per exemple el nom-
bre de doctorats industrials, nombre d’estudiants de nou accés als estudis STEM, 
nombre d’estudiants que participen en el programa Unipro, perquè considerem que 
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aquest serà l’única manera, per dir-ho així, de fiscalitzar o comprovar que realment 
estem assolint els objectius que s’havien proposat.

Una de les altres mesures, en el marc relatiu ara, en concret, a recerca: fomentar 
un sistema de recerca basat en l’excel·lència, en la captació de talent, la internaciona-
lització, la transferència de coneixement i la innovació. Com a accions concretes, la 
consolidació dels processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i in-
ternacional; la consolidació del programa Indústria del Coneixement, mitjançant la 
implementació de noves convocatòries; la consolidació del programa ICREA; con-
tinuïtat del programa Suma i increment de la massa crítica i de la competitivitat 
dels centres Cerca, mitjançant integracions i fusions; la consolidació de l’avaluació 
periòdica dels centres Cerca; el suport als grups de recerca i definició de la primera 
convocatòria de suport a departaments i Unitats universitàries; el desenvolupament 
del programa d’infraestructures amb cofinançament Feder 2014-2020 en el marc 
de la RIS3CAT, i el desenvolupament del programa de valorització amb cofinan-
çament Feder 2014-2020 en el marc de la RIS3CAT; la consolidació de les grans 
infraestructures de suport a la recerca mitjançant la millora i adquisició de nous 
equipaments, com el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del 
Laboratori de Llum Sincrotró al Barcelona Supercomputing Center - Centre Naci-
onal de Supercomputació, i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica; seguiment del 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació 2018-2020, i preparació, un cop acabat 
aquest, doncs, d’un nou pacte; definició, també, i implementació d’una estratègia so-
bre l’impacte de la recerca; la consolidació del Programa de foment de la recerca a 
les universitats; la creació del Programa per la a integritat de la recerca a Catalunya 
i del Comitè per la Integritat de la Recerca a Catalunya; el desenvolupament d’un 
portal de la ciència de Catalunya per visibilitzar l’impacte de la ciència a la societat 
i el foment de l’esperit científic en nens i joves.

Com deia, tot això ho hauríem d’englobar..., aquestes són les propostes que te-
nim com a Govern, però, evidentment, ho haurem d’englobar en aquest pacte nacio-
nal per a recerques i universitats, que pretenem abordar, com no pot ser d’una altra 
manera, a través dels agents implicats, la participació de tots els agents implicats; 
evidentment, també, de la participació de tots els grups polítics, perquè l’objectiu 
que estem buscant en aquest pacte és dotar-nos d’un contingut estable de marc re-
ferencial perquè l’activitat de les nostres universitats i centres de recerca donin una 
resposta al que està demanant avui dia aquest nou context global, tecnològicament 
exponencial, però també a nivell de canvis de models, perquè, com diré més enda-
vant, també aspectes com la indústria, el turisme, el comerç, etcètera, doncs, tam-
bé s’hi veuran afectats. Per tant, hem descrit algunes de les accions, però s’hauran 
d’encabir, s’hauran de modular i concretar en aquest Pacte nacional per a les uni-
versitats i recerca.

Passaríem ara a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, en concret al depar-
tament d’Energia, i aquestes serien les propostes, el programa que volem presentar 
pel que fa a l’àmbit energètic.

En els darrers anys, els principals països del món han iniciat un procés de trans-
formació del seu model energètic degut a dos grans motius: un, l’excessiva dependèn-
cia dels recursos energètics d’origen fòssil procedents de països geoestratègicament  
inestables, i l’altre, els impactes de l’actual model energètic en el medi ambient, so-
bretot associats al canvi climàtic i a la qualitat de l’aire en les zones urbanes.

Catalunya no n’ha estat una excepció: l’any 2017 el Govern va aprovar les ba-
ses per a un Pacte nacional per a la transició energètica, i la proposta del Govern, 
després d’un ampli procés de participació pública, per tal d’assolir un gran consens 
polític i social per avançar cap a un nou model energètic més net, democràtic, dis-
tribuït i sostenible, deia, doncs, està establerta en aquest pacte.

El document es fixa com a objectiu assolir un model on les energies renovables 
i les noves tecnologies situen el ciutadà en el centre del sistema energètic: el ciutadà 
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és consumidor, però al mateix temps pot ser també generador, i també disposa de 
més eines per gestionar el seu consum i fer-lo eficient i responsable.

La transició energètica, a més, portarà associada el sorgiment de noves neces-
sitats i activitats econòmiques. És important dissenyar un ecosistema atractiu en 
matèria d’energia, perquè Catalunya pugui generar o acollir projectes empresarials 
vinculats a aquest nou model energètic, com ja està passant.

Òbviament, la Generalitat no ha perdut mai de vista les seves principals fun-
cions: garantir un subministrament energètic de qualitat i competitiu a la societat 
catalana. Els indicadors són bons i reflecteixen la feina ben feta. Ara bé, tenim un 
marc competencial escàs, i continua..., per exemple, no es permet entrar en alguns 
aspectes, com poden ser els preus.

Com a actuacions de política energètica, l’anterior Govern ja va començar a tre-
ballar en aquesta línia amb l’estratègia Solarcat, per afavorir la captació, aprofita-
ment i emmagatzematge de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya, clau per millo-
rar la competitivitat, la reducció de la petjada ambiental i l’aposta per la contribució 
d’una Catalunya renovable, amb l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i 
agrícola, i amb el suport de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació 
en l’àmbit energètic, que s’ha centrat a través de l’IREC. En definitiva, l’objectiu 
d’aquesta legislatura, per tant, és intensificar el procés de transformació del nostre 
model energètic.

Ara bé, la implementació de noves energies renovables a Catalunya s’ha frenat 
en els darrers anys, en part per la inseguretat del sistema jurídic generada per l’Es-
tat, per la modificació del seu règim retributiu, i en part –ho deia l’altre dia en una 
de les interpel·lacions–, també, per la regulació catalana, que regeix la tramitació 
d’aquestes instal·lacions.

Certament, encara tenim molt de camp a recórrer per assolir aquest nou model 
energètic, i és per això que al llarg d’aquesta legislatura impulsarem diferents me-
sures: una, l’elaboració de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, i la concer-
tació social associada.

La Prospectiva Energètica de Catalunya –Proencat– 2050 presenta i analitza els 
possibles escenaris futurs del sistema energètic de Catalunya a llarg termini i les es-
tratègies que cal desplegar per aconseguir els objectius energètics en els horitzons 
2030 i 2050, aprovats en el Pacte nacional per a la transició energètica. Igualment, 
la Proencat permet valorar adequadament les possibles evolucions futures del siste-
ma energètic català i atendre els seus avantatges i inconvenients, tant des del punt 
de vista tècnic com econòmic i mediambiental.

Una primera proposta és la de decret de mesures urgents pel desplegament de 
l’energia solar i eòlica distribuïdes i participades a Catalunya. Davant l’objectiu d’as-
solir un 32 per cent del consum energètic que provingui d’energies renovables l’any 
2030, tal com estableix la Unió Europea, Catalunya ha de fer un gran esforç –«gran» 
perquè coneixem que encara estem a distància d’aquest objectiu– en el desenvolu-
pament d’aquestes tecnologies, concretament el de l’energia solar fotovoltaica i el de 
l’energia eòlica.

És necessari, doncs, identificar i proposar solucions de caràcter urgent a les bar-
reres normatives i territorials per impulsar la implementació de l’energia eòlica i so-
lar fotovoltaica de forma prioritària en la forma de projectes de menor potència, més 
fàcils d’integrar en el territori, aprofitant, quan sigui possible, corredors d’infraes-
tructures ja existents i amb la participació col·laborativa dels ciutadans, ajuntaments 
i/o empreses locals, per tal que esdevinguin propietaris de la tecnologia.

Una segona acció: recolzament als projectes de gestió de demanda flexible, su-
port a la creació d’agregadors de demanda i a projectes de desintermediació amb la 
blockchain de l’energia.

Per impulsar la participació ciutadana en aquest nou model, el departament po-
sarà en marxa el projecte IoCat, que ha de servir perquè els ciutadans generin la 
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seva pròpia energia, la puguin compartir i transaccionar d’una manera fàcil, segura 
i sense intermediaris. El projecte, que actualment es troba en fase de disseny, utilit-
zarà la tecnologia blockchain com a eina per desenvolupar l’autoconsum fotovoltaic 
compartit de Catalunya. La intenció és que l’aplicació del projecte es faci de la mà 
dels ajuntaments, que esdevindran els nodes validadors de la plataforma.

Una tercera acció, l’impuls a la mobilitat elèctrica per carretera i el desplegament 
de la seva infraestructura. Amb relació al desplegament de l’estructura de recàrre-
ga elèctrica, cal un replantejament dels PIRVEC. Pel que fa al desplegament de la 
XarxaRàpidaCat, dels punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, es preveu la 
seva finalització amb les convocatòries dels ajuts de l’any 2018, i probablement fins 
al 2021, amb l’allargament del PIRVEC.

Quant a actuacions de política minera, la voluntat d’harmonitzar el desenvolu-
pament econòmic, el benestar de les persones i el respecte al medi ambient també 
marca les polítiques en matèria de mines de la Generalitat. En un moment de crei-
xement de l’activitat econòmica, cal garantir que les empreses tenen a disposició els 
recursos miners necessaris per a la seva activitat, però sempre amb el màxim res-
pecte a l’entorn i a les persones.

Com a accions, destacaríem, primer, establir els recursos miners estratègics i 
prioritaris que s’exploten al país; per això, estem treballant en l’elaboració d’un catà-
leg de recursos miners de Catalunya. En segon lloc, facilitar l’aprofitament artesanal 
de roques ornamentals i d’interès local. I, en tercer lloc, l’actualització de la xarxa 
de vigilància radiològica ambiental amb sensors d’última generació.

En l’àmbit de la seguretat industrial, podem dir que Catalunya ja ha incorporat 
a la seva tradició industrial la seguretat d’instal·lacions i productes. Tanmateix, cal 
seguir treballant per tal de seguir reduint el risc i, a més, millorar la competitivitat 
de les empreses i la protecció de les persones treballadores.

En aquest sentit, a aquesta legislatura pretenem desenvolupar normativament al-
guns aspectes de la normativa. En primer lloc, millorar la gestió de la seguretat 
industrial, d’acord amb la Llei de seguretat industrial, i millorar el grau de com-
pliment de les obligacions reglamentàries d’establiments, instal·lacions i productes 
industrials, per tal de contribuir a reduir-ne el risc, i, a més, a millorar la compe-
titivitat de les empreses i la protecció de les persones treballadores. En segon lloc, 
millorar el marc jurídic de la seguretat dels establiments industrials en què es poden 
produir accidents greus i les limitacions urbanístiques del seu entorn; en aquest sen-
tit, projecte de decret pel qual es regulen els establiments amb risc d’accidents greus 
i la seva implementació urbanística en el territori. En tercer lloc, el desenvolupament 
normatiu d’un nou règim jurídic del servei d’inspecció tècnica de vehicles.

Passaríem ara al sector de Comerç. Com és ben conegut, el comerç és un dels 
motors de l’economia catalana: té una contribució al PIB del 16 per cent –aquest 
percentatge inclou el comerç a l’engròs, al detall i la venda i reparació de vehicles– i 
genera una ocupació de 473.000 persones, 310.000 de les quals en comerç al detall; 
aquesta dada d’ocupats suposa un 14 per cent dels ocupats i ocupades de Catalunya, 
un 9,38 per cent en el cas del comerç al detall.

Els 103.214 punts de venda que hi ha a Catalunya es tradueixen en una densitat 
comercial de 13,66 establiments per cada mil habitants, una dada molt superior..., 
per sobre, per exemple, del 10,4 de la Comunitat de Madrid, o el 12,4 de la mitjana 
estatal. Aquesta xifra de 103.000 establiments està extreta del Cens d’establiments 
comercials de Catalunya de la Direcció General de Comerç, i està referenciada a 
1 de gener de 2017. Cal destacar que l’1 de gener de 2016 s’havien comptabilitzat 
101.000 –aproximadament– establiments, i això converteix l’any 2016 en el primer 
dels anys en què es crea oferta comercial des de l’any 2008.

Tanmateix, aquesta importància en xifres és només part de la seva contribució al 
país, perquè el comerç, ben sabut és, ha estat històricament cabdal en la configura-
ció dels nostres pobles i ciutats, en la generació d’espais d’interacció, en la transmis-
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sió de valors d’un imaginari col·lectiu, en les dinàmiques de vida social i garantint 
la seguretat que donen els carrers plens de vida.

Catalunya disposa d’un teixit comercial de proximitat, modern i competitiu. I, no 
obstant això, els nous temps suposen nous reptes que han d’afrontar conjuntament 
les administracions públiques, però també el món privat.

Un primer repte és l’acompanyament en la transformació digital. Els telèfons in-
tel·ligents han fet que els ciutadans interactuïn indiferentment en el món presencial 
i en el món virtual. En realitat, la tecnologia no canvia només les possibilitats de 
consum, sinó que també modifica els hàbits de consum dels ciutadans, i fins i tot 
la nostra forma de concebre el món. És per això que els comerços petits, mitjans o 
grans han de conèixer la revolució digital que això comporta i les moltes eines que 
tenen al seu abast, per poder prendre decisions estratègiques sobre el seu full de ruta 
més enllà de la decisió de vendre o no en línia.

També és un desafiament a la necessitat de prestigiar el sector. En un sector on 
sovint cal treballar els caps de setmana i on els salaris no són alts existeix una man-
ca de relleu generacional a les empreses familiars, els nivells de rotació a les plan-
tilles són elevats i costa de trobar personal implicat. Per treballar i prestigiar el co-
merç, cal fer-lo atractiu al talent i convertir-lo en el terreny per al desenvolupament 
dels plans de carrera professional.

Un tercer repte és la necessitat d’enfortir el creixement empresarial i generar 
nous projectes, amb la competència dels grans operadors d’internet, competitius en 
preu i amb gran capacitat logística, a costa d’empreses de transport. El comerç pre-
sencial ha de donar resposta a projectes de negoci singulars, amb un concepte propi, 
amb valors diferenciats per als clients i capaços de generar una experiència de com-
pra única. Cal facilitar que els operadors existents creixin amb una racionalització 
de les càrregues administratives i garantint un marc competencial lleial, però tam-
bé, i alhora, cal fomentar noves idees empresarials, proveir de recursos i engrescar 
els joves perquè es renovi un sector establint marcs de creació col·laborativa amb el 
món universitari.

Un quart repte és la necessitat de professionalització del món associatiu i gestió 
publicoprivada. L’associacionisme ha estat tradicionalment un valor per a Catalu-
nya, però tenim una xarxa associativa massa atomitzada i poc professionalitzada. 
Cal posar en valor entitats eficients i formades. Actualment, la Generalitat projecta 
una llei per crear àrees de promoció econòmica urbana –en altres països, anomenats 
BIDs– com un model paradigmàtic de col·laboració publicoprivada en el camí cap a 
l’excel·lència cap a la dinamització comercial. Esperem que aquesta sigui la segona 
gran fita de caràcter regulador en poc temps després que a l’agost de 2017 s’aprovés 
la Llei de comerç, serveis i fires.

Com a últim repte, hem de vetllar per situar el comerç al centre de la planifica-
ció de pobles i ciutats. Volem un model de proximitat que potenciï la nostra riquesa 
comercial a partir de la singularitat de cada establiment, de cada eix comercial, de  
cada barri i de cada territori. Hem de lluitar particularment contra l’existència  
de locals buits, els eixos comercials perdran encant i l’atractiu quan el contínuum 
comercial queda trencat per un local buit, és desolador. Així tanmateix hem de vet-
llar per un model sostenible que defensi els productes autòctons i de proximitat.

Les actuacions per fer front aquests reptes emmarcades en el pla de govern 2018-
2022 serien: el primer, aprovar un projecte de llei, com deia abans, per desenvolupar 
les àrees de promoció econòmica urbana. Actualment s’està treballant en la memò-
ria preliminar per a un futur marc regulador. Així mateix s’ha creat un grup de tre-
ball format per juristes i experts en aquest àmbit, agents del sector, representants de 
les administracions, entitats locals i universitats. Les àrees de promoció econòmica 
urbana són un model de col·laboració publicoprivada destinat a millorar la gestió i 
facilitar la modernització i la promoció de zones urbanes i de serveis. Les entitats 
gestores d’aquestes àrees complementaran la prestació de serveis públics munici-
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pals amb la promoció d’actuacions de millora de l’entorn urbà, promoció, foment 
de l’ocupació de locals buits o l’assessorament empresarial, entre altres iniciatives.

La Direcció General de Comerç treballa en la memòria preliminar per a un futur 
marc regulador. A partir d’octubre d’enguany aquest grup de treball servirà per a la 
base de creació d’una taula de les àrees de promoció econòmica urbana que implica-
rà tots els agents del sector de comerç i els ajuntaments. Evidentment, totes aquestes 
iniciatives seran després contrastades i comentades amb els diferents grups polítics.

La segona de les accions, la creació del Pla d’acceleració de nous models de ne-
goci. La creació de l’Observatori d’Anàlisi de les Noves Ocupacions, per valorar 
també l’efecte de les noves tecnologies en el mercat de treball. Una altra seria l’ela-
boració d’un estudi d’hàbits dels consumidors d’e-comerç, de comerç electrònic, i 
els seus efectes en la mobilitat. I la darrera, acompanyar les empreses de comerç, de 
serveis i fires i els mercats municipals en el seu procés de transformació digital mit-
jançant la convocatòria anual de suport a la inversió en digitalització, amb incentius 
i també avals per l’Institut Català de Finances. També tenim previst un programa 
d’acompanyament a la transformació digital del comerç de serveis, artesania i moda. 
Igualment, un pla de comerç que prestigiï i posi en valor el sector.

Per esmentar només alguna de les dades que actualment ens serveixen per tre-
ballar i impulsar aquestes iniciatives, en la memòria 2017 els incentius destinats a 
comerç aquest any han estat de 2.152 sol·licituds, per les quals s’han aprovat 1.778 
favorablement per un import de 7.546.056 euros. Hi ha més de 1.500 autodiagnosis, 
més de 99 avals a crèdits a través de l’Institut Català de Finances, l’organització de 
la Setmana del Comerç, l’organització i la interacció amb el 080 Barcelona Fashion, 
diversos tallers i workshops de comerç, artesania i moda i la sisena edició del Cra-
ftRoom d’artesania.

En matèria de consum, les polítiques de consum. La protecció de consumidors, 
en tant que són la part més dèbil de les relacions de consum, és per nosaltres una 
prioritat. Vetllem pel dret de les persones consumidores i usuàries, especialment amb 
relació als serveis bàsics o àmbits regulats, com l’energia, les telecomunicacions,  
l’aigua, el transport o els serveis financers. Considerem essencial promoure els sis-
temes extrajudicials de resolució de conflictes com són la mediació i l’arbitratge, 
perquè esdevenen més àgils i ràpids, amb la voluntat d’incrementar el cens d’esta-
bliments adherits a l’arbitratge en consum. I alhora, garantir als agents econòmics 
la competència amb igualtat de condicions de mercat evitant la proliferació de pràc-
tiques deslleials, motiu per al qual es dota a l’agència per donar a conèixer els drets 
de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable. 

I accions respecte a la pobresa energètica: la Generalitat de Catalunya va apro-
var el decret llei de l’any 2013 pel qual es modificava la Llei, de 2010, del Codi de 
consum de Catalunya, que definia i concretava la situació de vulnerabilitat econò-
mica i l’obligació per part de les empreses subministradores de suspendre els talls 
de subministrament en cas d’haver-hi informes de serveis socials. Posteriorment, el 
Govern de Catalunya ha aprovat la Llei 20/2014, de modificació del Codi de con-
sum de Catalunya. Aquesta llei va quedar suspesa cautelarment pel Tribunal Cons-
titucional i al maig del 2018 es dicta sentència, en la qual es mantenen determinats 
aspectes de llei, com el concepte de «pobresa energètica» i la situació de vulnera-
bilitat, el llindar dels ingressos, els fons d’atenció solidària i de subministrament de 
serveis bàsics. Així mateix, la sentència declara inconstitucional altres aspectes en 
l’àmbit energètic del cas de l’electricitat referits al procediment de la prohibició de 
talls i subministraments.

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, actualment en vigor en els preceptes 
referents a la pobresa energètica. De les dues lleis actualment vigents a Catalunya 
en matèria de pobresa energètica, s’aplica la llei més beneficiosa al consumidor, és 
a dir, la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
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Hi ha també un pla de foment d’arbitratge del consum; la tramitació, aprovació 
d’un decret en matèria de mediació de consum; la protecció dels consumidors vul-
nerables en matèria de talls indeguts i reclamació en el bo social; la creació de l’Ob-
servatori de Consum, que s’ha de considerar com una eina que permeti a l’Agència 
Catalana del Consum conèixer quines són els hàbits de les persones consumidores 
de Catalunya i quines són les tendències de futur: això ens haurà de servir per poder 
establir les polítiques preventives, informatives i correctives adequades en cada mo-
ment. La modificació del Codi de consum, la protecció de les persones que pateixen 
trastorns alimentaris, el procediment sancionador i en matèria de drets lingüístics.

Es preveu iniciar els tràmits per a les següents modificacions de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya: modificar la redacció de la definició de «perso-
nes consumidores i usuàries», que seran les persones físiques o jurídiques que ac-
tuen en el marc de les relacions de consum i amb un propòsit aliè a una activitat 
empresarial o professional, per adequar-se al que estableix la Directiva 2011/83 de 
la Unió Europea sobre els drets dels consumidors. Modificar els requisits lingüístics 
i incorporar l’article 211.5 que els empresaris estan obligats a l’atenció oral i escrita 
almenys en català. Afegir un nou article 341.9 per establir el secret del procediment 
sancionador, per evitar l’accés indiscriminat que pot afectar dades sensibles a ter-
cers. Afegir nous articles per determinar millor la responsabilitat administrativa en 
el cas d’informes digitals i empreses d’intermediació, i modificació per incorporar 
mesures per afrontar la lluita contra els trastorns alimentaris com anorèxia, bulímia 
de manera preventiva i coactiva.

Un cinquè punt, el pla d’actuació per a l’efectivitat dels drets lingüístics de les 
persones consumidores, accions de mediació en matèria de consum, plans d’inspec-
ció en matèria de serveis bàsics i comerç online i pla d’actuació en matèria de segu-
retat de productes no alimentaris.

Passaríem a Turisme. El, a vegades, pervers debat sobre l’impacte econòmic del 
procés té un dels principals camps de batalla en el sector turístic, aquest àmbit clau 
en l’economia catalana i també per a Barcelona. Les dades són reveladores: en el 
conjunt de l’exercici, a Catalunya van arribar 19,7 milions de turistes, cosa que supo-
sa un increment d’un 3,4 per cent més que els 19 milions de turistes rebuts l’any pas-
sat. I la política de turisme del Govern de la Generalitat de Catalunya –entre altres 
dades, eh?, per escurçar temps no les esmentaré totes, crec que l’altre dia també a les 
preguntes parlamentàries vam tenir ocasió d’entrar-hi més al detall– es basa en una 
premissa: volem continuar sent una potència turística, i per consolidar aquesta posi-
ció hem de fer una aposta per la qualitat i la diversificació de l’oferta. Això ens situa 
en un horitzó immediat on apostarem per la qualitat, la sostenibilitat i la innovació.

Les nostres principals actuacions estratègiques es basen en, primer, el Pla estra-
tègic de turisme a Catalunya. Durant el període 2013-2016 es van executar els an-
teriors plans, i al llarg de l’any 2017 ha estat elaborat aquest nou pla i ara estaríem 
a punt de la seva aprovació per part del Govern, per bé que, com esmentava també 
en la meva intervenció a les preguntes al Parlament, doncs, ara ha de passar la fase 
de consulta amb tots els grups parlamentaris. Hem d’entendre aquest pla estratègic 
com una aproximació global a la realitat turística del país, i el seu pla de màrque-
ting, com una realitat parcial que posa el focus intensament en la difusió i el suport 
a la comercialització de l’oferta turística catalana.

La visió que inspira el pla estratègic persegueix situar Catalunya com una des-
tinació entre les millors de la Mediterrània pel que fa a la gestió davant l’estacio-
nalitat, el reequilibri territorial de l’activitat, la despesa i la diversitat de propostes.

L’anàlisi i la definició estratègica es construeixen al voltant de set eixos, set eixos 
i estratègies que es despleguen en vint-i-nou iniciatives i un total de noranta-tres ac-
cions a portar a terme entre els anys 2018 i 2022. El primer, experiència turística; el 
segon, conquesta i retenció de clients; el tercer, inversions turístiques; quart, turisme 
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intel·ligent; cinquè, condicions competitives; sisè, gestió del territori i desenvolupa-
ment; setè, organització i gestió de governança.

Alhora, un dels projectes més rellevants previstos és la redacció d’un instrument 
de planificació territorial sectorial del turisme, el pla sectorial com a garantia i eina 
essencial per a la implementació en el territori del model de competitivitat sosteni-
ble i definit, i defensat pel mateix pla estratègic.

A part, paral·lelament al pla estratègic, el Pla de màrqueting de turisme de Cata-
lunya, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com una de les millors destinacions 
turístiques del món, tot ajudant el sector a desenvolupar un màrqueting d’alta eficà-
cia que haurà de permetre l’assoliment que ens hem establert de deu fites priorità-
ries: primera, crear i implementar la cartera de marques turístiques de Catalunya; 
segona, donar suport al sector en la creació de productes «4D»: desestacionalitzats, 
desconnectats, diversificats i que generin major dispesa; tercera, llançar el Grand 
Tour de Catalunya i el programa Catalunya pre- i posttemporada; quarta, implemen-
tar l’ecosistema de màrqueting digital; cinquena, activar un nou model de gestió de 
la relació amb el client; sisena, desenvolupar un eix de treball per a la tecnologia i la 
innovació en el sector; setena, crear un equip de serveis de suport al sector; vuitena, 
implementar un sistema de mètriques per al seguiment i millora del rendiment de 
les accions; novena, definir un nou model integrat de relació entre els turistes i els 
ens de promoció territorials; desè, implementar un nou model organitzatiu orientat 
a l’assoliment dels objectius del pla.

Contemplem també el Decret de reglament de turisme de Catalunya. L’objecte 
del decret és la regulació dels requisits turístics i de classificació dels establiments, 
empreses i activitats turístiques, la definició del registre de turisme, la disciplina ad-
ministrativa en el marc de la col·laboració entre administracions públiques, el model 
de governança turística, el sistema català de qualitat turística i el Fons per al Foment 
del Turisme d’acord amb les provisions de la Llei de turisme de Catalunya.

Contemplem també el Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalu-
nya i el clúster turisme TIC, perquè ens cal afavorir la innovació facilitant la creació 
d’un espai de trobada d’empreses més sensibles a aquest camp. Cal facilitar la gene-
ració d’economies d’escala actuant amb un grup homogeni de companyies que per-
meti afrontar els canvis de caràcter estratègic i impulsar la innovació com a clau de 
competitivitat. S’activarà la creació, dins el programa Catalunya Clúster, d’un clús-
ter específic que aglutini els àmbits de turisme i les noves tecnologies per impulsar 
les actuacions, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i les empreses del sector.

En darrer lloc, i per tal de respectar el temps d’una hora, passaríem al depar-
tament d’Indústria. I aquí és evident que defensem com a Govern –ho hem dit en 
diverses ocasions– un model de creixement econòmic sostenible, integrador, inno-
vador i que situem en aquest marc de context global fluctuant pel que fa al context 
d’incertesa de la irrupció de les noves tecnologies, també en les dinàmiques en els 
canvis de models productius, també en el canvi de comportament i transformació 
de molts dels processos industrials, i d’aquí se’n derivaran una sèrie de conseqüèn-
cies –ara en parlaré– a nivell de sistemes de producció, però també, evidentment, té 
la seva vessant social, i és en aquesta que també, des del departament d’Indústria, 
hi pensem i molt, i és per això que també ens referirem a tota una sèrie de mesures 
que van vinculades o interseccionen amb altres departaments, perquè, com deia, la 
vessant social derivada d’aquesta transformació ens és molt i molt important.

Pel que fa al departament d’Indústria, era clau, era rellevant acabar aquest inven-
tari de polígons industrials. En el marc del Grup de Treball d’Infraestructures, del 
Pacte nacional per a la indústria, es va impulsar l’elaboració d’un cens de polígons 
d’activitat econòmica com a pas previ a la regulació normativa dels polígons indus-
trials, orientada a la capacitat de gestió autònoma d’aquests. No podíem establir i 
iniciar aquesta necessària regulació legal si no coneixíem quina era la realitat del 
nostre país en matèria de polígons industrials.
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L’objectiu és que aquesta eina serveixi per al disseny de polítiques públiques en 
l’àmbit dels polígons d’activitat econòmica que permetin millorar la competitivitat 
dels mateixos polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l’atracció 
d’inversions; evidentment, tampoc podem dirigir inversions i distribuir territorial-
ment la captació d’inversions si no tenim coneixement de l’estat dels polígons. En 
aquest moment, es disposa d’informació actualitzada sobre més de mil cinc-cents 
polígons i s’està actualitzant contínuament.

Pel que fa al manteniment industrial, una de les prioritats del Govern en matèria 
de política industrial és el manteniment de l’activitat a Catalunya i seguir amb l’exe-
cució del Pacte nacional per a la indústria. Aquest pacte es troba, com bé saben i  
bé hem comentat altres vegades, en un grau de compliment de més del 75 per cent, 
i en aquest sentit voldria fer referència que aquest pacte marca, aquest any 2018..., 
moltes vegades, les delimitacions pressupostàries estan establertes 2018 - any 2020, 
pel qual els indicadors, a nivell de compliment pressupostari, seran, doncs, més di-
fícils d’establir, però els en farem referència, com bé hem fet aquest any 2017, en el 
seu grau de compliment.

Pel que fa als estudis de l’Observatori de la Indústria, i aquí és on m’agradaria 
esmentar aquesta vessant social que observem també des del departament, el Pacte 
nacional per a la indústria estableix la creació d’un observatori que fa seguiment del 
pla, dels seus indicadors, però també l’elaboració d’estudis i informes.

Aquests són els quatre que estem impulsant aquest any: el primer és la lluita 
contra la desigualtat en les societats avançades, la renda universal, la qüestió de la 
renda universal. La digitalització de la indústria comportarà que hi haurà persones 
que es veuran expulsades del mercat de treball, cosa que aconsella prendre en con-
sideració la possible adopció de nous mecanismes de lluita contra la desigualtat. El 
document que es proposa realitzar analitzarà i contemplarà els antecedents de renda 
bàsica universal, els raonaments sobre la seva oportunitat, la descripció de les expe-
riències ja existents en aquest àmbit i una síntesi de les opinions existents a favor i 
en contra, i un recull d’alternatives a la renda universal i una valoració de l’impacte 
pressupostari de la seva aplicació a Catalunya.

Un segon estudi és també referent a la qualitat de l’ocupació de la indústria ca-
talana. L’objectiu és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació de la indústria, 
analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l’ocupa-
ció i identificar els sectors industrials tractors per a la creació d’ocupació. El treball 
revisarà la literatura existent sobre la qualitat de l’ocupació, analitzarà les fonts es-
tadístiques disponibles i la qualitat de l’ocupació a partir de la negociació col·lectiva, 
i estudiarà la seva evolució durant la darrera recessió.

Un tercer estudi anirà referit a la potenciació de l’operador multimodal en el Cor-
redor Mediterrani.

I un quart, molt i molt important, els factors claus per a la competitivitat de la 
pime a l’entorn de la indústria 4.0.

L’últim, enllaçant, com bé saben, crec que d’una manera molt i molt clara..., som 
conscients que actualment s’està donant un gap, un buit, entre la demanda de pro-
fessionals i l’oferta, tant provinent dels centres de formació professional com, moltes 
vegades, a nivell de centres d’estudis de graus universitaris: hi ha actualment una 
gran demanda no coberta de perfils professionals. Per tant, en aquesta línia hem co-
mençat..., un d’ells és el que fa referència a l’economia circular i entra en detall de 
quins són els perfils professionals i necessitats de formació a l’economia circular de 
la indústria. L’objectiu de l’estudi és conèixer, amb el màxim de detall possible, les 
característiques i requeriments laborals de les ocupacions associades a l’economia 
circular en l’àmbit de la indústria. Un cop concretades aquestes capacitats i compe-
tències que configuren la qualificació dels perfils professionals implicats, es propo-
saran línies d’actuació en el terreny de la formació per a l’ocupació.



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  15 

Continuarem amb els instruments per al finançament de creixement empresa-
rial, i entenem que, paral·lelament a aquestes accions dirigides a garantir el sufi-
cient finançament per a les empreses del nostre territori, hem de seguir impulsant la 
transformació de la indústria 4.0 en el sector productiu català: més d’un 50 per cent 
de les empreses de Catalunya ni adopten cap mesura ni són conscients de la trans-
formació que es derivarà d’aquesta utilització de noves tecnologies o l’anomenada 
«indústria 4.0».

I, si bé Catalunya té els actius per aprofitar les oportunitats i esdevenir un refe-
rent internacional en la indústria 4.0 –tenim la nostra base industrial, representa ja 
més del 20 per cent del PIB del nostre país, un sector TIC potent, un hub important 
també en emprenedoria digital–, la principal eina per recolzar la transformació del 
teixit industrial és el Pacte nacional per a la indústria, que té un fix específic dedi-
cat a la indústria 4.0 i digitalització de 178 milions d’euros de pressupost fins l’any 
2020, que mobilitzarà en total uns 385 milions d’euros de recursos d’altres adminis-
tracions i sector privat.

Seguir impulsant, també a través d’Acció, la transferència tecnològica a través 
d’Eurecat i el centres Tecnio, i així mateix es redefinirà el segell Tecnio, en vigència 
fins a l’any 2019, que acredita els proveïdors de tecnologia catalans i permet oferir 
les tecnologies més innovadores per ajudar les empreses a crear nous productes, 
processos o serveis. Potenciar la innovació i la recerca i el desenvolupament empre-
sarial a través de Cupons, Nuclis i el programa Innotec.

Desenvolupar el hub 3D.
Reforçar l’activitat de les oficines exteriors de comerç i inversions, perquè aques-

tes oficines exteriors són un instrument que el 2018 compleix trenta anys –aquest 
any compleixen trenta anys– al servei de l’empresa en el seu procés d’implantació 
a l’exterior, d’innovació o d’inversió. Cal destacar que es treballarà, en concret, per 
posicionar l’oficina de Silicon Valley com un centre d’innovació que connecti l’eco-
sistema empresarial català amb el californià, amb l’objectiu de promoure l’activitat 
de l’empresa catalana a Califòrnia, principalment, en l’àmbit de la innovació, pro-
moure l’atracció d’inversió tecnològica directa dels Estats Units a Catalunya i po-
sicionar Catalunya com a regió industrialitzada i innovadora, i introduir start-ups 
catalanes en l’ecosistema de Silicon Valley.

Altres actuacions destacades en internacionalització, clústers i finançament són: 
una d’elles, doncs, la consolidació d’aquesta oficina tècnica d’ajut a l’exportació de 
les empreses catalanes, per tal que tinguin un interlocutor ràpid per tal de resoldre 
problemes en qüestió de tràmits i gestions a l’hora d’internacionalitzar els seus pro-
ductes.

Continuarem dinamitzant el hub de start-ups català i la seva projecció interna-
cional. Ens situava Barcelona com a quarta ciutat europea en hub de start-ups.

Potenciar l’atracció d’inversions estrangeres prioritzant les tecnològiques i basa-
des en el talent, i és que en aquests darrers anys, a través de la Catalonia Trade and 
Investment, l’àrea d’inversió estrangera d’Acció, s’ha potenciat la tasca d’atracció 
d’inversions estrangeres a Catalunya mitjançant una estratègia de captació d’inver-
sions que prioritza en els principals països emissors d’inversió, tradicionals i emer-
gents, les empreses de referència global líders en els seus sectors i els projectes es-
tratègics i tractors per atreure a Catalunya. A nivell de cadena de valor, es prioritzen 
els projectes industrials, centres d’excel·lència com poden ser els centres de recerca 
i desenvolupament, els centres logístics i headquarters, tot orientant l’atracció d’in-
versions a projectes generadors de riquesa, atracció de talent i ocupació d’alta qua-
lificació, com poden ser els casos d’Amazon, per esmentar-ne alguns, Satellogic o 
Cognizant.

Pretenem augmentar la base d’empreses exportadores regulars a través de mis-
sions, amb la presència a fires internacionals.
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Volem seguir incrementant la consolidació d’empreses exportadores, potenciant 
la diversificació de mercats en aquells mercats amb elevat potencial de creixement 
d’intensitat de les empreses exportadores regulars.

Volem continuar donant suport a les polítiques de clústers. Així mateix, es con-
tinuaran realitzant actuacions per consolidar aquest ecosistema, fomentant les ac-
tivitats interclúster, el suport financer a través de la línia d’iniciatives de reforç a la 
competitivitat o articulant estratègies internacionals per connectar els clústers en 
l’àmbit internacional.

Volem promoure i seguir treballant en les fonts alternatives de finançament i la 
convocatòria de subvencions a empreses primer, aquestes empreses emergents en 
estadis molt inicials, són pre-start-ups, i que cal reforçar.

Es gestiona també el suport al Consell Audiovisual de Catalunya per iniciar una 
incubadora en el sector audiovisual i media, seguint exemples d’altres iniciatives 
internacionals. Avui és coneguda, a la premsa també, la celebració d’un saló, pro-
perament, que fins ara era a Holanda i se celebrarà, doncs, a Catalunya en aquests 
propers anys; per tant, alineat totalment amb aquesta estratègia de la Generalitat de 
Catalunya.

I altres actuacions destacades en emprenedoria, com són la convocatòria 
i el suport a la Xarxa Emprèn, la convocatòria del programa Primer, el suport a  
la transmissió d’empreses a través del programa Reempresa impulsat per Cecot, la 
publicació de l’Annual Global Entrepreneurship Monitor, la missió a ecosistemes 
internacionals de start-ups, l’iFest, etcètera. 

A part de totes aquestes dades i accions, voldria senzillament acabar aquesta 
intervenció, com deia, enllaçant model productiu però també sensibilització social. 
Som conscients que hem de dotar les nostres empreses d’aquells elements que les 
facin competitives a nivell internacional, però som també molt i molt conscients que 
hi ha alguns aspectes que hem de contribuir a canviar.

Un d’ells, deia, és aquest encaix entre oferta formativa i necessitat de les empre-
ses en certs perfils, i es deriva del fet no pas perquè la qualitat dels nostres centres 
sigui baixa o perquè no hi hagin els plans d’estudi adequats, sinó perquè aquestes 
noves necessitats moltes vegades, moltíssimes vegades, obeeixen factors que són 
d’índole cultural.

Per esmentar-ne un, i hi fèiem referència en un estudi del paper de la dona a la 
indústria que es feia a través de l’Observatori del Pacte nacional per a la indústria 
l’any passat... Per donar-ne algunes dades: en deu anys es produiran, en el sector 
industrial català, setanta-cinc mil jubilacions; trenta-una mil requeriran formació 
tecnicoprofessional, sis mil, concretament, vinculada a l’enginyeria i les ciències. 
De tots aquests nous perfils, en faltaran, també, de femenins, perquè la situació que 
patim ara pot, si no actuem, encara ser molt més greu.

Dades de l’any 2016: el 28,5 per cent –només el 28,5 per cent– de l’ocupació en 
el sector industrial és femenina. En canvi, en el sector serveis puja a un 54,9 per 
cent. Per tant, 166.000 dones ocupades en la indústria. L’ocupació femenina és més 
procíclica que la masculina: en èpoques de creixement creix moltíssim, en èpoques 
de decreixement es redueix dràsticament. La bretxa salarial a Catalunya en el sec-
tor indústria encara és del 17,3 per cent, d’un 20 en directives i d’un 15 per cent en 
tècnics i professionals.

L’any 2011, un 24,5 per cent de les dones en la indústria eren comptables o ad-
ministratives. Hi ha, respecte a les dones titulades, una hiperrepresentació del talent 
femení en les tasques tecnicoadministratives i una infrarepresentació en les tasques 
de direcció i gerència. Hi ha també una infrarepresentació femenina en totes les es-
pecialitats universitàries vinculades a les STEM. El sector femení encara visualit-
za, la població femenina encara visualitza les carreres universitàries o professionals 
vinculades a les STEM no com una de les seves primeres opcions... (Sona el senyal 
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acústic que indica que s’ha acabat el temps d’intervenció.) Això és..., que s’acaba el 
temps.

L’altre repte que ens proposem és el vinculat a la formació. D’aquí que haurem 
de treballar amb el Departament d’Ensenyament, amb el departament d’ocupació, el 
departament d’universitats i el Departament d’Empresa per fer i anar trobant solu-
cions a aquest necessari encaix que avui ja acostuma a ser gairebé un drama, que és 
trobar certs perfils professionals per a moltes i moltes d’aquestes empreses.

Bé, moltes gràcies. Tindrem temps de respondre a les preguntes i matisar alguns 
aspectes de la intervenció després de la pausa.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, consellera. 
Ara fem un recés de quinze minuts.

La sessió se suspèn a les onze del matí i sis minuts i es reprèn a un quart de dotze del mig-

dia i nou minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió.
A continuació, els grups parlamentaris intervindran, de major a menor, per un 

temps de deu minuts. I, per tant, inicia el torn el Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula la seva portaveu, la senyora Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, senyora presidenta. Buenos días, consellera. Diputados, miembros de 
esta comisión y resto de invitados... Señora consellera, nos ha presentado usted una 
declaración de buenas intenciones, futuribles y mucho déjà-vu. Aun así, nosotros 
persistiremos en trabajar desde esta comisión para revertir el sabotaje a las institu-
ciones que ustedes vienen perpetrando y en el que persisten más allá del límite de 
la legalidad.

En resumen, usted viene a decir que lo que necesita Cataluña es un modelo de 
economía productiva, competitiva en conocimiento, para las empresas y emprende-
dores, innovadora e internacionalizadora. En estos puntos estamos todos de acuer-
do, pero sus actos les contradicen, y se lo demuestro.

Ya vemos que son incapaces de reconocer que desde su golpe a la democracia en 
septiembre pasado han provocado un frenazo brutal en las inversiones a todos los 
niveles, impactando especialmente en las rondas iniciales de financiación de start-
ups, que se han visto reducidas en prácticamente su totalidad.

Le hablaba de «sabotaje». El Institut Català de Finances es un magnífico ejemplo 
de sus antecesores, que, ante lo que tenía que ser una herramienta de financiación 
propia para pymes y emprendedores, pasó de un presupuesto, en 2012, de 2.500 mi-
llones de euros a 900 millones en 2017. Pues, mire, no se empecinen en hacer un 
banco público, sino en que el público pueda acceder a su financiación.

¿Cómo nos vamos a creer que usted piensa en las necesidades de pymes y em-
prendedores? ¿Cómo se puede entender que desde el 2015, en que se aprobó la Ley 
de simplificación administrativa, que incluye el servicio de ventanilla única, a día de 
hoy, Barcelona, donde están el 99,85 por ciento de empresas de esta tipología, siga 
sin adherirse? Reflexionen si no es más necesario que focalicen recursos y esfuerzos 
en reducir los costes económicos y de gestión de nuestras pymes ante la inminente 
revolución tecnológica que en gastar recursos y desgastar a las empresas en su im-
productiva revolució dels somriures.

Hablando de valientes que a pesar del contexto de incertidumbre política que us-
tedes mantienen se atreven a emprender, es imprescindible abordar la problemática 
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de la conciliación, ámbito prioritario, este, entre otros muchos sociales, en el que 
ustedes ni están ni se les espera. Y encima lo reconocen, como el propio señor Tor-
ra, diciendo que: «El 90 per cent de la reunió amb el president Sánchez vam parlar 
d’autodeterminació. És que aquest és el tema i no em puc entretenir en d’altres, que 
són prioritats menors.» Pues, mire, le informo a usted y al señor Torra que las pri-
oridades de los españoles a nivel de conciliación entre vida laboral y personal son 
la segunda en interés, la segunda prioridad. Y esta es la principal razón para elegir 
empleador. Por ejemplo, su falta de políticas adecuadas hace que el 70 por ciento de 
los contratos a jornada reducida sean suscritos por mujeres.

¿Va a impulsar medidas concretas desde su consejería para dar respuesta a este 
problema? Le recuerdo las ya conseguidas por Ciudadanos: a nivel nacional, tres 
semanas más de permiso de paternidad y mil euros de cheque guardería. También 
en esta cámara se aprobaron medidas específicas de conciliación que ustedes siguen 
ignorando. Por lo tanto, señora consellera, las empresas que concilian ya sabemos 
que son más competitivas y más productivas. Hagan algo.

En cuanto a la competitividad a través del conocimiento, aterrice usted en la re-
alidad y tome conciencia de que lamentablemente las universidades catalanas están 
viendo lastrada su reputación a causa del procés. Y no se lo digo yo, es lo que con-
cluye un informe de la consultora británica Quacquarelli Symonds sobre reputación 
de universidades, que usted seguro que conoce.

Lejos de hacer mejoras, su Gobierno el pasado 26 de junio se ratificó en su polí-
tica exigua de rebajas para acceder a estudios universitarios. Mire, coincidimos en 
que haya igualdad de oportunidades en acceso a la universidad, nos gustan las becas 
salario, pero díganos usted la cuantía que piensan destinar a estas becas.

¿Comprende usted, además, las consecuencias de reputación respecto a acadé-
micos, empresas empleadoras, estudiantes internacionales, nacionales, de la inter-
nacionalización que ustedes hacen constantemente de la universidad de todos? Enti-
endan de una vez que solo desde vías públicas neutrales, transparentes y abiertas a 
ciudadanos también del resto de España y del mundo se atrae talento internacional.

Siguiendo en el ámbito de la formación y competitividad, las propias organiza-
ciones empresariales, territoriales y sectoriales afirman que no encuentran el per-
sonal técnico cualificado para cubrir su demanda –ya lo hemos comentado–, cuan-
do el paro juvenil en Cataluña es de un 29 por ciento, según datos de la EPA. Su 
consejería debe ocuparse ya de la revisión profunda de la FP dual, que, a causa de 
la dejadez de la Generalitat en la gestión y en el diseño curricular, no casa con las 
expectativas de la industria, lo que perjudica sistemáticamente la empleabilidad de 
estos perfiles, además de frenar el impulso de multitud de empresas catalanas. Un 
claro ejemplo: la industria del videojuego, que se viene quejando de esto y por su 
parte no hay ninguna reacción, por la parte de su Gobierno.

¿Van ustedes, señora consellera, a dotar de una oferta formativa…, para la que 
fue creada, por ejemplo, el Centre de Formació d’Automoció de Catalunya, en Mar-
torell?, el cual debía coger el primer programa de FP dual público en colaboración 
con la industria automovilística de su entorno y sigue, después de tres años, sin 
oferta formativa dual, a pesar de los 17,6 millones de euros que se emplearon en su 
construcción y que el señor Artur Mas inauguró a bombo y platillo.

En el ámbito industrial, Ciudadanos apostó clara y decididamente por el Pacto 
nacional por la industria, y que usted me diga que en 2017 solo se haya cumplido 
el 70 por ciento de las previsiones para este año, esto pone de manifiesto... (Veus de 
fons.) Sí, sí, el 70, lo dijo, creo, la secretaria de Industria el otro día en una charla 
que dio. Pero, en fin, entre el 70 y el 72 por ciento, es el dato. Esto pone de manifi-
esto su escasa voluntad política como gobierno, que confirma que será imposible al-
canzar en 2020 que el peso de la industria catalana en el PIB llegue al 25 por ciento, 
que es además lo que ustedes mismos llevan prometiendo desde hace años.



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  19 

En cuanto a la necesaria transición energética, ¿por qué en lugar de avanzar en la 
generación eléctrica limpia hemos retrocedido un 1,3 por ciento en 2017? Y esto lo 
pone de manifiesto el informe del Observatori d’Energies Renovables de Catalunya.

Sigamos con la innovación y la investigación, que son ejes indiscutibles, verte-
bradores, del desarrollo. Pues bien, su Administración tan solo destinó un 0,22 por 
ciento del PIB en los presupuestos del 2017, y ni sumándole la inversión privada al-
canzamos el 1,52 del PIB, que está muy lejos, como usted sabe, del 3 por ciento, que 
es lo que marca la Unión Europea para el 2020. ¿Me quiere usted decir qué compro-
miso y qué voluntad política son estos? O sea...

Por otra parte, tiene usted que saber que, para las pymes y autónomos, es casi 
una utopía acceder a los centros tecnológicos para desarrollar proyectos de innova-
ción. ¿Cómo piensa usted revertir esta situación, teniendo en cuenta que ya tienen 
la macroestructura de Eurecat? Y, en todo caso, ¿qué cuantía va a disponer el ICF 
para este fin en los próximos presupuestos?, porque en los de 2017 prorrogados los 
han disminuido.

En cuestión de congresos y ferias, casi la mitad de estos eventos llegaron del 
mercado europeo, y el 39,7 por ciento del mercado español –nacional, el nuestro–, 
cuyo impacto anual fue de 1.850 millones de euros en 2017, del cual se beneficia-
ron más de mil empresas proveedoras, así como el comercio y los servicios de bar-
rio, obviamente. Sin embargo, hemos tenido que ver como su insensatez ha puesto 
en riesgo la celebración de Mobile World Congress, tal y como le manifestaron los 
propios organizadores de su intención de abandonar Barcelona si ustedes no garanti-
zaban un gobierno de la Generalitat estable y ceñido a la ley, que entiendo que es lo 
que han hecho ustedes con los organizadores de la feria mundial de audiovisual. La 
solución que aporta su Gobierno es colocarla a usted en el patronato durante cuatro 
años, según dicen, para incrementar la presencia de mujeres en las TIC. ¡Hombre!, 
pues, ya que está, dé ejemplo de talento femenino y procure darle lo que le pide, que 
simplemente es aplicar el sentido común.

Y no nos olvidamos de la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Es 
esta para usted otra obra culminada con éxito del procés? Europa les contestó. El 
desafío independentista ha sido decisivo. Así que lo que nos hemos quedado, señora 
consellera, es el incalculable coste de oportunidad sobre la actividad económica que 
este hubiera generado a pagar por todos los catalanes.

Concluiré mi exposición situándola en la desastrosa realidad que constata su in 
aeternum procés. El número de empresas que se trasladó fuera de Cataluña se mul-
tiplicó por ocho solo en el primer trimestre de 2018, que supone 14.500 millones 
de euros en términos de facturación. Por lo tanto, Cataluña sabemos que lidera los 
cambios de domicilio en España siendo el 63 por ciento del total. Así que, atendien-
do a estos datos, ¿sabe usted cuál es la desastrosa realidad? Pues, que ustedes han 
expulsado a más de cuatro mil empresas, entre ellas muchísimas pymes, que supo-
nen el 40 por ciento del PIB. Y encima, lo que tienen que oír de su nueva consellera 
es que «lo que no vamos a hacer es premiarles después de que se hayan ido». Esto, 
señora consellera, es un verdadero insulto y desprecio hacia multitud de familias 
que han visto peligrar sus negocios por culpa de sus fatales decisiones.

Y la sangría continua a diario, porque ustedes no tienen un plan de choque para 
la vuelta de las empresas, ya que, como están obsesionados en separar Cataluña del 
resto de España y sacarnos de Europa, confunden la internacionalización de em-
presas con que estas tengan que huir a otras comunidades autónomas de España. 
Es otra realidad desastrosa que en el primer trimestre de 2018 Cataluña haya su-
frido una caída del 61,7 por ciento en la inversión productiva extranjera. Sí, señora 
consellera. Y un desastre para nuestra economía y tejido empresarial que Cataluña 
concentre el mayor número de concurso de acreedores de España hasta junio, y un 
27,93 más que en todo 2017.
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Y finalizo diciéndole que lo que piden las empresas no son premios, no son be-
neficios fiscales, señora consellera, sino que vuelvan ustedes a la senda de la legali-
dad para que estas puedan operar y planificar a largo plazo sin que ustedes sean un 
problema añadido como hasta ahora.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Ara, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la seva portaveu, la senyora diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia, consellera, benvinguda, i agraïda per 
la seva intervenció. Vull també saludar tot el seu equip, i en especial el nomenat re-
centment secretari d’Universitats i Recerca, el senyor Grau.

Miri, consellera, d’entrada li volia dir que potser és veritat que una hora és poc 
temps quan has d’explicar tot el departament, però a nosaltres ens hagués agradat, 
potser, tenir, o escoltar un relat, no?, un relat sobre quina és la intenció del Govern 
pel que fa a aquest departament tan important. M’ha faltat aquest relat, exactament 
què és el que volen aconseguir, perquè més enllà d’anar repassant cada una de les 
competències, crec que és important, doncs, què volem per al país en els propers 
anys, quines són les prioritats i quins són els reptes, més enllà de que puguem posar 
o no recursos al costat, que entenc que és difícil quan encara s’ha de dissenyar el 
pressupost del 2019. Però hem trobat a faltar aquest relat.

Miri, nosaltres volem començar la intervenció per la Secretaria d’Universitats i 
Recerca. I li diré per què: bàsicament perquè nosaltres creiem que cal posar el co-
neixement al centre de l’economia. Creiem que el coneixement és clau: generar-lo 
a les universitats, amb bones universitats, però després, també, poder-lo transferir, 
transferir a l’economia, a l’activitat econòmica, al teixit econòmic i industrial perquè 
sigui més competitiu, però també perquè siguem capaços de millorar i transformar 
la nostra societat des d’àmbits tan diversos com podrien ser, doncs, la salut o el medi 
ambient. Per això nosaltres comencem la nostra intervenció aquí.

Ja l’hi vaig, l’altre dia, una mica, insinuar, en la pregunta que li vaig fer en el 
Ple, però m’agradaria utilitzar un article que va publicar el conseller Mas-Colell, 
pare, una mica, d’aquest àmbit, de la universitat i el coneixement; de fet, ell va ser, 
el 2000, qui va crear el DURSI. I tenint en compte que durant la campanya electo-
ral hi ha hagut moltes peticions perquè es creés aquest departament, perquè es creés 
aquesta conselleria, i ell en parla clarament en aquest article, explica que no entén 
per què finalment no s’ha creat aquesta conselleria, no?, quan el president Sánchez, 
doncs, l’ha creat en aquest nou Govern, amb disset ministeris, i un d’ells dedicat a 
les universitats i a la ciència, posant a Pedro Duque, una persona d’alt i reconegut 
prestigi, i després, també ho ha fet, per exemple, Andalusia, que va crear una conse-
lleria d’Universitats i Ciència, tenint en compte que en tenia tretze.

Ell diu que no ho entén, i ho explica molt clarament, i jo..., a mi m’agradaria do-
nar-li l’oportunitat, consellera, de que ens expliqués per què no ha fet el seu pas te-
nint en compte que aquest element és tan important, no només per a l’economia del 
nostre país, sinó també per a la transformació social a la que ens pot portar l’apli-
cació del coneixement.

I una altra cosa potser més menor, però a mi m’ha preocupat del tot. Ell dona 
tot el suport, doncs, al nou secretari d’Universitats, diu que és veritat que no se li 
estan donant els instruments institucionals perquè pugui fer la seva feina. Jo també 
ho crec: crec que hagués estat millor amb una conselleria i per tant amb un depar-
tament. Però aquest article diu: «Aprofito l’ocasió per agrair al secretari sortint, el 
doctor Arcadi Navarro, la seva entrega i eficàcia, alhora que lamento el sectarisme 
polític que ha portat a prescindir d’ell.»
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Jo el conec bé, el senyor Arcadi Navarro, perquè és veritat que va tenir una excel-
lent relació amb l’oposició. Estem allunyats ideològicament, però és veritat que va te-
nir una gran relació amb nosaltres –i els que érem portaveus en l’anterior legislatura 
ho sabem– de transparència, de comentar, de debatre, de reflexionar sobre els temes 
de la seva secretaria. A més a més, és ICREA, és una persona de reconegut prestigi, 
un investigador que ha tornat al seu despatx al PRBB. I, per tant, aquesta afirmació 
que fa el conseller Mas-Colell a nosaltres ens preocupa, i m’agradaria que tingués 
l’oportunitat, consellera, de respondre a aquesta afirmació tan rotunda que fa el  
conseller.

Vostè ha començat també parlant d’universitats, nosaltres creiem que amb un 
discurs massa complaent. Clar que estem en els rànquings en unes molt bones po-
sicions, clar que tenim una molt bona universitat, però no ens podem quedar només 
amb aquest discurs. Nosaltres creiem que hi ha unes quantes realitats que vostè, 
doncs, avui no ha volgut mostrar amb claredat.

Hi han dificultats a les universitats, moltes. Els rectors no paren de fer manifes-
tos en els que demanen millores a la universitat. Per què? Entre altres coses, per-
què el 2012 es va prendre una decisió conjuntural –sembla que..., van explicar els 
rectors– per tal de reduir el finançament de les universitats entre el 25 i el 30 per 
cent. Això va provocar un augment de les taxes d’un 66 per cent. Portem sis anys 
d’aquesta gran retallada. És a dir, en comptes d’anar augmentant els recursos per a 
la universitat, els hem anat reduint i hem augmentat les taxes universitàries; perjudi-
cant la igualtat –diguem-ho clar: no l’equitat, la igualtat–: la igualtat d’oportunitat, 
la igualtat en l’accés i en la permanència a la universitat. I això és així.

Perquè quan vostè es compara amb Europa –pels temes de recerca, és veritat, 
estem al nivell d’Israel, fantàstic–, per què no es compara també amb els preus eu-
ropeus? Perquè moltes de les universitats de prestigi europees són gratuïtes, moltes 
tenen uns preus molt per sota de les nostres. És que nosaltres tenim els preus més 
cars no només de l’Estat espanyol, també d’Europa. I també m’agradaria que quan 
fan comparacions no les facin només en recerca, que també les facin, si us plau, en 
els preus, perquè és el que permet l’accés a la universitat de tants i tants estudiants.

Però no només té aquest problema la universitat, també té un problema d’envelli-
ment, de precarització del seu personal; també de falta d’inversió: des de l’any 2010 
no es fa inversions potents a la universitat, no hi ha pla d’inversions universitàries, 
que es va crear ja fa molts anys. I, per tant, hem de poder parlar d’això.

Vostè diu: «Pla nacional per a la universitat i per a la recerca.» Jo hi afegiria 
«innovació», que després en parlaré. Ens agradaria saber quin timing té aquest pla, 
perquè fa un any que ens el van presentar, ens en van presentar un petit manifest. 
Quin timing, quin calendari tenim per aprovar-lo, perquè jo crec que no hem d’estar, 
no podem estar anys fent reflexions, cal que en un termini curt de temps puguem 
acordar entre tots quins són aquells elements que cal acordar perquè la universitat 
millori en recursos, millori en finançament i millori en qualitat, no només de la re-
cerca, sinó també de la docència. Ull!, que amb els rànquings no ens oblidem també 
d’aquest element. I ull!, també, que amb els rànquings no ens oblidem de la funció 
social que té la universitat, no només d’ascensor social, sinó també de quin és el seu 
paper dins la societat. I jo crec que això, a vegades, si només ens fixem en els ràn-
quings, ho podríem perdre.

Nosaltres tenim una proposta molt clara pel que fa al finançament i les taxes, que 
és augmentar 300 milions d’euros en tres anys i reduir un 30 per cent les taxes en 
tres anys. És el que també demanen els rectors. A mi m’agradaria saber si el Govern 
està disposat a fer això. Perquè mentre el conseller Bargalló va confirmar, afirmar, en  
el darrer Ple, que assumiria la Generalitat el 0,3, el finançament del 0,3, no va dir 
el mateix, no va ser igual de contundent vostè en la pregunta que nosaltres li vam 
fer. I creiem que és..., és que no necessari, és que és urgentíssim, si no volem que la 
universitat tanqui les portes.
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Després, és veritat, en recerca estem en una posició fantàstica, fenomenal; entre 
altres coses, degut a aquest inici que va fer, de política, el conseller Mas-Colell, i 
que van seguir els altres governs, però no en innovació. Hi ha hagut errors al mer-
cat, la recerca bàsica no està arribant al mercat, no està arribant al teixit econòmic. 
I això ens ho diuen moltíssimes dades. No he escoltat polítiques d’innovació clares.

Parla d’Eurecat. Nosaltres creiem que Eurecat necessita un pla estratègic, neces-
sita transparència, necessitem saber cap a on va. Hem fusionat centres tecnològics, 
molt bé. Per fer què? El que feien? Sumant? O volem multiplicar? Això no ens ho 
han explicat, encara, des del Govern, i estaria bé que vostès hi dediquessin algun 
temps.

Molt ràpidament, perquè em queden tres minuts. Comerç: ha parlat molt del co-
merç; és, evidentment un sector molt important per nosaltres. Creiem que el tema 
de la baixa qualitat en l’ocupació perjudica molts elements pel que fa a la mateixa 
qualitat del comerç. Nosaltres ens volíem quedar amb una cosa, aquí: creiem que 
tenim un repte, no un problema logístic o de mobilitat amb el comerç online, amb 
l’e-comerç, i ens agradaria plantejar en el Parlament una comissió d’estudis sobre 
els reptes i les oportunitats, i també les dificultats, del comerç online en el mateix 
comerç. Creiem que aquest és un tema molt important que no vam abordar en la llei 
aprovada fa un any i que hauríem d’entomar.

Sobre els BIDs. Totalment d’acord. Hi ha alguns municipis, de què jo formava 
part, que l’any 2007 ja van fer fase zero d’aquell projecte d’espais urbans d’excel·lèn-
cia. I en aquella llei que es va aprovar fa ara tot just un any, dèiem, en la seva dis-
posició addicional tercera, que en divuit mesos el Govern presentaria un projecte 
de llei. Divuit mesos és al desembre. En els timings que vostè estava dient no m’ha 
semblat escoltar que al desembre portaran això al Parlament. Però la llei diu «divuit 
mesos»; per tant, m’agradaria saber si vostès volen complir aquesta llei, perquè és 
un tema del que parlem massa i caldria avançar.

En energia. Miri, vostès han posat les bases del Pacte per a la transició energèti-
ca sense consens polític: no l’han portat al Parlament, han parlat només amb el sec-
tor, però i el consens que creiem que cal on és? Després, creiem que no estan fent 
massa esforços en política eòlica i fotovoltaica. De fet, tenim un estudi, que ha sortit 
aquest juliol, en el que apareix, doncs, el mapa de l’Estat espanyol, i Catalunya està, 
ja ho veuen, deserta, pel que fa a l’esforç en aquestes dues energies. Creiem que cal 
un esforç molt important perquè arribem al compliment fixat per la Unió Europea.

En turisme. Miri, jo en turisme només li diria una cosa: sempre parlem de quali-
tat, parlem de pla estratègic, etcètera, però el que caldria és, probablement, millorar 
la imatge que estem donant d’un sector..., molt important, perquè és un tant per cent 
del PIB elevat, i a més a més pels llocs de treball que genera. Ara bé, potser caldria 
ser valents i fer una inspecció de treball en aquest sector, que té molts problemes en 
l’àmbit laboral, igual que ho va fer, l’any 2015-2016, les Illes Balears, amb el suport 
de l’Estat. Aquí en tenim competències exclusives. Estaria bé treballar-hi, perquè, 
si volem un turisme de qualitat, les condicions laborals han de ser de qualitat, si no, 
ens costarà molt que sigui així.

I per acabar, en indústria, que podríem allargar-nos-hi molt. M’ha sorprès que 
vostè no hagi dit res sobre les més de tres mil empreses que han marxat de Catalu-
nya, que han canviat la seu social. Podríem entrar a debatre molt, sobre això, però 
que no n’hagi dit res la consellera d’Empresa i Coneixement em sembla sorprenent. 
Nosaltres creiem que almenys caldria un pla de retorn, i d’atracció i de reputació 
de Catalunya perquè aquestes empreses i tornin. Perquè dir que han marxat més de 
tres mil empreses i que no ha sigut per les condicions que no hem posat d’estabi-
litat política i jurídica a Catalunya jo crec que és fer-se les trampes al solitari. Per 
tant, crec que alguna –i ja vaig acabant– reflexió i alguna proposta s’hauria de fer 
en aquesta línia.



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  23 

I després, en indústria, el pla nacional és veritat que es va aprovar fa un any, 
que s’està desenvolupant. Ens agradaria veure, doncs, si són reals aquests nivells de 
compliment que estaven dient vostès, però el que els demanaríem és que estudiem 
menys i fem més. Perquè, escolti, ara fa poc vostès van presentar un estudi sobre els 
llocs de treball amb relació al 4.0; el 2016 en va fer un l’Ajuntament de Barcelona. 
Sembla que se’n crearan més que se’n destruiran. I, per tant, el que hem de fer és 
que tota aquesta ciència que ja tenim la puguem aplicar en polítiques, que és el que 
nosaltres hem trobat a faltar en la seva intervenció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula el seu portaveu, el senyor Xavier Domènech.

Xavier Domènech Sampere

Bé, primer, saludar la intervenció de la consellera, també el seu equip, i el nou 
secretari d’Universitats, el senyor Grau, que em sembla que li ve una feina..., i a tots 
vostès els ve una feina considerable, pel que veig.

Jo en la seva intervenció sí que he vist moltes mesures, molts encàrrecs d’estudis 
–està bé, l’àrea del coneixement serà..., es podrà realitzar–, però he vist poc debat 
o poca proposta en termes de models, o sigui, de quines són les grans apostes po-
lítiques tant en l’àmbit de la universitat, com d’empresa, d’aquest nou Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Sobretot, perquè això seria gairebé de suyo en cada nou 
govern, però perquè estem vivint un gran moment de gran transformació –social, 
econòmica, cultural. I en aquest moment, hauríem de veure quines són les grans 
apostes de govern, quins són els grans models que hi ha en discussió, i poder-los de-
batre aquí, al Parlament de Catalunya, i en el si de tota la societat.

M’ha preocupat, en aquest sentit, que..., potser m’equivoco, però crec que no ha 
mencionat en cap moment tot el tema, tot el gran debat sobre l’economia col·laborati-
va, i aquí hi ha un debat que crec que és central, en termes de llocs de treball, d’em-
presa. Aquí s’aposta o pel model Cabify o Uber –que no és economia col·laborativa, 
sinó que és una altra cosa–, o s’aposta clarament per una economia del bé comú i 
una economia col·laborativa real. 

Tampoc..., sí que ha parlat de la industrialització 4.0, però no específicament de 
quin és el gran repte que ens suposarà la introducció de la robòtica en el teixit pro-
ductiu, perquè aquest és un dels grans reptes que li ve a Catalunya els propers anys, 
i crec que això mereixeria algun tipus de, com a mínim, menció o posicionament.

En el tema de models, per exemple, en el cas de la universitat pública també 
he trobat a faltar això, bàsicament perquè encara jo no sé si estem vivint del mo-
del..., que en realitat no es va debatre, però que es va intentar començar a aplicar 
amb aquella idea de que les crisis són una gran oportunitat. En realitat, el model de 
Mas-Colell..., que era aquest model que bàsicament significava una universitat amb 
menys professors, amb menys estudiants i amb separació de la carrera docent de  
la carrera de recerca, és a dir, un model completament estrany al que havia sigut 
la universitat pública–, que s’ha intentat aplicar aquests anys, i s’ha intentat aplicar 
amb efectes, al meu parer, desastrosos: primer, perquè no es va debatre; segon, per-
què es va intentar aplicar en el pitjor moment possible; de vegades, les crisis no són 
l’oportunitat per realitzar els somnis, en aquest sentit.

I, en el cas del model d’universitat pública catalana, per mi hi han com tres as-
pectes que haurien de ser clau. El primer és el debat del finançament. Jo crec que 
qualsevol debat sobre el finançament de la universitat pública catalana passa, per 
nosaltres, per la recuperació de la retallada del 24 per cent del 2012 que encara no 
s’ha recuperat. Qualsevol altra cosa és fer-se trampes al solitari, és buscar com et 
finançaràs..., és el mateix que es va fer amb la pujada de les taxes. És a dir, passa 
per un compromís clar de la Generalitat de Catalunya en recuperar la retallada del 
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2012. No passa, segur, per propostes com la que va fer l’anterior secretari general 
d’Universitats, l’Arcadi Navarro, que els va proposar, a les universitats públiques de 
Catalunya, un acord per mantenir el nivell de finançament actual en els propers tres 
anys; acord que, pel que jo sé, no van firmar ni la UB, ni la UAB. I no m’estranya 
que no el firmessin, perquè això no és un debat de finançament, dir que durant els 
pròxims tres anys tot quedarà igual segur que no és un debat de finançament.

Després, en el tema de professorat. Producte d’aquests anys i de gestió –i de la 
crisi, evidentment–, tenim mil cinc-cents professors menys a les universitats públi-
ques catalanes; mil cinc-cents professors menys que, a més a més, es dona la si-
tuació, pel que sabem, que, mentre els pressupostos generals de l’Estat ara mateix 
permeten recuperar la taxa de reposició del cent per cent d’aquell professorat que es 
jubila, la Generalitat limita –i m’agradaria saber per què– aquesta taxa de reposició 
que l’Estat sí que permet, a només un 50 per cent de noves contractacions. Perquè 
això significa que, en aquest concepte de capacitat de contractació de les universi-
tats, la Generalitat de Catalunya està optant per seguir mantenint les limitacions del 
període de la crisi.

No sé si això respon al pla Mas-Colell, aquest pla no discutit, aquell pla que, en-
tre el 2012-2020, a les universitats públiques havien de tindre mil professors menys 
permanents. Perquè si és això, m’agradaria que es digués, no que se seguissin fent 
discursos públics i, mentrestant, a les universitats no els permets complir amb la 
taxa de reposició del cent per cent, com sí que es permet en el cas de les universitats.

Perquè a més és menystenir un problema gravíssim, producte de com es va con-
figurar tot el personal universitari –que ve de la Transició–, però que ara mateix és 
clau, que és l’envelliment de les plantilles universitàries. I només donaré una dada: 
la mitjana d’edat del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona és de cin-
quanta-set anys, i només hi ha nou professors per sota dels quaranta anys –només hi 
han nou professors a la Universitat Autònoma que tinguin menys de quaranta anys. 
Això està provocant, de nou, el creixement de la bossa de falsos associats, que són..., 
hi han departaments, en aquests moments, a la universitat, que més del 50 per cent 
de la docència l’estan assumint associats, quan hauria de ser una figura, en tot cas, 
excepcional o per a allò que es va configurar. I aquests associats cobren, a vegades, 
menys de cinc-cents euros.

Alhora, també tenen una política, tampoc no explicada, per la qual permeten 
obrir noves places amb la conciliació de carrera docent, sempre que es tinguin les 
acreditacions AQU, però no les ANECA. Això, que crec que a més a més és il·legal, 
no s’entén; no s’entén gens, en aquests moments, per què accepten les acreditacions 
de l’AQU i no de l’ANECA. En un sistema d’avaluació de productivitat de profes-
sorat –que també respon a aquest model Mas-Colell– que jo vaig poder comprovar 
en directe, en les comprovacions que vam fer en el moment que es va començar a 
aplicar, que un senyor com Albert Einstein no podria ser professor de les universi-
tats públiques catalanes en aquests moments. Per tant, potser que es revisin aquests 
sistemes d’avaluació.

Després, clar, menys professorat, més precaritzat, menys finançament i les taxes 
més altes de l’Estat, aquestes taxes que van pujar un 67 per cent. I si l’oferta que vos-
tès van fer a les universitats va ser tres anys de manteniment del finançament actual, 
que això no és avançar –això no és avançar–, si l’oferta que van fer va ser aquesta, 
l’oferta que han fet en el tema de taxes, pel que sembla, és purament la congelació.

O defensem la sobirania del Parlament de Catalunya per a tot o no la defensem 
per a res. El Parlament de Catalunya, juny de 2016 –juny de 2016–, va aprovar que 
s’havien de rebaixar un 30 per cent les taxes universitàries, que és el que han fet 
Madrid, Astúries, Andalusia o les Illes Balears, que en aquests moments estan fent 
baixar les taxes universitàries, en aquests moments. Tenim una situació... Per això 
dic que potser és que s’està complint el pla Mas-Colell, però llavors expliquin-ho i 
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diguin que aquesta és la seva aposta –que aquesta és la seva aposta, i llavors deba-
tem directament sobre això.

Perquè tenim una situació en la qual, producte d’aquests anys de crisi, tenim cin-
quanta mil estudiants menys a la universitat. Això no és una aposta perquè la uni-
versitat es converteixi en un element ni d’ascensor social, ni de servei a la societat, 
ni de creixement del capital humà que necessitem, també, per a l’economia i per al 
conjunt de la societat.

Sistema de beques equitat. És que a mi, les parau..., sí, «excel·lència», «efectivi-
tat», «eficiència»..., tot és excel·lent, tot és absolutament excel·lent. I tenim un sistema 
de beques equitat meravellós que porta a que en aquests moments la UPC ha aprovat 
que se’ls demana als estudiants universitaris que, quan es matriculin, aquells que 
poden pagar les taxes, si poden fer un donatiu per pagar a aquells que no poden pa-
gar les taxes. Això no és equitat –això no és equitat. Quan les universitats públiques 
han de demanar als estudiants que facin un donatiu, això és la vergonya de la Gene-
ralitat de Catalunya, això no és equitat. Sobre això, què pensen fer, en aquest sentit?

Sobre el tema de..., i jo crec que aquí hi ha un tema absolutament clau, que és 
la societat que ens ha deixat la crisi, en el tema més d’economia general, que és el 
tema..., tenim un procés..., Catalunya segueix sent una regió puntera de tot Europa, 
segueix sent una regió que té potencialitats econòmiques enormes, però hem patit 
un procés greu de desindustrialització: el pes de la indústria, a Catalunya, ha pas-
sat del 26 per cent al 20 per cent, en el valor afegit brut. De fet, ja per posar índexs 
d’aquests internacionals, hem passat de ser la regió 76 en pes industrial de tota la 
Unió Europea a la 130 el 2011.

Tenim, sí, evidentment, una economia que ha pogut estabilitzar-se, però s’ha 
estabilitzat bàsicament amb baixos salaris –aquella famosa devaluació interna, la 
qual cosa no és un model sostenible al llarg del temps– i amb una aportació en les 
cadenes de valor global que és absolutament central, perquè, si no, les exportacions 
no serveix de massa en el futur, que encara s’ha de millorar molt. Tenim una peti-
ta i mitjana empresa que té problemes de finançament en els mercats, pel seu propi 
caràcter, i té problemes, també, de crèdit, i té problemes per afrontar la innovació 
necessària. Tenim una dependència d’un model turístic que no és sostenible, i que 
la màxima imatge, per nosaltres, és l’aposta que va haver-hi pel Barcelona World. 
I tenim un augment de la dependència energètica, en la nostra societat, que s’ha ac-
celerat els últims anys.

Davant d’això, nosaltres creiem que ha d’haver-hi solucions, ha d’haver-hi apos-
tes clares. Per exemple, que l’Institut Català de Finances faci unes línies de finan-
çament als autònoms d’aquest país i als projectes d’innovació i millora en el model 
de transició energètica.

Creiem que s’hauria d’apostar, i que no hauria de fer por, per una banca públi-
ca –és el que ha fet el País Valencià i el que ha fet Navarra–, una banca pública que 
permeti que aquest model econòmic i que aquest teixit que tenim a Catalunya, que 
és un teixit que ha sobreviscut la crisi, però que ha de tindre una ajuda clara del sec-
tor públic, pugui afrontar inversions estratègiques, pugui afrontar innovació i pugui 
afrontar desenvolupament.

Creiem que fa falta no només parlar de plans de transició energètica, sinó fer una 
aposta claríssima per l’economia verda, perquè és un sector de posicionament de fu-
tur d’aquest país, que ens pot donar oportunitats... (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I com que crec que això marca el temps, això que...? (Pausa.) Doncs, ja m’espero 
a després.



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  26

La presidenta

Gràcies, senyor Domènech. Ara és el torn del Grup Mixt, i tenint en compte que 
el representant del Partit Popular no hi és, el portaveu de la CUP - Crida Constitu-
ent, el senyor Vidal Aragonès, disposa, doncs, de deu minuts.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Per complir el Reglament, que significa que nosaltres hem 
de fer una proposta a l’altre subgrup del Grup Mixt, nosaltres fem la proposta al Par-
tit Popular que la CUP - Crida Constituent intervingui deu minuts i entenem que, 
per assentiment tàcit, doncs, ens atorga aquest temps i, per tant, intervindrem deu 
minuts. (Rialles.) Ho dic perquè hi ha moments que cal complir el Reglament i pen-
sem que aquest també és un supòsit en el qual ho hem de fer efectiu.

I agraïm molt aquesta generositat del Partit Popular perquè, després de quatre 
comissions intervenint cinc minuts, ara deixaré d’intervenir, com ho he fet aquests 
dies, amb aquesta velocitat i podré, com a mínim, parlar. I crec que ho podrà agrair 
la consellera, també, perquè els que tenim cinc minuts l’únic que fem és disparar; no 
significa que no dispari, en la meva intervenció, a partir d’ara, però sí que ho podrà 
entendre i fins i tot podré vocalitzar.

Primera qüestió, no és simplement de repartiment, sinó que és de model. No es-
tem, des de la CUP, a favor de que aquesta conselleria sigui d’empresa, innovació i 
universitat. O, explicat d’una altra manera: som més del parer de que universitat no 
hauria d’estar amb empresa, pel que això significa. Crec que no cal que desenvolupi 
la idea i que s’entén suficientment.

Per començar, una de les qüestions que menys referència s’hi ha fet en inter-
vencions anteriors i que, al parer d’aquest grup, hauria de ser la centralitat d’aquest 
Departament d’Empresa, que en una part significa, o hauria de significar, també, 
indústria. Des de la CUP, pensem que un dels elements centrals que hauria de tenir 
el país, i que s’hauria de desenvolupar a través d’aquesta conselleria, és un pla d’in-
dustrialització.

De fet, podríem ja començar a parlar d’un pla de reindustrialització, única-
ment hem de donar una volta pels nostres polígons industrials per veure en algun 
d’aquests –no en tots, per sort– un desert industrial. I per tant, pensem que és cen-
tralitat. No hauríem d’oblidar mai que el creixement d’aquest país, i una qüestió molt 
més important que el creixement, el repartiment de riquesa i per tant, repartiment, 
també, entre les classes populars de la riquesa, ha vingut de la mà de la indústria. 
Això no significa, evidentment, que tota la indústria vingui a significar repartiment 
de riquesa, no significa que en la indústria no es puguin donar situacions d’explota-
ció o de precarietat, però sí que, si en fem una anàlisi comparativa, podríem veure 
com, dins del món empresarial, és la indústria la que més reparteix riquesa. Per tant, 
qüestió fonamental.

I li demanem a la consellera i a la conselleria que no únicament acompanyi les em-
preses, sinó que faci polítiques concretes per determinar el model productiu, que és  
una cosa ben diferent. La perspectiva no pot ser de «vaig acompanyant», sinó que 
faig una intervenció en polítiques públiques per determinar el model productiu. És 
possible que no coincidim en aquesta anàlisi, però és la proposta que fem des de la 
CUP.

Dos elements fonamentals, a tenir en compte: normativa laboral, que no és com-
petència de vostè, de fet, no en tenim ni competències al Principat, i model pro-
ductiu. Són les claus no únicament per desenvolupar una empresa sostenible, sinó 
per intervenir en allò que més ens mou els darrers anys, que és reduir la pobresa en 
aquest país.

Entenem que s’ha de superar, també, l’actual model productiu i anar a un altre 
model productiu amb tres elements de mínims: qualitat de l’ocupació, respecte al 
medi ambient i economia productiva. I quan parlem d’«economia productiva» el que 
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volem és que no hi hagi cap foto de la consellera –no l’hem vist, encara, també ho 
diem, no és una crítica– amb els de l’economia especulativa o amb aquells que es 
fan dir, ara, «l’economia col·laborativa», que segurament els hauríem d’anomenar 
més aviat «l’economia dels comissionistes».

Volem fer una altra referència: si volem construir un pla industrial, o d’industria-
lització de país, no és suficient amb l’Institut Català de Finances, com a mínim el pla 
de reindustrialització, que plantejaria la CUP - Crida Constituent. Necessitem banca 
pública. És a través de la banca pública que podríem fer un pla de reindustrialització 
realment efectiu, i no únicament per això: també la banca pública ens serviria per-
què la petita i mitjana empresa, que moltes vegades tanca l’activitat per manca de 
finançament de la banca convencional, no ho faci i pugui continuar amb l’activitat, 
pugui continuar generant feina, pugui continuar aportant al país.

I li volíem fer les primeres preguntes, consellera: n’ha parlat, del Pacte nacional 
per a la indústria, però què ens pot explicar del que s’ha desenvolupat el darrer any, 
amb relació a aquest pacte? Som plenament conscients de què va passar a partir del 
27 d’octubre, evidentment, i fins fa quatre dies, però encara així ens agradaria sa-
ber: què s’ha fet amb relació als plantejaments que es feien des del Pacte nacional 
per a la indústria.

Canviant de qüestió. Hem fixat la indústria dins d’empresa com un dels elements 
fonamentals de la seva conselleria, i n’hi ha un altre, que s’hi han fet moltes referèn-
cies, que és universitat.

Primer element. Estudiantat: taxes o preus públics que no són assumibles –ja s’hi 
han fet referències, abans–, realitats per a les quals l’únic que hem d’anar a veure és 
com han crescut, taxes i preus públics, en aquests darrers cinc anys i com ha caigut 
la matriculació en la universitat. Per descomptat que la crisi econòmica ha jugat un 
factor, també, d’anar a reduir-hi la matrícula, però per aquests supòsits hauria d’acti-
var-se un altre model de beques, fins i tot una altra reconsideració i regulació de les 
beques equitat, perquè si no amb el que ens trobarem és amb una expulsió per raons 
econòmiques dels fills i les filles de la classe treballadora de la universitat.

Durant tot un període històric, que va ser de trenta-cinc anys, gradualment, els 
fills i les filles de la classe treballadora –en una part, no en la seva totalitat– es van 
poder incorporar a la universitat. Depèn de vostè, o de la seva conselleria, o del seu 
Govern, que aquesta tendència es recuperi, o que entrem en aquesta tendència d’ex-
pulsió de la universitat per elements purament econòmics.

Segona qüestió fonamental: respecte al professorat. La carrera acadèmica ja és 
prou complicada, de prou obstacles –ha fet referència al que significava, fins i tot, 
la qüestió de l’ANECA–, però volem referir-nos a una altra qüestió. Suposem que la 
consellera és conscient dels professors i les professores que tenim a cinc-cents euros 
i a vuit-cents euros, el nombre de professors i professores que tenim amb aquesta 
realitat econòmica.

I suposem que la consellera també és conscient de la realitat que tenim de frau 
de llei, a la universitat, amb la majoria dels professors i les professores associades. 
Tenim, de fa anys, ja, sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ens 
diu: «Quan l’activitat és estructural, no podem tenir professors i professores asso-
ciades.» Vostè mantindrà la il·legalitat, la irregularitat?, allò que els tribunals ja els 
han dit que és il·legal? O farà un exercici d’anar a donar legalitat i transformar allò 
que és una activitat estructural en estabilitat laboral? Una pregunta molt concreta: 
i per quan?

I tercera qüestió, no menys important i la determinant. S’hi feia referència abans: 
finançament. Podem parlar de model, podem parlar de com tapem forats, però si no 
hi ha una aposta clara pel finançament públic –i tornem a dir-ho: públic–, no «cons-
truïm un finançament i que es retorcin les rectores i es busquin la vida», difícilment 
podem tenir una universitat de qualitat per a tots i totes, difícilment per no dir im-
possible. I li demanem, sobretot, no diem que no parli amb els rectors, sinó que hi 
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pugui parlar més. Parli més amb els rectors i les rectores, i no traslladi la respon-
sabilitat als rectors i les rectores del finançament; els rectors i les rectores s’han de 
dedicar a altres qüestions, no a buscar finançament.

I ens permetrà que fem un comentari, i tant de bo no sigui mal entès: miri, en 
la seva intervenció, en catorze minuts, ha dit deu vegades –deu, en catorze minuts– 
«talent» –«talent». Per nosaltres, la universitat no ha de posar la centralitat en el ta-
lent, que són aquelles persones que tenen una especial aptitud intel·lectual. La cen-
tralitat on s’ha de fixar... (Veus de fons.) És el que diu l’IEC, si no li agrada..., si no 
li agrada, li’n dic la segona, del que diu l’IEC: el talent era una moneda dels pobles 
del Mediterrani. Això és el que no volem, que sigui la universitat un centre on quedi 
determinat pel talent, en la segona accepció, la de moneda, qui té moneda o qui té 
capacitat de canvi.

No volem aquesta segona accepció, però tampoc ens agrada la música de repetir 
«talent», «talent», «talent»..., hem d’anar a una universitat que premiï, sobretot, a qui 
s’hi esforça i supera les discriminacions de caràcter econòmic. Hem d’anar a una  
universitat que separi la qüestió econòmica com aquella que condiciona l’accés  
a la universitat. Hem d’anar a fer el reconeixement a qui fa aquest camí de supera-
ció d’obstacles i no a qui, des d’una posició des d’un punt de vista intel·lectual, com 
a mínim, superior, doncs, li generem un marc de retroalimentació sobre les seves 
característiques. Si ja està bé que ningú hagi de marxar, però preocupem-nos, tam-
bé, no pels que marxen amb això que vostès configuren com a talent, sinó dels que 
marxen internament, els fem fora de la universitat.

Sobre turisme. Vostè ha parlat de qualitat i sostenibilitat. Li demanem: com? És 
possible aquesta qualitat i sostenibilitat amb precarietat de les treballadores, gentri-
ficació, especulació urbanística i explotació de les nostres places, dels nostres car-
rers? Hem de sortir, únicament, al centre de Barcelona per veure el que està passant.

Energia. Ens ha parlat, també, d’energia, i fins i tot alguna cosa ens ha agradat, 
del que deia, però li hauríem de fer dos o tres preguntes: el model de liberalització 
que es va imposar i que es va vendre com que fomentava la competència, vostè el 
comparteix?, no el comparteix? Això s’ha convertit en l’oligarquia i, de competèn-
cia, no n’hem vist absolutament res.

Prohibició del fracking. Tenim una llei anul·lada i una llei suspesa. La consellera 
ens pot garantir que no tindrem fracking encara que tinguem aquestes lleis suspeses 
o anul·lades?

I centrals nuclears. Les centrals nuclears, consellera, les tanquem d’aquí a sis 
anys, o les tanquem d’aquí a seixanta? Que el que significa, per la mitjana d’edat 
d’aquesta sala..., si les tanquen, d’aquí a seixanta? Perquè, evidentment, si parlem de 
seixanta anys, la majoria dels que estem en aquesta sala segurament no ho veurem.

Comerç. Què s’està fent, des de la conselleria, per fer efectius els articles suspe-
sos pel Tribunal Constitucional de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires?

Em deixava una qüestió, d’universitats, i no la vull oblidar, tampoc: consellera, 
podem garantir que no hi haurà cap títol universitari que no s’impartirà a la univer-
sitat pública? O expliquem-ho d’una altra manera: podem garantir que no hi haurà 
algun títol universitari que únicament serà impartit per centres privats?

I li faré tres referències ràpides: volem pensar que mines i medi ambient no tor-
narà a ser el que ha passat a Iberpotash. S’ha referit, vostè, a sincrotró, i ens agrada-
ria saber si sancionarà o en farà fora la direcció, a qui durant dos anys van denunciar 
representants dels treballadors fins al pacte de fa deu dies. I, la darrera de les qües-
tions, gènere: gènere, actuacions, ens agradaria que en desenvolupés tant en l’àmbit 
de l’empresa com en l’àmbit d’universitats.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Aragonés. A continuació, és el torn del Grup Republicà, i té la 
paraula el seu portaveu, el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Primer de tot, donar la benvinguda a la consellera, se-
cretari d’Empresa, secretària general i al nou secretari d’Universitats i Recerca i tot 
l’equip que l’acompanyen. Agrair-li la seva intervenció.

Ha estat una intervenció exhaustiva i, per tant, és un bon moment..., lògicament, 
és el que correspon a una primera compareixença quan comença un govern, i crec 
que vostè ha llistat a tots els àmbits quina és la seva missió, estratègia i objectius. 
Per tant, ens ha baixat fins al detall, i això és d’agrair. Temps tindrem, a més, en el 
desenvolupament de diferents comissions –ho dic per aquells diputats que se senten 
preocupats per un marc global– per anar analitzant cada un dels àmbits que vostè 
ha llistat.

Jo crec que coincidim en la importància d’aquest departament. Almenys des del 
nostre grup, aquest és un dels departaments nuclears d’aquest Govern i a nivell de 
país. I, de fet, vostè sap perfectament com, amb una trajectòria de molt de temps, 
finalment hi ha un departament que es diu «Empresa i Coneixement».

I, de fet, aquest que els parla els diria que això comença conceptualment l’any 
99: l’any 99 Catalunya és un país industrial, té un departament que es diu «d’Indús-
tria», i té unes bones universitats, amb una producció bona a nivell de recerca a ni-
vell d’Estat espanyol, no en termes internacionals. I és quan es crea el Departament 
d’Universitats i Recerca –el DURSI–, en aquell moment, amb dos eixos centrals: 
es fa la Llei d’universitats de Catalunya. La Llei d’universitats de Catalunya arriba 
fins on arriba per l’encotillament que tenim encara a dia d’avui en el marc de l’Estat 
espanyol, i intenta esdevenir un model propi català –per cert, consensuat amb totes 
les forces polítiques en aquell moment–, que és l’actual llei que tenim en el marc ac-
tual, i el model de centres de recerca i tots aquells programes com ICREA, que han 
estat, deixin-m’ho dir així, copiats a molts països del món que són capdavanters en 
termes d’atracció de talent –aquest grup entén l’atracció de «talent» des d’aquesta 
concepció, no cap altra, eh?

I, a partir d’aquí, hi ha un govern tripartit que manté aquestes polítiques i impul-
sa el Pacte nacional per a la recerca, que és el que ens ha donat estabilitat en aquest 
país en el model, i posteriorment es crea el Departament d’Economia i Coneixe-
ment. De fet, l’estabilitat en aquestes polítiques dura divuit anys; és el que dona al-
guns dels resultats que vostè, consellera, ha expressat, i que ens situen..., probable-
ment poques coses són comparables en el nostre país com ho és la capacitat de les 
nostres universitats i la nostra generació de coneixement, també a través dels centres 
de recerca, evidentment.

Això va voler dir una política de flexibilitat, de llibertat en la recerca. D’alguna 
manera, amb tot orientat o les estructures orientades al que entenem per la capta-
ció, retenció i promoció de talent. I ens situem en un moment en el món on es parla 
de revolució del coneixement –alguns parlen de quarta revolució industrial– i on 
malauradament –i dic malauradament– probablement veurem més desigualtats en 
el món en funció dels països que s’incorporin en aquesta i, per tant, no competei-
xin per organització del treball o sous baixos, o aquells que puguin competir en la 
generació del coneixement i això comporti sous alts i, per tant, més possibilitat de 
repartiment de riquesa.

Catalunya té les condicions en la seva generació de coneixement. I dic «Cata-
lunya»: aquest és un dels motius que aquest diputat a vegades ha defensat fins i tot 
també per voler esdevenir república. El model espanyol no és aquest, ni millor ni 
pitjor –jo crec que pitjor, però no és aquest. No van prendre aquesta decisió; nos-
altres vam prendre aquesta decisió col·lectivament fa molts anys i hi estem en con-

Fascicle segon
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dicions. La generació de coneixement no és condició suficient, però sí que és la 
necessària. I això, el coneixement en el món, es pot comprar o es pot generar: si el 
compres, probablement, acabes competint amb l’organització del treball i, per tant, 
en els sous baixos; si el generes, tens la capacitat de donar valor afegit al teu sistema.

I aquest va ser el motiu, jo crec que inspirem..., i hi podem estar d’acord, en 
termes que el coneixement ha de liderar tot el procés industrial de Catalunya.  
I en aquesta conselleria, doncs, li defensaríem, i crec que ho podem compartir, que 
el coneixement de frontera es generi lliurement –lliurement– i l’oportunitat de la 
indústria catalana és de com aprofitar-lo i captar-lo, i no a l’inrevés, que són mo-
dels diferents. I ho dic per algunes intervencions parlamentàries. Per tant, crec que 
podem coincidir que és la generació de coneixement que estira absolutament tot el 
nostre teixit econòmic.

Algun detall, i baixo als àmbits, li voldria preguntar. El primer, en l’àmbit d’uni-
versitats i recerca. La diputada Romero s’hi ha referit: el relleu de l’equip que hi ha-
via al davant, el secretari, l’Arcadi Navarro, per quin motiu es dona? Entenem que 
sempre és legítim, i, per tant, crec que és una bona oportunitat per fer un aclariment 
sobre unes paraules molt dures del doctor Andreu Mas-Colell acusant de sectaris-
me de partit. Entendríem..., i, sobretot en aquest àmbit, mai ha existit sectarisme  
de partit; mai, mai, mai des de l’any 99, i han governat diferents institucions i dife-
rents partits. Per tant, creiem que seria un bon moment per aclarir si el senyor An-
dreu Mas-Colell tenia raó o no.

Finalment, la decisió és l’exrector Grau. Crec que és una gran decisió i és una 
bona decisió: va ser un bon rector i és algú que és molt coneixedor del sistema. 
Però precisament en aquest sentit creiem que seria molt interessant que la Secreta-
ria d’Universitats tingués un nivell d’autonomia probablement diferent al que seria 
una secretaria normal i corrent. Per què? Perquè probablement s’està gestionant un 
sistema que té unes complexitats diferenciades del que és la relació normal de l’Ad-
ministració. Les universitats són Administració pública i tenen una dimensió enor-
me, amb la qual cosa la capacitat d’autonomia a l’hora de prendre decisions jo crec 
que és essencial. 

Per a qui desenvolupar el pacte nacional? Només una pregunta: entenc el Pacte 
nacional per a universitats. Es referia al Pacte nacional per a les universitats i la re-
cerca? Entenem amb això que aquesta consellera dona per tancat el Pacte nacional 
per a la recerca? O és que l’incorpora dins del pacte, entenc, o globalment?

I, en aquest sentit, és un debat que hem de tenir substancialment, sobretot pel 
que fa a les polítiques globals. Ningú ha parlat d’autonomia universitària. L’encoti-
llament més gran que tenim en aquest país és l’autonomia universitària. Les univer-
sitats han de ser capaces de prendre totes i cada una de les seves decisions, fins i tot 
–i aquí s’ha esdevingut la polèmica– la de preus.

Tinc poc temps. Per tant, només fer una anàlisi: jo demanaria als diputats que, 
quan parlin de preu, no parlin de «preu», parlin de quins preus. Una de les dema-
gògies més grans que s’han fet durant aquests temps és que..., la política de tari-
fació social són cinc preus diferents. Per tant, jo preguntaria als diputats a quin  
dels cinc preus es refereixen. Perquè, per exemple, com vostè sap, al llindar 1 dels 
preus universitaris –perquè no són beques, és l’únic mecanisme, són bonificacions 
en els preus–, actualment, els estudiants estan pagant la meitat –la meitat– del que 
es pagava quan hi va haver la pujada, en aquest cas, de preus, i això és una realitat 
com a tal. Per tant, tindrem temps..., i és important que hi hagi un pacte nacional de 
model en la política universitària.

Vaig telegràficament i molt ràpidament. En el tema d’energia, celebrem el desen-
volupament del Pacte nacional per a la transició energètica.

I coincidim amb vostè, consellera, de fer èmfasi en la proposta de decret de me-
sures urgents per al desenvolupament d’energia solar i eòlica: és necessari un in-
centiu a l’autoconsum energètic. Li preguntaríem, en aquest àmbit, quin paper creu 
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que hi pot jugar l’IREC –hi ha fet referència vostè– conjuntament amb el Campus 
Besòs, de la UPC, que ha estat molt orientat al tema de generació de coneixement 
en l’àmbit energètic.

També, respecte al vehicle elèctric, que vostè hi ha fet referència, diguem-ne, 
quin serà el nivell de col·laboració amb tot el que representa vehicle elèctric en el 
repte de la mobilitat, la internet de les coses i, per tant, el que pot comportar en la 
modificació urbanística dels nostres pobles i ciutats en un futur.

Pel que fa a comerç, coincidim absolutament des del Grup Republicà perquè hem 
de vetllar per un model comercial català, de proximitat, integrador i social, utilitzant 
el coneixement perquè sigui sostenible.

I acabaré la meva intervenció amb una referència ràpida a la política industrial. 
En la política industrial, que és el 20 per cent, creiem –i acabo com he començat– 
que és una oportunitat enorme poder incrementar el nivell d’internacionalització, de 
creixement de les nostres empreses i el procés d’innovació aprofitant la generació 
de coneixement; d’empreses i de cooperatives, perquè crec que és important tam-
bé tindre en el nostre disseny, en el nostre teixit industrial, el paper de les nostres 
cooperatives, que és una manera d’organitzar diferentment al creixement d’una em-
presa pròpiament.

Aquí el paper de la transferència és molt i molt important. Coincidim amb vos-
tè en el desenvolupament d’Eurecat, i crec que és important tindre les mateixes si-
nergies amb els centres de recerca i no intentar interioritzar, com crec que no s’està 
fent, la recerca, diguem-ne, dins del mateix Eurecat, sinó aprofitar el sistema en si 
mateix.

I acabo, consellera, dient-li que el repte que té és molt i molt important. Tindrà el 
nostre suport. És un moment en el qual haurem de decidir com a país si som capaços 
de tindre una economia del bé comú que competeixi, com deia, amb la generació del 
coneixement versus un altre tipus de models econòmics que amb l’únic que compe-
teixen és amb sous baixos.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Per finalitzar ara el torn dels grups parlamentaris, té la 
paraula la senyora Teresa Pallarès, portaveu del Grup de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable consellera, membres de la Mesa 
i també tot l’equip que l’acompanya, aquest equip de la seva confiança que l’ha 
d’acompanyar durant aquesta legislatura, amb totes les decisions i tota la força que 
té per desplegar el seu departament... Creiem, com també ha dit el senyor Castellà, 
del Grup Republicà, en la força i la centralitat del seu àmbit per al desenvolupament 
de Catalunya i, en el nostre cas, per als que creiem realment en aquesta nova cons-
trucció de país, aquest model republicà. Per tant, teniu una feina molt important  
a fer.

I, si em permeteu, volia evidentment donar una salutació especial a l’exrector 
Grau, per proximitat a les comarques de Tarragona, evidentment, i de les Terres de 
l’Ebre, com a representant universitari, i un gran coneixedor de tot el marc univer-
sitari català. Per tant, enhorabona i desitjo que amb aquest equip pugueu fer una 
gran feina.

Vull agafar les darreres paraules seves, en les que encara, consellera, parlava que 
encara estem treballant en la bretxa salarial i també la importància del perfil femení, 
de la incorporació del perfil de la dona a la indústria, i precisament és en el seu de-
partament que al capdavant hi tenim una dona. Per tant, jo penso que d’això a nivell 
de societat ens n’hem d’alegrar.
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Miri, des de Junts per Catalunya compartim plenament, com no podia d’una altra 
manera, l’aposta d’aquesta conselleria, perquè molts d’aquests punts nosaltres també 
els portàvem en el nostre programa electoral.

I miri, avui, senyora Guilarte, m’han caigut una mica la confiança en l’objecti-
vitat de les dades, perquè tenim unes dades boníssimes sobre el PIB català, que ha 
crescut un 3,4 per cent el primer trimestre d’enguany, superior al 2,5 de la zona euro, 
o del 3 de l’Estat espanyol, fins i tot des de l’àmbit de l’oferta l’industrial creix un 5,2 
i fins i tot la construcció un 6,2 i, és clar, he escoltat discursos en els que en aquestes 
dades hi ha un relat absolutament diferent.

Per tant, m’encantaria que un dia, sobre aquestes mateixes dades, poguéssim fer 
un discurs de propostes concretes, d’acord?, que rebatin o conformin aquest discurs 
que vostès fan i que es pugui convertir en propostes concretes, com alguna ha fet 
la senyora Romero del Grup Socialista. Per tant, jo crec que aquí ens hi trobaran 
sempre, amb la mà estesa per continuar treballant per tirar endavant aquest país, 
aquest gran país que és industrial, que alguns parlen de la «industriosa Catalunya», 
que crec que tenim un repte important davant, malgrat que també, aquests darrers 
temps, amb aquesta fuga d’empreses –que també ha sortit aquí–, hi ha hagut al- 
guns partits polítics que s’hi ha esforçat a fons, fins i tot amb reials decrets llei i, se-
gons s’ha dit, fins i tot amb trucades de pressió per a algunes d’aquestes empreses.

El que passa és que, una altra vegada, les dades, que després cadascú interpreta 
com vol, ens diuen que el 2017, i d’acord amb el Col·legi de Registradors, el saldo 
de canvi de domicili a Catalunya era, evidentment, de gairebé dos mil empreses 
menys, però el saldo de creació menys dissolució segons l’Idescat era positiu amb 
més de 16.900. I el que és important és que tenim empreses actives, amb activitat 
real, i segons les estimacions del Departament d’Empresa i Coneixement, el 2017 
aquest nombre va créixer un 0,8 per cent, partint de les gairebé 620.000 empreses 
l’1 de gener de 2017. Per tant, no entraré en una guerra de dades, perquè el que he 
vist és que després la interpretació..., cadascú en fa la que, evidentment, intenciona-
dament vol fer.

Però em centraré en els àmbits que vostè ha exposat, consellera. I, després, d’on 
venim? D’un marc molt dur d’aplicació d’un 155 que ha afectat seriosament tots els 
departaments de la Generalitat. I jo crec que nosaltres, en aquest moment, estem da-
vant d’una implementació d’un Pacte nacional per a la indústria, que crec que s’està 
fent una aposta molt clara per continuar oberts al món en l’àmbit econòmic des de la 
seva conselleria, no?, afavorint les exportacions i la inversió estrangera.

Respecte a les exportacions, amb totes les actuacions que ja heu esmentat, cal 
reforçar els equips de les oficines exteriors de comerç i inversions. I, per descomptat, 
potenciar Acció, com ha estat fins ara, com a agència d’internacionalització empre-
sarial, que les dades avalen quina ha estat la seva feina.

Celebrem la proposta de crear el registre d’inversió estrangera de Catalunya i 
el registre d’inversió catalana a l’estranger, perquè així disposarem de dades i d’in-
formació estadística i econòmica que també ens permeti, a la vegada, potenciar les 
activitats de promoció i el seguiment de tota aquesta tasca d’internacionalització de 
la nostra economia.

I per nosaltres el que és molt important i fonamental és mantenir un diàleg per-
manent amb tots els actors, institucions i organismes internacionals per desenvo-
lupar el model de país en el qual volem viure, que per alguns dels grups d’aquesta 
cambra és un model republicà.

Miri, nosaltres entenem l’empresa, consellera, com un conjunt que genera llocs 
de treball i aporta oportunitats a l’empresari i als treballadors. Per tant, com vostè 
també s’hi ha referit en la seva exposició, posem en valor les persones, el tema de 
l’ocupació, el coneixement, i, a més a més, atenent que som un país on la majoria, 
gairebé un 99 per cent, de les empreses són pimes, i, per tant, moltes de les accions 
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que s’han de dur a terme han de contemplar que es pugui desenvolupar aquest model 
econòmic al nostre país.

I des del grup li volem preguntar..., que tenim un repte molt important, saber 
com adequarem tota aquesta formació, tot aquest nou àmbit de formació, aquest 4.0, 
aquest nou escenari de digitalització a totes les nostres empreses i a la nostra indús-
tria. Com adequarem la formació a aquestes noves necessitats que ja s’estan albirant 
en el futur, no?

Per nosaltres és bàsica l’ocupació, la qualitat de l’ocupació i els llocs de treball 
dignes que hi han a casa nostra.

Referir-me al departament d’Energia. Jo crec que aquí tenim un repte claríssim, 
que és que la regulació de l’Estat espanyol els darrers anys no ens ha permès garan-
tir un sistema eficient i tampoc ens ha permès donar una resposta a les necessitats, 
no només de competitivitat de les empreses –podríem entrar en desplegaments de 
directives europees–, sinó també en allò que fa referència a garantir l’energia com 
un bé social, i tenir en compte, també, els efectes de la pobresa energètica al nostre 
país.

Jo espero, senyora Romero, que actualment puguem tindre portes obertes, tam-
bé, a Madrid per fer possible el desplegament d’algunes directives, i fins i tot que 
puguem tirar endavant alguns dels decrets i dels articles que s’han quedat enganxats 
al Constitucional, de cara al tema de, com dic, per una banda, competitivitat d’em-
preses, però, sobretot, amb objectius socials. Espero que siguem entre tots capaços 
de tirar endavant i implementar, de bo, de bo, aquest Pla de transició i d’eficiència 
energètica que vostès han plantejat.

El sector turístic. Miri, una bona notícia, l’impuls del clúster turístic. Per nosal-
tres, aquest és un sector importantíssim, que aporta un 12 per cent al PIB a Catalu-
nya. Nosaltres volem treballar, volem col·laborar, en aquest Pla estratègic de turisme, 
perquè entenem el turisme de qualitat i de sostenibilitat, que és un model propi, tam-
bé, de casa nostra, i que crec que s’ha guanyat a nivell de tot el món una credibilitat 
i una visibilitat que no podem perdre i que considero vital que es pugui treballar des 
de tots els grups de l’arc parlamentari.

També és veritat que aquest, com també ha sortit en les exposicions que m’han 
precedit, ha sigut un sector del qual s’ha dit que ha estat afectat per la culpa del 
procés. Jo crec que ens hem de remetre a les dades, que espero que puguin, alguns 
grups, creure’s les dades que tenim en el sector turístic per veure que és una aposta 
clara amb l’increment tant del nombre de visitants com dels ingressos, els quals fan 
visible que ha estat una aposta molt clara per la qualitat en el servei.

Respecte al comerç –tinc poc temps–, penso que és un sector important, que 
aporta el 16 per cent al PIB, com vostès també han dit. Celebrem també la creació 
de la taula per a la promoció dels APEUs, que penso que és un tema de les àrees de 
promoció econòmica urbana en el qual ens trobarem.

Voldria fer una incidència molt ràpida en el tema de la proposta de la iniciativa 
legislativa per part d’En Comú Podem pel tema del tancament, diguem-ne, dels ho-
raris comercials. Penso que és un tema en què ens hi posarem seriosament, al Par-
lament, per parlar d’aquest tema. 

Jo voldria només dir que no n’hauríem de fer bandera, sinó que crec que en el 
sector comercial tenim temes importants per abordar. Crec que són temes que hem 
de tractar seriosament amb el sector: ens hem de posar d’acord amb la part de treba-
lladors i amb la part, també, evidentment, patronal. Però crec que és un àmbit en el 
qual hem de treballar seriosament la formació de les persones i els canvis del futur 
de la digitalització, també, en aquest sector. I forma part de la pregunta que també 
li he fet abans, de com implementarem tot això per poder tindre la gent preparada 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) i... –sí.

I, només per acabar, el tema universitats. Jo crec que ja s’hi han..., tots els que 
m’han precedit n’han parlat molt. Jo penso que s’ha fet una aposta important. A nosal- 
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tres ens trobaran en aquest Pacte nacional per a la universitat i la recerca. Penso que 
també és molt important en tots els sectors abans descrits el tema de la formació 
professional dual, i que això ens ha de fer, diguem-ne, més forts per posicionar en el 
centre de la tasca que vostè desenvolupa les persones, no?, que són clau en el desen-
volupament del teixit productiu en el nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès.
Ara, a petició de la consellera, farem cinc minutets de recés. I això és que tor-

narem a les 12.35.
Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i es reprèn a dos quarts d’una i vuit mi-

nuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió. 
Ara, per donar resposta als grups parlamentaris, té la paraula la consellera per 

un temps aproximadament de trenta minuts.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies, presidenta. Intentarem combinar i donar resposta a la majoria, mentre 
el temps ho permeti, de qüestions.

En una de les intervencions, senyora Romero, em parlava que no... deia «relat». 
Si hagués fet molt relat, m’hagués dit que no hi ha mesures. A grans trets, el que li 
diria és que hem d’intentar ajudar, capacitant, acompanyant el nostre teixit productiu 
en tot aquest nou context, i fer-ho d’una manera sostenible i integradora. Hi feia re-
ferència al principi de la intervenció: no només parlem de creixement econòmic pur 
i dur. Parlem d’un creixement econòmic, d’una economia productiva que evident-
ment genera, és la que genera després els recursos per fer polítiques socials, però la 
volem fer d’una determinada manera i per això parlava amb criteris de sostenibilitat. 
I en l’àmbit d’universitats volem també adaptar a aquest nou context la realitat de 
les nostres universitats.

I en tema universitats començo..., perquè és un dels que més inquieta i preocupa 
en la majoria de les intervencions que hem tingut. S’ha dit que no tenim model o que 
no plantegem model. Quan estem dient quin és l’objectiu, que és adequar la nostra 
realitat, a nivell universitari, d’activitat de recerca a aquest nou context, aquest és 
un objectiu.

Com ho volem fer? He esmentat al principi de la intervenció que evidentment 
haurem de tractar temes de finançament, de problemàtica..., abans parlaven de pro-
blemàtica dels professors associats, en tema de beques d’ajuts de preus... És obvi –és 
obvi– que, precisament perquè som molt i molt conscients que hi ha una sèrie d’as-
pectes a millorar, volem impulsar el pacte, i aquest pacte inclou universitats i també 
l’activitat de recerca. Si no ho féssim com a pacte obert i donéssim un model ja pre-
determinat, ens dirien que no som dialogants, que no som pactistes. 

Per tant, jo crec que la millor de les opcions és aquesta: ser molt conscients del 
problema. En som conscients dels problemes, els sabem. Tampoc admetem una sè-
rie de dades que es van cíclicament repetint. I és... S’ha apuntat també aquí, eh?, el 
sistema de preus. Clar, no contemplem llavors els ajuts que hi han, ni tampoc diem 
que més del 40 per cent dels estudiants es beneficien d’algun tipus d’ajut.

Parlem de la població en edat entre els trenta i trenta-quatre anys que té estudis 
universitaris: estem per la mitjana del percentatge establert per Europa, perquè es-
tem ja al 45 per cent.
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És a dir, parlant de dades, objectivament parlaven també de rànquings de docèn-
cia. És que la notícia va sortir ahir, senyora Romero: també en docència estem en les 
millors posicions de rànquing, i aquesta ha estat publicada, ho repeteixo, ahir, ahir 
la coneixíem. I evidentment que ens preocupa també la docència.

Però tots aquests aspectes són molt i molt complexos i ara podríem anar discu-
tint, anar matisant punt per punt, però crec que, més enllà de fer pedaços, perquè 
no crec que el sistema universitari i de recerca a Catalunya es mereixi fer pedaços, 
precisament per això entomem aquesta voluntat ferma de constituir i finalitzar. 

I el timing, preocupats pel timing. Mirin, és que ens ha passat una cosa com a 
Govern, i és que ho he dit al principi de la meva intervenció: jo crec que a ningú li 
és indiferent..., bé, a alguns potser sí, però a ningú se li escapa que aquest 155 que 
ens va decapitar el Govern ha tingut els seus efectes. Estem parlant..., tot just fa un 
mes que aquests nous consellers hem pres possessió. Fa un mes i tot i així comen-
cem a marcar i a seguir amb l’activitat, ho repeteixo, i una d’aquestes, i cabdal, és 
evidentment el sistema universitari.

Miri, podem estar d’acord en la transcendència i la importància del departament 
d’Universitats, que potser es mereixeria una conselleria. Però en aquest cas..., ho re-
peteixo, com d’altres departaments n’hi haurà d’altres, eh?, altres companys tindran 
altres ambicions, també, i és evident. Jo el que sí que els garanteixo –i aquí té tota 
la meva confiança el doctor Grau– és que tindrà l’autonomia, capacitat de gestió i de 
decisió que s’estava demanant també des d’Esquerra Republicana. 

Perquè crec que, malgrat estar adscrit també al Departament d’Empresa i Co-
neixement, el senyor Arcadi Navarro la va tenir, no? Doncs, la mateixa tindrà, com 
a mínim la mateixa, el senyor Grau. Jo faig un vot de confiança en el doctor Grau 
i crec, doncs, que se la mereix. La mereix, també..., igual que els antecessors del 
senyor Arcadi Navarro, crec que tenien també suficient qualitat i talla. I parlar de 
sectarismes polítics em sembla, primer, que ni toca ni correspon, perquè ni és el cas. 
I centrar-nos en personalismes? No seré jo qui defensi aquest debat, de qui és més 
bo o més dolent. 

Jo crec que el que hem de mirar ara és compartir aquest objectiu comú, que és 
donar sortida a aquest estat provisional en què tenim el sistema universitari en molts 
dels aspectes, fer-ho des del consens, de la plena consciència. Amb els rectors hi 
parlo i hi parlo molt. De fet la primera reunió com a departament la vaig tenir amb 
els rectors; aquesta setmana ja he parlat amb alguns. I evidentment que la seva tas-
ca, a part, perquè també la tenen, de gestió, també ha de ser una altra, la docent, eh?

I la tasca de gestió la tenen els rectors i la té també el Govern. I quan es fan mol-
tes de les peticions..., i jo hi he fet referència al principi de la meva intervenció: és 
evident que advoquem per un sistema d’universitats amb suficient recursos. Bé, pot-
ser un cop acabem el pacte veurem exactament quines mesures, quina implicació 
pressupostària demanen totes aquestes mesures, tota aquesta estructura, i llavors la 
negociarem al Govern. I llavors demanarem el seu suport, i llavors entendran que, 
per molt que haguéssim volgut ara aplicar certes rebaixes a les taxes i no conge-
lar-les, venim d’un entorn de congelació de pròrroga de pressupostos i el marge eco-
nòmic per fer-ho, doncs, era el que era –era el que era–, i més a aquestes alçades. 

Ho repeteixo: estar a Govern, sigui a les entitats marcades pel Govern de la Ge-
neralitat, entitats locals, sigui a les universitats, vol dir també gestionar recursos. 
I precisament els recursos són..., i hi hem fet referència moltes vegades: considerem 
que a Catalunya no és indiferent..., quan parlem de dèficit fiscal no és per tirar pilo-
tes fora, és perquè nosaltres considerem que precisament ens cal dotació pressupos-
tària suficient per gestionar i implementar les polítiques que volem defensar.

Per tant, doncs, a nivell d’universitats alguna qüestió més... Bé, al tema de ràn-
quings hi he fet referència. I jo crec que podem entretenir-nos-hi moltíssim, eh?, 
gairebé podem fer un monogràfic, el podem fer, si s’escau el cas: d’ajuts, de percen-
tatges d’estudiants, de rànquings, però crec que ara el que ens ocupa és, sobretot, 
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avançar-nos, a que aquest sistema, que ara està en una bona dinàmica i al qual s’han 
de reconèixer els seus èxits que ens arriben a portar on som ara, doncs, no s’alentei-
xi, ans el contrari, que vagi endavant, i és precisament per això que ens proposem 
fer aquest pacte.

El tema..., s’ha parlat també de reindustrialització, de recuperació de l’economia 
productiva. Celebro molt i moltíssim que compartim aquesta visió, en què una certa 
economia productiva no especulativa sigui la generadora de riquesa per fer políti-
ques socials. I tant és així que jo crec que més que pla de reindustrialització nosal-
tres tenim una eina; ho deia al principi: una eina jo crec que amb un ampli consens 
de tots els agents socioeconòmics de totes les forces polítiques, com deia, és el pac-
te. Si nosaltres veiem el Pacte nacional per a la indústria, aquestes mesures ja les 
contempla. Si nosaltres mirem quina ha de ser l’estratègia per acompanyar –indife-
rentment de quina sigui l’opció política que hi hagi al govern en aquell moment– les 
nostres empreses en aquest nou cicle, que en diem 4.0 –ara ja hi ha gent que està 
parlant del 6.0–, doncs, evidentment que ens calia un marc estable, unes directrius 
estables. 

I aquest pacte, sap per què l’hem complert només en un 75 per cent en alguns 
apartats? Doncs, miri, perquè teníem una intervenció financera i perquè l’article 155 
va alentir l’aplicació i la celebració d’alguns consells d’administració. I li puc dir 
perfectament que, no ho sé, un ens com Acció ha complert al cent per cent els ob-
jectius del pacte. I quan hi ha aquest incompliment, la major part de les vegades ha 
estat per l’execució de programes on hi havia la dotació pressupostària intervinguda, 
o bé ja no podíem concórrer a convocatòria perquè no hi havia termini d’execució 
perquè s’acabava, o si ara s’activava no arribaven a finals d’any, i això evidentment 
era il·legal. És per aquest motiu. Però hi ha àrees, moltíssimes àrees, on hi ha un 
cent per cent d’execució. En concret, i les conec bé, les del Departament d’Empresa, 
doncs, hi ha hagut una execució altíssima. 

I donem compte de l’execució del Pacte nacional per a la indústria amb el Con-
sell Català de l’Empresa, on hi han totes les entitats amb representativitat recone-
guda, tots els agents socials, tant sindicats com entitats empresarials; allà donem 
compte de tots els resultats. Els facilitarem, fil per randa, els aspectes d’execució 
del pacte. Estan en dos tipus de documents: un de més exhaustiu, uns altres en un 
powerpoint més digerible, per dir-ho d’alguna manera. Tota aquesta informació, tot 
aquest detall el tindran, el compartirem.

I, ho repeteixo, si hi ha coses que no hem començat a debatre abans o que no 
ens hi hem pogut posicionar abans ha estat precisament perquè és que no hi havia 
govern. I no hi havia govern, ja hi he fet referència abans, per una injusta i absurda 
interpretació d’aquest article 155.

Ens parlava també..., en temes d’energia. Mirin, el tema de fracking: el conseller 
Baiget en una compareixença ell mateix va explicar aquí que a Catalunya no hi ha 
prou gas com per fer fracking. Per tant, ja descartem la major: no n’hi haurà. I en 
el tema de centrals nuclears, ahir també la representant del Govern espanyol deia, 
doncs, que pretenia eliminar-les en un espai de temps encara molt menor del que 
establíem de l’any 50. Per tant, en aquest sentit és molt i molt clara també la nostra 
opció.

Parlava de reindustrialització i de polígons, i que tenim molts estudis, s’ha dit 
que teníem molts estudis i poca concreció. Els estudis que tenim són molt i molt 
concrets i calien, són previs a la decisió de certes actuacions estratègiques.

Si nosaltres no tinguéssim actualitzat el cens de polígons, i hem demanat, hem 
estat tot aquest any passat demanant informació als municipis per saber la superfí-
cie, el grau d’ocupació, el grau d’urbanització, l’arribada o no de fibra òptica al po-
lígon... Ens calen aquestes dades per tres elements: un, per preveure les actuacions 
que hi farem; dos, perquè ens constin en el full d’opcions quan ens venen projectes 
de localització d’inversions, si no teníem aquests polígons localitzats no podíem dis-
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tribuir territorialment, eh?, més enllà de la conurbació de Barcelona, els diferents 
projectes d’inversió, i aquesta és una eina que ara tenim. I quan una empresa se’ns 
adreça a nosaltres al centre Trade and Investment d’Acció, el que sí que estem fent 
ara és, independentment de l’opció que ells estan sol·licitant –tirant a l’opció més fà-
cil, potser, doncs, àrea metropolitana–, sempre els fem una relació de localitzacions 
distribuïdes per tota la geografia catalana. 

Aquesta és una mesura, ho repeteixo, abans en la meva intervenció..., i podríem 
estar-nos al detall de com volem... Jo crec que fracassaríem molt i molt si volem 
adaptar el nostre teixit empresarial a aquesta nova indústria 4.0 però només comp-
tem amb el de l’àrea metropolitana. Evidentment, Catalunya és molt més que això, 
hi ha molta més riquesa empresarial que aquesta. 

I poden estar segurs que aquesta consellera n’és molt i molt conscient. En soc 
molt i molt conscient visitant els territoris, coneixent les seves mancances, interac-
cionant. I li he posat un exemple d’una de les mesures: que moltes vegades se’ns 
demana concentració en àrea metropolitana en l’oferta, i evidentment se’ls exposa, 
doncs, totes aquestes opcions.

Bé, i els polígons, per la decisió després en la priorització de l’arribada, per 
exemple, de fibra òptica, també a l’hora de fer oferta en localitzacions industrials i 
també per ser molt i molt conscients de que hi va haver una època que hi havia un 
grau d’expansió urbanística en la creació de polígons que s’ha hagut de redimensi-
onar. Hi ha polígons, de vegades, que ara ja estem veient que tindran difícil, doncs, 
cobertura a nivell de localització d’empreses, si més no seguint la tendència que 
estem seguint. Per tant, cal també tenir-los molt i molt presents. En aquelles pobla-
cions, en aquelles ubicacions geogràfiques on hi ha menys activitat industrial, evi-
dentment que hi han plans. I en aquest sentit s’hi està treballant des de la sotsdirec-
ció d’indústria molt i molt.

Ho repeteixo: m’ofereixo, tots aquests aspectes que ara estem comentant, a deba-
tre’ls amb molt més detall, molta més concreció, en qualsevol de les compareixences 
que pugui fer o reunions que es puguin celebrar. Per tant, parlem de sostenibilitat, 
parlem d’equilibri territorial, perquè el tenim, ho repeteixo, molt i molt present.

S’ha parlat, també..., en un moment s’apuntava, i vaig saltant temes... Bé, ja és 
un clàssic, no?, és un trending; no és un trending mundial, però és un trending d’al-
gunes opcions polítiques parlar de la fugida d’empreses. Sí, sí, però no de parlar del 
tema a nivell objectiu, sinó incidint en aquest missatge de desastre, de caos, de ne-
gativitat, de...

Mirin, jo torno a repetir el que ja he dit moltes vegades: l’activitat econòmica a 
Catalunya fins a l’1 d’octubre..., i crec que el senyor Puigdemont prenia possessió 
com a president de la Generalitat ja el 2016, és a dir, ja feia un any i mig que les em-
preses sentien, sabien i coneixien quines eren les intencions d’aquest Govern. Doncs, 
l’activitat d’inversió estrangera, de creixement de PIB industrial, d’ocupació anava 
progressant adequadament, i, ah!, sorpresa, comença a partir de l’1 d’octubre... Per 
tant, no deu ser que té a veure també amb aquesta imatge d’inestabilitat, doncs, la 
desproporcionada actuació de les Forces de Seguretat de l’Estat? Podria ser, podria 
ser una de les... O la sensació de caos que, intencionadament, des d’algunes opcions 
s’entossudien a mantenir, perquè si...

Els vaig comentar que faríem un estudi de l’evolució i dels sectors –el tenim 
pràcticament acabat, el podrem compartir molt aviat. En quines dates hi ha hagut 
aquest moviment? I, ho repeteixo, una cosa és quan es fa l’anunci d’aquest trasllat 
de seu social i l’altra, molt diferent, és quan es registra, i d’aquí que compararem 
les dues dades.

És evident i obvi que hi han empreses que han canviat de seu social. Sí, l’hi re-
conec; sí, és evident: hi ha hagut aquest canvi. Parlarem també de quina tipologia 
d’empreses. Parlarem també dels centres productius. Parlarem també de les més de 
vuit mil empreses estrangeres que no han marxat –que no han marxat. Parlarem 
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també de com, malgrat tot aquest desastre, aquestes set plagues d’Egipte, malgrat 
tot això, tenim aquest any passat un creixement del PIB industrial, el creixement de 
l’ocupació industrial, el creixement de la inversió industrial total, no només l’estran-
gera.

I vostè em replicarà: «Aquest trimestre han baixat, aquest semestre han comen-
çat a...» Miri, mirem-ho al cap de l’any, perquè, ara, hi ha moltes inversions que 
s’han anunciat, han estat anunciades, més d’altres..., tenim ara 375 projectes en curs, 
evidentment no tots es materialitzaran, des de la Generalitat de Catalunya estem en-
cara estudiant aquestes inversions. Moltes d’aquestes no només són de base tecno-
lògica, però ho són i això vol dir moltes coses: això vol dir que aquestes empreses 
–i ara parlarem de talent– valoren, entre altres coses també, una certa tipologia de 
talent, perquè n’hi ha molts de talents, n’hi ha de molts tipus.

Per tant, igual que l’any passat els mesos de novembre..., eh?, aquest discurs ca-
tastrofista imperava arreu, però després –oh, sorpresa!– les dades han donat les xi-
fres que han donat. Jo també els demano que esperem que acabi l’any, materialitzem 
les inversions. I els ho tornava a dir, també: racionalitzem-ho en quinquennis. (Veus 
de fons.) Sí, sí. Perquè la inversió no és una cosa que avui es decideix i demà m’ho 
poso a l’agenda: hi ha mesos, hi ha anys –hi ha anys–, d’acord? Per tant, doncs, mi-
rem com anem evolucionant.

Ens comentaven també, en algunes de les opcions, que parlar de «talent» pot 
sonar elitista. Si és així, ho rectifico: no és aquesta l’opció, perquè som molt i molt 
conscients, primer, que, de talents, n’hi ha de molts tipus. Quan estem parlant de 
«talent» –i utilitzarem, potser, un altre tipus de llenguatge–, estem parlant que, en-
cara que ens aturem nosaltres, el món segueix voltant, segueix avançant tecnològi-
cament, i hi ha una sèrie de perfils que necessitem, no és que les empreses hagin 
de marcar i manar la política en la formació universitària, però sí que demanden i 
aquestes demandes les hem d’escoltar, com a mínim les hem d’escoltar. Per què? 
Si estem parlant d’una economia productiva, on la creació de llocs de treball ha de  
ser de llocs de treball d’alta qualificació, etcètera, hem de fer també cas de les de-
mandes que ens fan les empreses, i des d’aquí no parlem..., i tinc claríssim que no 
hem de reproduir 100 per cent el model americà de Silicon Valley –li manca tota 
l’ànima del món, tota la consciència social, en aquest model–, però sí que hem d’aju-
dar les nostres empreses a ser competitives. I una part, doncs, passa per aquesta pre-
paració, per aquest coneixement, que ha de permetre interactuar, ho repeteixo, i fer-
les més competitives, perquè, efectivament, estem en un canvi de model –un canvi 
de model–, i si no formem i preparem no només els joves, sinó també els gestors de 
moltes d’aquestes pimes, els càrrecs directius de moltes d’aquestes pimes, ens tro-
barem, ho deia abans, en un buit en la destrucció d’ocupació.

I ho enllaço, també..., s’ha parlat de com encararem aquest nou punt de partida 
amb la indústria 4.0. Precisament perquè tant ens ocupa, perquè tan conscients som 
del buit que hi pot haver, de la generació de destrucció d’empreses que hi pot haver, 
de la generació de taxes d’atur que hi pot haver en certs col·lectius, precisament per 
això..., i aquí sí que calia un estudi, perquè se n’han fet molts: s’ha parlat de percen-
tatges de destrucció d’ocupació, s’ha parlat quantitativament de nombres, de xifres 
de destrucció d’ocupació. Calia un estudi seriós, rigorós i que aterrés a la realitat 
productiva catalana; per això es va fer aquest estudi pioner, barrejant aquests mèto-
des quanti- i qualitatius en l’estudi, l’impacte laboral de la indústria 4.0. 

Precisament per això es va fer, perquè és a partir d’aquí..., i sense tenir-ne xifres 
abans, doncs, haguéssim, segur, errat en el tret; és fent aquesta diagnosi que després 
podem actuar. I és aquí on hem vist que un 37 per cent, aproximadament, de les tas-
ques, que no dels llocs de treball –de les tasques– que s’estan realitzant té un alt ín-
dex de probabilitat de ser automatitzat. És precisament aquí..., quan tenim conscièn-
cia d’aquesta dada, la contrastem amb el teixit productiu català, que ho estem dient, i 
ho he dit abans, amb el Departament d’Ensenyament –ens parlava de formació dual: 
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sí, sí, la formació dual està a Ensenyament. Departament d’ocupació i Departament 
d’Empresa haurem de treballar plegats, perquè és un tema molt i molt transversal, 
però la consciència, la primera consciència, el primer missatge el llancem amb un 
estudi molt i molt realista des del Departament d’Empresa que hem fet, que ha estat 
consensuat, ho repeteixo, en el marc del Consell Català de l’Empresa.

I, en aquest sentit, també, aspectes que es poden derivar d’aquest salt que farem 
en aquesta nova indústria? Doncs, hi ha aspectes laborals, hi ha aspectes legals que 
haurem de treballar. Però és sent conscients del que ve que començarem a adoptar 
mesures. Mirin, un dels temes que ens preocupa molt i molt, i que haurem de treba-
llar amb el departament d’ocupació també, és com evitarem la precarietat laboral en 
les noves professions tecnològiques, la subcontractació de segons quins perfils. Per 
tant, imaginin, vegin si en som, de conscients, de tots aquests reptes que ens plan-
teja, perquè no només és qüestió d’afavorir les empreses. Entenem que aquest crei-
xement sostenible nosaltres el volem mantenir integrant la major part de persones.

I no, no volem una universitat que només satisfaci les realitats de les empreses, 
evidentment que no. El coneixement ens enriqueix a tots i en totes les seves ves-
sants. Quan estem dient que hem de focalitzar o augmentar les vocacions dels estu-
dis, ho estem dient perquè és una demanda: com a mínim l’hem de comunicar –com 
a mínim l’hem de comunicar–, com a mínim la gent ha de saber, els joves que volen 
estudiar, que hi ha una gran demanda d’aquests perfils.

i també tenim l’obligació..., i, en aquest sentit, a nivell de recuperació del talent 
femení, aquest estudi de les dones i la indústria el treballem amb l’Institut Català de 
la Dona, i és aquí on hem d’arribar amb la resta d’agents socioeconòmics a una sèrie 
de mesures. Però, ho repeteixo, i una mica per enllaçar amb el... Massa estudis? No, 
no; massa estudis no: estudis perquè ens baixen a terra, a quina és la realitat, perquè, 
si no, parlem d’oïda i fem sonar campanes.

Respecte, ara, a temes de captació d’inversió estrangera, que havíem perdut 
l’Agència Europea del Medicament. Bé, suposo que també... M’agradaria alguna 
vegada, i això crec que agradaria també a l’empresariat català, que vostès parlessin 
també dels actius, del potencial, de tot el que s’està aconseguint també a Catalunya 
com a país, perquè el Financial Times ens escull aquest any passat –encara no s’ha 
pronunciat aquest any– com a millor zona del sud d’Europa on invertir. Vostè creu 
que això... Què és? Comprat?, regalat? Sí? (Veus de fons.) Bé, doncs, ho repeteixo, 
si ens escullen com a millor estratègia per a captació d’inversions, per alguna cosa 
deu ser. Si ens estem posicionant, ho repeteixo, amb els indicadors que tenim, per 
alguna cosa deu ser.

L’Agència del Medicament la va portar la Generalitat tota sola o també hi havia 
el Govern espanyol, em sembla? No ho sé, eh? En podem parlar molt i molt, però 
crec, ho repeteixo, que avui el que hem de celebrar és aquest nou esdeveniment que 
ve, que preveu vuitanta mil visitants d’assistència, i això tampoc cau del cel, això 
és perquè, com deia abans, hi ha una sèrie de polítiques amb les quals s’està esti-
mulant la innovació, la innovació també tecnològica; el nostre teixit empresarial de 
serveis també tecnològics estan impulsant les start-ups, més tota la base de serveis 
a la indústria.

És aquest ecosistema que fa que alguns esdeveniments..., com en el seu moment 
perillava el Gamelab, però ha acabat venint aquí, i sap per què ha acabat venint 
aquí? Ho han dit els seus promotors: perquè és aquí on, a part d’un esdeveniment on 
només es posen recursos, aquí hi ha un teixit on després es pot créixer, on es poden 
desenvolupar projectes, on hi ha professionals per desenvolupar-los. Per què hi ha 
aquests professionals? Això no ve de la nit al dia, això ve perquè hi ha un ecosiste-
ma que, durant molts i molts anys, hem anat treballant per fer les nostres empreses 
més competitives.

Algun percentatge de les seves intervencions a mi m’agradaria molt que fos per 
posar en valor els actius que tenim tant a nivell de coneixement, a nivell d’activitat 
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industrial, a nivell d’ecosistema d’innovació, perquè ja és ben trist que de vegades 
ens ho reconeguin a l’estranger i aquí mateix no siguem capaços de posar-los en va-
lor. Som conscients dels reptes que hi ha, però també dels actius i dels valors.

Hi ha moltes i moltes de les qüestions que, segurament, amb el temps que tenim, 
ho repeteixo, han quedat... i, ara, amb el seu torn de rèplica, doncs, les tornarem a 
recordar, perquè n’hi ha hagut de pendents. Ho repeteixo, més enllà d’aquesta limi-
tació que tenim temporal, jo m’ofereixo a seguir-ne parlant, a parlar-ne en detall i 
a baixar dels titulars als continguts i de passar d’unes xifres a incloure-les totes i a 
treballar, com deia pel futur del nostre país en una economia del coneixement de 
valor afegit i –ho he dit, i ho tornaré a repetir tantes vegades com calgui– sosteni-
ble, integradora, evidentment, economia col·laborativa en l’accepció que vostès estan 
defensant, però també economia circular. 

El temps que tenim és molt i molt limitat, però són tots aquests conceptes, i jo 
crec que, només examinant amb detall el Pacte nacional per a la indústria, veuran 
que queden perfectament recollits.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera. A continuació, es torna a obrir el torn de rèplica, 
amb el mateix ordre que l’anterior. Aquesta vegada tindran els grups una intervenció 
d’una durada màxima de cinc minuts.

Per tant, torna a tenir la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, la seva por-
taveu, senyora María Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Molt bé. Gràcies, presidenta. Mire, señora consellera, afortunadamente, y a 
pesar de ustedes –sí, a pesar de ustedes–, Cataluña aún tiene atracción económi-
ca suficiente, si se mantiene la seguridad jurídica y estabilidad institucional, para 
desarrollar proyectos empresariales e inversiones, lo reconozco. Pero esto es solo 
fruto de una inercia, propia de una economía de gran tamaño relativo como es la 
catalana. Pero debería saber usted que la inercia no es infinita, no es eterna y que lo 
que ustedes tienen que hacer es gobernar para impulsar la economía y no frenarla 
saltándose las leyes.

Sin embargo, veo que, cuando se trata de hablar de empresa, de inversión, de 
industria, innovación, conocimiento, lo mismo recurre usted al victimismo, cuando 
se trata de afrontar la realidad de los datos, como a esa pueril euforia de «todo va 
bien», cuando sabe de sobras que las consecuencias de los habituales impulsos ile-
gales de su Gobierno no tienen cabida en el Estado de derecho.

La triste realidad es que, en 2016, la inversión extranjera en Cataluña bajó un 1,3 
por ciento y, en 2017, un 39,8 por ciento. El peso de Cataluña en inversión extranjera 
en el conjunto de España, que era de un 20,7 por ciento en 2016, ha pasado a ser de 
un 13 por ciento en 2017. Y también es un dato objetivo que la inversión extranjera 
de carácter industrial cayó en Cataluña un 27,1 por ciento en 2017, cuando en 2016 
habría crecido un 7,8 por ciento. Pues sí, como usted dice, si miramos la evolución, 
llevamos cuatro trimestres de disminución continuada de inversiones, y lo que falta 
por ver.

Señora consellera, si su ejecutivo se tomase las molestias de analizar, un poquito, 
valoraciones que hacen respecto a esta cuestión agencias como Moody’s, que califi-
caba en marzo de 2018 la deuda catalana como bono basura, y la peor de todas las 
comunidades autónomas. Y, sobre todo, si escuchase a las asociaciones de represen-
tantes de pequeña y mediana empresa catalana, vería que las perspectivas a futuro, 
que es como planifican, son bastante negativas.

La gran amenaza, como le digo, es el largo plazo, aspecto que ustedes obvian, ya 
que se curan en salud publicitando planes, replicando y duplicando observatorios, 
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taules, de todo tipo, en lugar de garantizar legislaturas estables para que se realicen 
y materialicen las políticas públicas necesarias en todos los ámbitos.

Habla usted de buenos datos en exportaciones, omitiendo intencionadamente que 
esto se debe al superávit de más de 17.000 millones de euros correspondientes a las 
ventas al resto de España, que son las que compensan el déficit de la balanza comer-
cial de Cataluña con el exterior, que es de más de 13.000 millones de euros.

Pero, señora consellera, ¿se cree que los catalanes no vemos la falta de rigor y 
desinterés con el que ustedes tratan los temas que son importantes para Cataluña  
y para sus empresas? ¿Cómo puede afirmar, por ejemplo, en otro orden de cosas, que 
el turismo pasa por un buen momento?, si son las propias asociaciones y gremios 
profesionales, de sectores como el turismo y el comercio, los que han dado la voz de 
alarma. Sabe que la caída del gasto per capita por turista ha sido del 11 por ciento. 
Ante su desgobierno, el modelo turístico que se está imponiendo es el de la baja ca-
lidad, con menos gasto por visitante y mucho desgaste en imagen y sostenibilidad. 
¿Es este el modelo que quiere para Cataluña?

¿Piensa actuar, por ejemplo, también, contra los ataques violentos de turismofo-
bia y contra quienes los jalean, o sea, sus aliados políticos? ¿Van a dar transparencia 
a la recaudación y gestión de la tasa turística de la que dice que van a destinar, a la 
promoción, 4,6 millones de euros, cuando la recaudación de la Generalitat en el con-
cepto de esta tasa turística es aproximadamente de 22 millones de euros? ¿A dónde 
van a ir a parar los otros 18 millones de euros? ¿Esta vez también los vamos a ex-
traviar?

Y en cuanto al comercio, podríamos llegar a celebrar que, gracias a la enmienda 
que Ciudadanos introdujo en la Ley de comercio aprobada el pasado verano, la Ge-
neralitat haya dado pequeños y tímidos pasitos a través del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de Catalunya, para que llegue la digitalización al pequeño comercio. 
En cualquier caso, compartirá usted conmigo que es de un ridículo espantoso que se  
haya aprobado una ley de comercio catalana hace menos de un año en la que no  
se mencione el comercio online, cuando sabemos perfectamente que la tecnología 
móvil y la unicanalidad marcan los hábitos de consumo actuales.

Por cierto, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia declarando ilega-
les las multas lingüísticas que ustedes imponen a los comerciantes catalanes. ¿Cuán-
do y cómo va usted a informarles del procedimiento para solicitar la devolución de 
lo indebidamente cobrado? ¿O van a seguir saltándose las leyes? Si es así, díganoslo, 
por favor.

Otro problema al que se enfrenta el comercio es el de las mafias ilegales, que 
operan con total impunidad ante los ojos de su Gobierno, o, por ejemplo, también, 
ante los ojos de la señora Ada Colau. ¿Van ustedes a proteger a los comerciantes y a 
las víctimas de las mafias y traficantes? Estos últimos son los grandes beneficiados 
de esta permisividad. ¿Cómo lo va a hacer?

Para finalizar, y por el buen gobierno de las competencias que atañen a esta co-
misión, esperamos de usted, señora consellera, que no nos traigan tantas palabras 
sino hechos; que sean rigurosos en sus valoraciones y no nieguen la evidencia de la 
gravedad de la situación que se vive en Cataluña; que respeten las instituciones y las 
leyes, las que les gustan y las que no, como hacemos los demócratas, y que empie-
cen a gestionar para todos los catalanes, a los que ya nos han hecho perder dema-
siado tiempo y oportunidades entre gestos simbólicos e incontables días históricos.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Ara té la paraula, per temps de cinc minuts, i pel Grup 
de Socialistes i Units per Avançar, la diputada Alícia Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Intentaré en cinc minuts poder respondre o fer alguns co-
mentaris a la rèplica de la consellera.

A veure, nosaltres sí que creiem que el Govern pot plantejar apostes o marcar 
les seves prioritats, després ja les consensuarem, o no, però com a mínim el debat 
parteix de la proposta i de les prioritats que marca el Govern, que és potser el que 
a mi, m’ha costat més veure, no? I ho dic perquè, per exemple, i per posar un país 
proper com és França, el president Macron, doncs, en una de les seves primeres in-
tervencions des de l’Elisi va dir que apostava per la intel·ligència artificial i pel que 
això implicava de millora en sectors com el medi ambient o la salut, i que incorpo-
raria 1.500 milions d’euros al pressupost, i això ha implicat que empreses d’alt nivell 
s’instal·lin a París, però que també emprenedors estiguin plantejant-se com la intel-
ligència artificial pot ser també una font de creació. Per tant, apostes vol dir això.

I quan vostè parlava d’universitats, és veritat, hem de fer un pacte nacional per 
a la universitat, la recerca i la innovació, diria jo, però no sabem massa si al final 
l’aposta que fa la Generalitat –i no m’ha respost a les preguntes concretes que jo he 
fet– és si augmentaríem el finançament per a les universitats, que això també sig-
nificaria o podria significar la reducció de les taxes. Per nosaltres això és molt im-
portant, perquè hi ha una urgència clara en l’àmbit universitari per augmentar el seu 
finançament, si volem que mantingui els seus nivells d’excel·lència en docència i en 
recerca.

I jo li’n demanava un calendari, perquè crec que estaria bé que el departament 
es plantegés, doncs, que en un any s’ha de tancar aquest pla. Perquè, si no, podem 
debatre molt de temps, i crec que és important que diguem quins són els elements 
que cal consensuar en aquest pacte i poder-ho fer en un any, per posar-hi una xifra, 
no?, o una data. Crec que això també seria molt interessant.

No he pogut parlar abans massa d’innovació, quan segurament és en l’assigna-
tura que suspenem. El senyor Castellà, quan era el secretari general d’Universitats i 
ens reunia per fer valoracions del Pacte nacional per a la recerca i la innovació..., ho 
vèiem, la majoria de semàfors eren taronges o vermells, quan parlàvem d’innovació, 
no? Perquè no és tan natural que la recerca bàsica arribi al mercat d’una manera es-
pontània, podríem dir; no arriba, no és tan clar, encara que ens ho poguéssim pensar 
fa uns anys: hi han fallades de mercat clares i evidents. I, per tant, hem de tenir sis-
temes d’innovació que permetin que la recerca que fem, que el coneixement s’acabi 
transferint; si no, no hi ha innovació, i no hi ha impacte del coneixement a la nostra 
economia, i aquest és un element per nosaltres clau.

L’any 2009 dedicàvem un 1,7 del PIB a la innovació, avui estem a l’1,47. I recor-
din que Europa diu el 3 per cent i el nostre pacte deia el 2. És a dir que cada vegada 
ens allunyem més d’aquestes xifres. Si creiem, realment, que volem una economia 
innovadora, competitiva, diferenciadora, que aporti valor afegit, hem d’apostar per 
sistemes d’innovació. I això té a veure, també, amb que tenim empreses..., és a dir, 
el 98 per cent de les nostres empreses són miropimes i tenen dificultats per inno-
var, perquè no tenen la dimensió, per tant els costa també formar-se, i aquest per 
nosaltres és un element clau sobre el que haurien de pivotar les polítiques lligades 
al món de l’empresa i a la indústria. I, per tant, ens agradaria, doncs, que en aquest 
pacte nacional també incorporéssim la innovació i poguéssim desenvolupar aquests 
sistemes d’innovació.

Sobre el tema energètic. No ha dit res sobre les renovables. A nosaltres ens sem-
bla important saber què pensa fer el Govern en això, perquè amb les nuclears, que 
sí que n’ha parlat, el Govern de l’Estat ja ha dit que les tancarà en quaranta anys, i 
això està aquí a la cantonada. Per tant, jo crec que aquí, poc debat.

Em deia la senyora Pallarès sobre les lleis i què pensa fer el Govern sobre les lleis 
recorregudes. Ja ho ha dit el Govern de l’Estat, ja ha anunciat la retirada d’alguns re-
cursos sobre la Llei del canvi climàtic i la de pobresa energètica, i la del canvi climà-
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tica vol dir que seguirà vigent la prohibició del fracking, per exemple, no? Per tant, 
jo crec que si finalment això acaba sent efectiu, doncs, ja tindrem respost a això.

Després, hi ha un tema que ens preocupa lligar a la indústria, que és que en els 
propers dotze anys hauríem de reduir les nostres emissions de gasos un 37 per cent, 
i no ha dit res vostè d’això. És a dir, en la indústria –ho ha dit abans el senyor Domè-
nech– és molt important el cost energètic que tenen les empreses. Bé, doncs, segons 
Europa hem de reduir un 37 per cent les emissions de gasos. No ha dit res d’això. Jo 
crec que seria molt important que el Govern s’hi posés, perquè queden només dotze 
anys per complir aquests objectius.

Evidentment, hi han molts reptes per endavant en aquesta conselleria, a nosal-
tres ens agradaria que en poguéssim parlar. Sempre, en els darrers temps hem tin-
gut, crec que tots els grups, una bona relació, cordial, també de transparència. Ens 
agradaria que això es mantingués, perquè realment es toquen temes molt importants 
per al país.

Només una cosa. En el tema de la marxa d’empreses –i no vull fer d’això el gran 
debat, perquè em sembla ridícul, però a vegades també està bé reconèixer la realitat, 
ser honestos–, han marxat tres mil empreses, sí o no? Sí. Ens és igual que hagi mar-
xat el Banc de Sabadell, Bimbo, «La Caixa», Dogi, Gas Natural, Cellnex... Ens és  
igual? Doncs, no passa res, és una opció. Però nosaltres creiem que evidentment  
és important que hagin marxat aquestes empreses. Llavors, diem: podem fer un pla 
de retorn d’aquestes empreses? Podem treballar-ho? I ja està. Sense voler buscar 
culpables. Però ens sembla que seria important, de tant en tant, que ens miréssim al 
mirall i diguéssim: «Doncs, miri, ha passat això.» Nosaltres creiem que això ho ha 
generat la inestabilitat política i jurídica. Vostès en poden tenir una altra visió. Però, 
en tot cas, escolta’m, mirem de que en retornin unes quantes més.

Perquè, com vostè deia, quan mirem les xifres és veritat que molta gent està mi-
llorant a Catalunya, però les dades sobre la inversió i el que ens dirà què ha passat 
aquests anys en inversió no passarà fins d’aquí quatre o cinc. A mitjà termini po-
drem valorar què ha passat el 2017 i 2018, avui és difícil valorar-ho. I, per tant, ca-
dascú aquí pot fer, com dieu vosaltres, doncs, les interpretacions que cregui opor-
tunes. Però crec que val la pena reconèixer la realitat i mirar de posar-hi remei o 
d’intentar, en tot cas, que algunes d’aquestes tornessin.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, el seu portaveu, el senyor Xavier Domènech.

Xavier Domènech Sampere

Moltes gràcies. A veure, jo crec que sí que tenim universitats molt bones. El sis-
tema universitari català és molt bo, però és producte d’un esforç col·lectiu desenvo-
lupat al llarg de dècades. I crec que aquest esforç col·lectiu no ha sigut correspost 
amb les polítiques que ha practicat la Generalitat de Catalunya aquestes últimes le-
gislatures, i ho dic francament.

Alhora, crec que està bé que vostè afirmi que el model universitari es definirà 
en el Pacte nacional per a la universitat –està bé. Espero que es convoqui el pacte 
nacional, perquè jo, pel que sé, d’aquest pacte nacional de moment només en conei-
xem titulars. És a dir, hi va haver una reunió i res més; els rectors i rectores no saben 
absolutament res, fins a on jo sé, de quina és l’orientació d’aquest pacte nacional. 
I bàsicament..., i està bé saber que serà una discussió del model.

Mentre no hi hagi aquest debat de model, jo crec que avui ha quedat clar que  
el model que vostès segueixen a la universitat pública, sense explicar-ho, és el mo-
del del Mas-Colell, que el senyor Antoni Castellà també hi va participar, que és un 
model d’universitat que no té a veure amb aquest model d’universitat que s’ha des-
envolupat durant dècades. Perquè vostè em diu, per exemple: «Beques: el 40 per cent 
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dels estudiants estan coberts, d’alguna manera o altra, per beques.» Bé, llavors, per 
què a la UPC, si està tan bé el sistema, està demanant en aquests moments als es-
tudiants si poden donar donatius per cobrir les beques, les taxes d’altres estudiants?

Diu el senyor Castellà: «Escolti’m, no és veritat que tinguem les taxes més altes 
de l’Estat, perquè hi ha una varietat de tipus.» Bé, la varietat va de 1.516 euros a 
2.372. A Andalusia hi ha un preu únic de 752. És la meitat de la banda més baixa 
que tenim a Catalunya. I a això hi hem d’afegir recàrrecs i dinou tipus de taxes més, 
reglades, que fan incrementar el preu al final de la carrera.

Si no, si tot ha anat tan bé, per què tenim, segons les dades de la CUP, cinquan-
ta mil estudiants menys? Algú ho hauria d’explicar, això. O és que es volia que fos 
així, i això és el model, i llavors s’explica una altra cosa. Per exemple, es parla que 
s’està defensant el bé comú. A veure, aquí tots som progres, però parlem seriosa-
ment: és a dir, tenim un nivell de salaris de professorat al nivell dels anys vuitanta, 
en aquests moments. Hi han universitats del sistema públic català que han de cobrir 
el capítol I transferint diners d’altres capítols, i anem parlant de recerca i innovació 
sabent que s’està cobrint capítol I per altres capítols, i això té a veure amb les trans-
ferències que reben.

Captació de recursos. Es va parlar molt d’aquell model de la captació de recursos 
del sector privat per les universitats per a la investigació. Jo me’n recordo, d’això. La 
majoria dels recursos que es captaven del sector privat en realitat eren finançament 
públic a sector privat perquè invertís en les universitats per condicionar la recerca. 
I això va acabar com va acabar en aquells moments.

Tenim, en aquests moments..., diem: «Hòstia, el nostre model és un model d’ex-
cel·lència, de bé comú.» Doncs, si és un model d’excel·lència per què tenim salaris 
baixos? –el model d’excel·lència que ens deien era de salaris alts, segons he sentit. 
Per què tenim plantilles tan envellides i per què tenim una temporalitat del profes-
sorat il·legal del 63 per cent? El 63 per cent del professorat de les universitats públi-
ques és temporal. La llei només permet que ho sigui un 40, eh? Però és que, un pot 
dir que les universitats catalanes tenen un gran potencial i han fet una gran feina i 
no negar la realitat. És que jo, en això...

Després..., aquesta és la situació que estem vivint. I faré preguntes molt concre-
tes, perquè –i ja parlarem de model quan toqui– jo crec que seguiran defensant, i ho 
crec..., crec que amb bones paraules seguiran defensant el model Mas-Colell, que 
per mi és un model de fracàs, no d’excel·lència –i ho torno a repetir: de fracàs, no 
d’excel·lència.

Es recuperarà la voluntat...? No: l’objectiu és recuperar el finançament, el 24 per 
cent del finançament que es va retallar el 2012, sí o no? S’abaixaran les taxes un 
30 per cent, sí o no? Se’ls permetrà a les universitats catalanes que apliquin la taxa 
de reposició del 100 per cent com es permet a la resta de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya els ho nega, sí o no? Perquè això sí que defineix model, eh? –això sí que 
defineix model. Podem omplir-nos molt de paraules, però si tu dius a una universitat 
que no pot contractar el que s’està permetent contractar a l’Estat, això és una defini-
ció de model. Per tant... Acceptaran per a la carrera acadèmica les acreditacions de 
l’ANECA, sí o no? Perquè no ho han fet fins ara, i crec que el seu model és no fer-ho, 
perquè això defineix quin model de professorat volen vostès, també.

I jo..., i acabaré aquí, perquè a vegades les paraules són molt boniques: tot és 
preciós, tothom és molt progressista. I, com que no vull fer el demagog, com ha dit 
abans el senyor Antoni Castellà, no faré una afirmació, explicaré..., la faré quan ho 
sàpiga de veritat, però explicaré una cosa que vull contrastar. Hi ha un grau de gè-
nere que s’havia d’aprovar a una universitat pública d’aquest país, i no es va aprovar 
perquè la Generalitat de Catalunya avui –no fa un any o dos– hi va enviar dos re-
presentants d’una tendència religiosa molt concreta i van dir que al grau de gènere 
hi faltaven aspectes biològics, i aquest grau no està aprovat. Si això és així –no ho 
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sé, ho comprovaré–, crec que defineix moltíssim quin grau de progressisme practi-
quen vostès.

La presidenta

Gràcies, senyor Domènech. Ara té la paraula, per un temps de cinc minuts, 
doncs, el representant de la CUP - Crida Constituent, el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Primer de tot, si ens demanem rigorositat: si us plau, no 
han marxat ni 3.000, ni 3.500, ni 4.000... I ho explicarem d’una manera molt plane-
ra –molt planera. Una cosa és el procés que es va iniciar en un consell de ministres 
pel Govern del Partit Popular per facilitar amb menys requisits el canvi de domici-
li social de les empreses, i que determinades empreses, molt vinculades, per cert, 
amb un determinat model societari i amb una tendència política, decidissin canviar 
el seu domicili social. Això és una cosa, i una altra cosa són les empreses que han 
marxat, que significa que tenim una activitat al país i trasllada la seva activitat a un 
altre punt. Per tant, no generem alarmisme.

I demanem a més a la consellera i al conjunt del Govern que siguin més contun-
dents quan s’afirma, i es genera por i pànic, que han marxat 3.000, 3.500 i 4.000 
empreses. I li donem (veus de fons) ... –disculpi, que estic parlant jo–, i els dema-
nem, a més, que ho facin amb dades objectives. Si és ben senzill: han d’agafar l’ar-
ticle 40.2 de l’Estatut –allà es regula la mobilitat geogràfica–, has de demanar claus 
a tresoreria de com apareix un treballador, una treballadora quan extingeix per aco-
miadament o quan canvia la seva feina a efectes de tresoreria a una altra província, 
ja sigui del Principat o ja sigui a l’Estat espanyol, i, per tant, podran tenir totes les 
dades –totes. Demani-les, primer, a Treball; demanin després a tresoreria, i posin 
les dades damunt de la taula, i que s’acabi això de generar el pànic d’una realitat 
que no ha existit.

Per cert, quan va existir va ser al procés 2008-2013, que van facilitar les contra-
reformes laborals del Partit Popular i del Partit Socialista. Allà sí que va haver-hi 
tancaments d’empreses, un darrere l’altre, i Convergència... (Veus de fons.) Jo, miri, 
quan vostè ha parlat jo ni l’he insultat ni he fet comentaris. (Veus de fons.) I li dema-
no, presidenta, si us plau, que posi ordre. I si hi ha alguna de les dades que estigui 
donant que sigui falsa, li demano després que m’ho digui...

La presidenta

Si us plau, respecteu els...

Vidal Aragonés Chicharro

...i m’ho traslladi, perquè crec que no he dit cap dada falsa.
A banda d’això, no hem pogut fer referència ni a cooperatives ni a transport per-

què no són d’aquesta comissió. Però sí que fora bo que es pogués traslladar d’aques-
ta comissió a la Comissió, en un cas, de Treball la qüestió de les cooperatives, i a 
la Comissió de Territori, també, la qüestió dels transports i els polígons industrials. 
Encara tenim prou mancances a uns quants polígons industrials sobre transports, i 
això no ens hauria de passar. No pot ser que els demanem que hi hagi una utilització 
del transport públic i després que tinguem una limitació quant als transports públics.

Quan nosaltres fèiem referència als rectors, no els dèiem únicament que fessin 
vida acadèmica. També han de fer gestió, clar que han de fer gestió. El que els dè-
iem era que no tinguem rectors o rectores que hagin de pensar si el finançament d’un 
determinat campus ha d’anar de la mà d’una contracta que serà la que posarà primer 
el pressupost. Doncs, això no ho ha de fer un rector o una rectora.

I, quant a taxes, li demanem dates i quantitats. No entrarem en el debat, perquè 
per nosaltres és molt objectiu: hi ha gent que es queda fora de la universitat per qües-
tions econòmiques i hi ha poca més a discutir.



DSPC-C 46
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CEC  46

Parlava vostè de dèficit fiscal. Nosaltres fins i tot parlem de sobirania. I, si parlem 
de sobirania, no la volem enfrontar únicament amb l’Estat espanyol, sinó també a la 
Unió Europea. La Unió Europea ja fa vint-i-cinc anys que va decidir que per bona 
part del sud d’Europa, i pel cas concret del Principat, faria turisme, construcció, 
agroalimentària i automòbil, i no sortim d’això. El drama és, evidentment, que la 
construcció ha caigut; el drama és que el turisme és de baixa qualitat quant als sala-
ris, i s’aguanta per la degradació d’agroalimentària i el valor afegit de l’automòbil, i, 
per tant, repensem, fugim d’allò que ens va planejar la Unió Europea.

Pacte nacional per a la indústria. Vostè diu «acompanyar», i nosaltres ho respec-
tem. Està molt bé que parli amb els agents socials, però volem també una política 
pròpia. Clar que s’han d’escoltar les empreses i els representants dels treballadors.

I quan fèiem referència, nosaltres, a «talent» era perquè en la seva intervenció 
ho estava fent quan parlava d’universitat. Després s’hi ha referit en una única ocasió 
quan parlava d’empresa. I, quan parla d’empresa, ja ens està bé el que vostè diu, de 
«talent». Podríem tenir unes altres reflexions, però ja està bé. Però no compartim 
l’anàlisi de quan parlem de la universitat, perquè volem sobretot remoure obstacles.

Després, per descomptat que serà un dels grans hàndicaps l’automatització i 
la robòtica. Nosaltres no hi veiem un problema, hi veiem una possibilitat, però hi 
veiem una possibilitat si això no va de la mà de la destrucció d’ocupació i busquem 
les formes de redistribució de la riquesa: si hi ha més productivitat, benvinguda si-
gui, però vegem com recuperem riquesa o col·lectivitzem riquesa.

I l’últim, i l’hi vull dir amb tot el respecte: ja ens està bé que parli d’evitar la 
precarietat laboral i la subcontractació, però estaria molt bé que el partit que vostè 
representa, o el partit que l’ha posat a vostè com a consellera, es pronunciés quan es 
plantegen modificacions dels articles 42 i 43 de l’Estatut dels treballadors, perquè 
fins ara no ha estat així.

La presidenta

Gràcies, senyor Aragonés. A continuació és el torn del senyor Antoni Castellà, 
com a portaveu del Grup Republicà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Consellera, celebro les reflexions que ha fet i les contes-
tes que ha fet, i, sobretot –i començo per l’àmbit universitari–, la voluntat de donar 
autonomia universitària. Només li diria que, en tot cas, fora bo si hi pogués haver 
l’autonomia que tenia un servidor quan era secretari d’Universitats i Recerca. El se-
nyor Arcadi Navarro tenia un nivell d’autonomia que probablement no era el mateix. 
I és molt interessant, en el seu moment, perquè es van poder prendre decisions que 
probablement contrasten amb el que és l’estructura –i parlo d’«estructura de l’Admi-
nistració» en termes generals.

Per tant, és una bona notícia, consellera. Perquè, a més, el que haurem de contras-
tar són models, i l’oferiment del pacte nacional és molt i molt rellevant, perquè evi-
dentment que hi han models diferents. I, de fet, el que podria fer el Govern i el que  
podria fer aquesta consellera, senzillament, és tirar endavant el seu model, i el  
que està plantejant és poder consensuar-ho. I partim d’una història que és la Llei 
d’universitats de Catalunya, que va ser consensuada entre tots els grups. 

Ara, evidentment que hi han models. Per descomptat, si al meu grup o, probable-
ment, a aquest diputat li pregunten escollir entre model ANECA o model AQU, sem-
pre serà model AQU, per descomptat. I això venia del consens de la LUC. I això vol 
dir una carrera acadèmica determinada. I, evidentment, es pot estar d’acord amb una 
orientació d’universitat que introdueixi, com la tenim, la catalana, l’orientació recer-
ca i la docent integrada en el mateix model, o es pot anar a un model d’universitat 
tipus research, separada d’un college. No hi estic d’acord, jo, en això.
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Evidentment que hi han models: hi han models respecte al nivell de governan-
ça, i què vol dir autonomia universitària, i a quin nivell i com estem encotillats en 
aquest moment.

Respecte al model de preus, evidentment, també hi han models. I quan parlem 
de que tothom és progressista, a mi em sorprenen a vegades discursos que tenen a 
veure... Si alguna cosa és injusta és la linealitat amb els impostos indirectes. Perquè 
els mateixos que reflexionen en això, després, el model de tarifació social l’apliquen 
a les llars d’infants en ajuntaments que lideren. Aquesta és la gran contradicció. 
Però el que és interessant és que podrem debatre-ho entre tots i contrastar models.

Exactament per al model d’innovació. La senyora Alícia Romero feia referèn-
cia... En el món, jo crec, deixin-m’ho dir així, és fàcil, més o menys, si es tenen els 
diners suficients, d’establir un model de recerca que sigui potent. No és tan evident 
un ecosistema d’innovació, i n’hi han pocs, en el món que són capaços de..., amb el 
coneixement que generi. Per tant, jo crec que, evidentment, la inversió és important, 
però els diners no ho són tot. En aquest sentit, el debat l’hem de tenir.

I vaig acabant amb una referència que ha sortit diverses vegades respecte a la fu-
gida d’empreses. I jo crec que seria bo que el Govern i la mateixa consellera, doncs, 
ens convoqui a un debat monogràfic sobre les dades i a quines dades ens estem re-
ferint. I, probablement, a la responsabilitat del Comissionat del 155 serà interessant 
veure les dades. Perquè, comptat i debatut, i al final amb una aproximació molt 
clara, aquest país, que el fem entre tots, lògicament, i entre tots els agents socials, 
estava amb unes dades de referència importantíssimes, o, curiosament, si hi han 
marxes de seus d’empreses, com ens deien ara, curiosament és en el període del 155. 
És que al final és el món al revés. 

És que resulta que la pregunta és: per què algunes seus han marxat? Perquè algú, 
saltant-se la voluntat popular, desmunta la institució votada pels ciutadans a Cata-
lunya, hi accedeix agressivament, no té separació de poders, executa una violència 
judicial extrema, agafa membres del seu Govern i els posa a la presó, i durant aquest 
període és on hi ha inestabilitat. Per tant, el període en el qual el Govern espanyol 
del Partit Popular, amb el suport de Ciutadans, intervé saltant-s’ho tot, saltant-se la 
democràcia, el Govern de Catalunya, és on es produeix aquesta inestabilitat.

I, segona –deixi-m’ho dir així, també ho dic sense cap complex, perquè és nor-
mal–: i perquè alguns empresaris i algunes empreses fan política, clar que fan po-
lítica, i tenen carnets a la butxaca. I, a partir d’aquí, l’Estat, l’Estat i el Govern de 
l’Estat, el que fa –i tindrem temps per valorar-ho– és anar contra els interessos dels 
ciutadans a Catalunya, teòricament dels seus ciutadans, i en contra del seu benestar. 
Per tant, temps tindrem de discutir-ho amb dades sobre la taula.

Acabo també amb una reflexió de valoració positiva respecte a la seva respon-
sabilitat i a aquest Govern. Vostè ha parlat de pacte nacional a les universitats; ha 
parlat del Pacte nacional d’indústria, que ja ens venia de l’anterior Govern; del Pacte 
nacional de transició energètica. Són elements essencials amb els quals un govern 
pot decidir dos coses: senzillament tirar pel dret, o compartir amb tots els agents 
més tots els grups polítics un consens en aquesta línia. Crec que és una manera de 
fer política i crec que és la millor; en tot cas, manera de fer política quan l’interès és 
en termes del bé comú i no parcial.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Ara, per tornar a finalitzar el torn de rèplica, té la pa-
raula la senyora Teresa Pallarès, en nom del Grup de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, presidenta. Bé, coincideixo en aquesta anàlisi política del senyor 
Castellà. I tinc molt clar que, sobretot, i en el seu àmbit, consellera, el dia en què pu-
guem posar dades damunt la taula, i aquestes dades puguin generar propostes posi-
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tives i en nom del bé comú i puguem treballar plegats, segurament en el nostre país 
poden canviar moltíssimes coses, i podem fer interpretacions molt més positives.

Jo vull tornar a centrar una mica el focus en la indústria, perquè és evident que 
Catalunya és principalment un país industrial. I això és així per molts motius, però 
alguns d’aquests ja..., a mitjans del segle xix, evidentment per falta de recursos na-
turals o de fonts d’energia, doncs, hi ha aquesta revolució industrial, però que Ca-
talunya tira endavant amb molta força i amb molta vitalitat per part de la seva gent. 
I aquest és un model que és encara ara, avui en dia, no? La vitalitat i l’emprenedoria 
de la seva gent, la gent que sap el que vol, que surt al carrer, també, a reivindicar 
quin és el model de país que vol construir.

I aquesta indústria defineix també el pes econòmic català, que representa ja més 
del 20 per cent, i la Unió Europea s’ha marcat aquest objectiu a nivell global per a 
l’any 2020. Per tant, estem molt a prop d’altres països que tenen una llarga tradició o 
més llarga tradició industrial que nosaltres. D’aquí que arribem, també..., m’agrada 
explicar aquest model de nova indústria, o d’aquesta «Catalunya industriosa», no?, 
que comptabilitza com a indústria tota aquella activitat que hi està vinculada direc-
tament o indirectament.

I d’aquí també sorgeix el concepte d’«economia productiva», que la seva conse-
lleria hi té molt a veure, i té una transversalitat molt gran amb altres conselleries, 
però amb responsabilitats importants per establir aquestes bases d’economia pro-
ductiva.

Ja des del sector primari, amb aquesta responsabilitat per enoturisme, les empre-
ses agroalimentàries..., com farem arribat tot aquest desenvolupament i aquesta di-
gitalització també a les explotacions agràries i ramaderes? Aquí també vostès tenen 
una forta implicació, no? Òbviament, aquest treball pel mateix teixit empresarial, 
obvi dins la conselleria. I la importància del sector serveis, claríssim, com ja han 
explicat, encapçalats pel turisme i també pel comerç.

Les claus per a aquesta economia productiva, que vostès, evidentment, han de ti-
rar endavant, i que necessitaran la complicitat d’altres conselleries, no? Òbviament, 
aquí hi ha un tema clau, que és el model economicofiscal. En podem parlar àmplia-
ment; algun dia tornarem a parlar del dèficit fiscal i com això ens implica a tots els 
departaments de la Generalitat. El model energètic clau per a la competitivitat del 
futur de les nostres empreses, i aquest és un tema en el qual també crec que haurem 
d’aprofundir, i el concepte d’«economia circular», que ha sortit també en algun mo-
ment, i aquí hauríem d’entrar en Territori i Sostenibilitat, però que evidentment té 
molt a veure, també, amb la competitivitat de les empreses i amb la definició d’Eu-
ropa en els diferents plans de cap on han d’anar les nostres empreses, aquest reapro-
fitament i aquest reciclatge de tots els recursos, no?

Finalment, i com a últim punt –i se n’ha parlat àmpliament–, el tema del conei-
xement. Jo crec que la revolució en el coneixement que això ens comporta..., d’aquí, 
aquesta gran necessitat, que s’ha vist avui clarament, amb l’orientació del model 
universitari i tot el tema de la formació de la nostra gent, que passa també per l’FP 
dual.

Perquè realment el gran potencial del nostre país és la formació de les persones, 
que realment han d’afrontar aquest futur, que passa sí o sí per la digitalització, con-
sellera, com ja s’ha dit i com vostès estan preveient i plantejant en tots els plans, i 
també per la sostenibilitat, que són dos conceptes en què avui hem trobat aquest re-
equilibri, no? Aquesta sostenibilitat econòmica, evidentment, per la potència que té 
el nostre país; aquesta sostenibilitat mediambiental, que hi han de fer front les nos-
tres empreses, perquè siguin també competitives i que siguin responsables amb el 
medi ambient, i, òbviament, aquesta sostenibilitat social, que passa per molts altres 
termes: molts, competència seva en el tema de la formació i de les universitats, però 
també per àmbits culturals, per tindre la gent preparada i continuar amb l’empenta i 
la vitalitat i l’emprenedoria que té la gent de Catalunya.
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Per tant, consellera, us hi animo. Al nostre grup parlamentari ens trobareu per 
tirar endavant aquestes polítiques i per tirar endavant, com no pot ser d’una altra 
manera, amb els valors republicans que volem construir per al nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. Ara, per tancar la compareixença, la consellera tindrà 
un temps de quinze minuts per respondre als grups.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies, presidenta. Alguns dels temes s’han tornat a comentar, s’han tornat a 
exposar, i ho torno a repetir: a valorar dades exhaustives, a entrar a fons, al detall, en 
alguns temes no tenim ara el temps, i m’emplaço i m’ofereixo a fer-ho en posteriors 
compareixences. I, evidentment, disponibilitat màxima, que per això estem, també.

El tema de la fugida d’empreses, mirin, especialment des del Departament d’In-
dústria vam patir el que era aquest decret de 6 d’octubre –en recordo perfectament 
la data–, que no només té una claríssima intencionalitat política sinó que també té 
una vulneració conceptual dels drets dels accionistes. Sí, perquè una decisió tan 
transcendent com el canvi de domicili social... (Veus de fons.) Em deixa acabar, si us 
plau? Sí? (Pausa.) Una decisió tan transcendent com el canvi de domicili social és 
evident, és obvi, com aquí s’ha comentat, que té un rerefons polític, aquesta decisió. 
De quina amenaça –de quina amenaça– s’estava protegint l’accionariat d’aquestes 
accions? Aquí és evident que no n’hi havia cap.

Miri, vaig tenir personalment moltes i moltes reunions, des de grups d’inversors 
que ens manifestaven..., i quan nosaltres els fèiem la pregunta..., perquè, mentre hi 
havia aquest traspàs, i evidentment amb una marcada intencionalitat política, i així 
sortia als mitjans, nosaltres també teníem un baròmetre, i anàvem analitzant quina 
tipologia d’empreses estava canviant. Però sobretot el que ens importava, i moltís-
sim, eren les inversions i el manteniment de llocs de treball productius. Aquesta és 
una anàlisi, com he dit, no és un informe. L’estem acabant. Aquí veurem què ha 
marxat, eh?

És aquest canvi de seu social –canvi de seu social, canvi de seu social... Vostè 
sap també que molts dels impostos que paguen aquestes empreses, sigui per im-
post de societats, es pagaven a l’Estat espanyol, sí?, en tema de transmissions pa-
trimonials es pagaven aquí i l’impost d’activitats econòmiques és on hi ha l’activi-
tat. Aquest canvi de seus socials, aquest desastre mundial: jo no obvio ni nego que 
aquesta és una dada, però sí que vull recalcar, una, els efectes reals que té, i per això 
ho estem treballant; dues, la intencionalitat marcadament política que hi havia en 
tota aquesta acció, perquè hi era, és evident i és òbvia, i, evidentment, la part jurí-
dica. Per què aquest decret no s’havia fet abans? Per què es fa en aquell moment? 

I l’hi torno a dir: per què no preguntem a les empreses estrangeres que estaven 
aquí? Per què no preguntem a les empreses estrangeres quants centres productius 
han traslladat? Quants centres productius han traslladat les empreses estrangeres? 
Molt bé.

Aquesta és una qüestió que, a part de demanar que es derogui aquest decret, jo 
crec que..., reincidint i tornant a incidir en aquest tema, vostès no s’adonen que es-
tan perjudicant i que estan creant precisament un clima de caos? Aquest caos... La 
defensa de l’economia productiva d’alt valor afegit l’expressem en les nostres políti-
ques, i ho he dit abans, en el dia a dia. 

Però vostè sap que en tot aquest clima d’alarma estan perjudicant..., siguin-ne 
conscients també, no polititzin –no polititzin– elements tan importants com els llocs 
de treball, com la qualitat de les nostres empreses, perquè aquests no han estat mai 
en dubte, aquests no han estat mai qüestionats. Ha estat mai qüestionada la políti-
ca...? Evidentment, de matisos n’hi poden haver, però és obvi, i ho deia abans, que 
les xifres tant de creixement del PIB industrial, com d’inversió industrial com d’ocu-
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pació, com tants i tants indicadors, exportacions, creixement del trànsit tant d’aero-
ports com de ports... 

En algun moment..., és que m’agradaria, de debò –jo crec que el país els ho 
agrairia, també–, que parlessin dels nostres actius, més enllà de tornar i posar terra 
damunt una realitat que és positiva, que està molt i molt condicionada, i quan parlem 
de turisme és un dels elements que no podem abstreure.

Hem parlat del nostre model turístic. Ha parlat també, a l’hora de donar dades, 
del nombre d’ingressos, el nombre de visitants. Les dades són objectives: creix el 
nombre d’ingressos, baixa el nombre de visitants perquè no anem a un model quan-
titatiu, volem un model també sostenible culturalment a nivell territorial.

Però, sobretot, i aquí molt i molt important, en aquests discursos en què vostès 
intenten sembrar aquest dubte –ho he dit diverses vegades–, aquest caos, no tenen 
en compte ni posen en valor tota la gent que està treballant, tota la gent que està  
innovant, i polititzen molt volgudament una realitat. Només la proporció que  
vostès destinen a parlar en positiu dels nostres actius i la proporció de temps  
que vostès destinen a reincidir en aquest desastre és que..., preguntin-se alguna ve-
gada, ho repeteixo, quin mal o quina part del mal que vostès creuen que existeix 
lideren. Perquè en aquests missatges no sé què volen aconseguir més enllà del seu 
objectiu de fer un discurs marcadament i intencionadament polític, no –no– rigorós 
amb la realitat.

Hem parlat també de... Ah, respecte a les polítiques de retorn, o què farem per re-
tornar aquestes seus socials. A veure, hi ha criteris polítics, evidentment, en aquests 
trasllats, i evidentment que ens reunirem amb aquestes empreses, però, com deia, 
tenim el top de totes les que han vingut, i ens hi reunirem, però és evident que no 
els donarem cap mena de bonificació fiscal. Per què l’hem de promoure? Per què 
hem de premiar empreses que només han traslladat la seva seu social? Per què? En 
general... «Quines polítiques faran vostès?» Doncs, miri, hi parlarem, els ho expli-
carem, els intentarem convèncer que es tornin a establir aquí, però no els donarem 
cap mena de favor.

En aquest sentit, el diàleg hi serà, però amb les coses ben clares, evidentment. 
Sabem tots a què hem jugat durant tot aquest temps. Doncs, aquí ens tindran. Sabent 
també que una part molt important del mercat de moltes d’aquestes empreses és a 
Catalunya –és a Catalunya. Per tant, tema fugida d’empreses, com que és un capítol 
que veig a venir que seguirà, n’anirem parlant.

També en algun moment esmentava l’entrevista Torra-Sánchez, els dos presi-
dents, i que no havien parlat dels temes que realment preocupen... Miri, aquesta 
entrevista era pel que era i vostès saben que estava plantejada per establir un marc 
referencial. Si entrem en els detalls.... D’això ja n’anirem parlant, de tots els temes, 
però evidentment el detall que vostè demanava, «és que això no preocupa», clar que 
ens preocupa, per això estem els departaments, per baixar a terra. Ho repeteixo: no 
en aquesta compareixença, en moltíssimes on podem entrar en detall.

Sobre el model d’universitats, podríem parlar també de moltes dades: del nombre 
de població estudiant... I és evident que és un esforç col·lectiu, en som conscients. 
Però recordem que al principi he dit i he repetit diverses vegades que, precisament 
perquè som conscients de tots aquests problemes –perquè en som conscients–, els 
volem encarar i en volem parlar. Però també crec que no hem d’obviar mai –mai– 
que, quan parlem de gestió –i aquí hauríem de defugir titulars, perquè seria..., abans 
esmentava també Macron, no?–, hi podem posar els titulars que vulguem però des-
prés els hem de complir, i jo no vull mirar només en passat –que també, que hem de 
saber d’on venim–, jo vull mirar en futur.

Jo vull mirar en futur i aquesta conselleria el que no farà és donar segons quins 
titulars –perquè la intenció hi és, en molts d’aquests, segur que hi coincidim– quan 
no tenim encara l’acord pressupostari formulat. I els ho he dit abans: els volem al 
costat, també, quan parlem de dotació pressupostària. I en som plenament cons-
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cients: tampoc acceptarem la frivolitat de dir: «Bé, és que retallades...» Retallades 
implica..., per què es fan les retallades? Perquè és aquest el model? No senyors, tam-
bé perquè hi ha una gestió d’un deute –perquè hi ha una gestió d’un deute–, i aques-
ta generositat –jo penso que és generositat intergeneracional– implica també que 
haurem de gestionar sabent quins recursos tenim, i no heretar, com algunes vegades 
ha passat –i d’aquí venen també les famoses retallades–, heretem un deute, és com 
pagar una festa que un no ha fet.

Per tant, el que sí que tindran és el compromís –potser la paraula «festa» no 
és l’adequada–, però sí que és d’una irresponsabilitat absoluta comprometre’s amb 
quantitats que després no estan assegurades pressupostàriament. Aquesta conse-
lleria no ho farà, i serem realistes. I anirem a lluitar, clar que sí, pel màxim del fi-
nançament, però no jugarem a aquestes demagògies. Serem realistes, perquè ens hi 
va, també, en el grau d’endeutament d’aquesta Generalitat, el futur de les polítiques 
d’altres governs que aniran venint. Per tant, aquesta hipoteca que transmetem de go-
vern en govern serem també curosos a l’hora de gestionar-la.

En tema... S’ha parlat del tema de polígons; crec que tindrem ocasió, també, en 
temes de mobilitat, de gestió també de polígons... Hem de desenvolupar una norma-
tiva, i això ho haurem de fer amb el Departament de Territori. És evident, és obvi 
que haurem d’abordar temes com la mobilitat, que aquí s’ha apuntat. És un dels as-
pectes de la fase posterior a aquest cens de polígons que haurem de treballar.

I respecte al... Hi ha tants i tants temes i tan i tan poc temps. En general, moltes 
de les polítiques... S’ha parlat de temes energètics. També hi ha una part de respon-
sabilitat en el Govern espanyol per derogar segons quina normativa que dificulta o 
penalitza l’autogeneració energètica. Senyora Romero, en parlarem, tindrem ocasió 
de parlar-ne.

Hem parlat també de digitalització del comerç, com és que la digitalització del 
comerç no s’havia contemplat en la llei. La digitalització del comerç la tenim molt 
i molt present, i em sembla que en quatre de les propostes que fèiem en comerç es-
tàvem parlant precisament per això. Però no només comerç, és que és turisme, és 
que és energia, és que és tot el conjunt d’activitat econòmica que no només s’ha de 
digitalitzar, sinó que ha d’integrar aquestes noves tecnologies que, ho repeteixo, can-
viaran el nou model de negoci.

Per tant, resumint, el conjunt d’accions que volem promoure –amb la doble ves-
sant, eh?: coneixement i empresa– des d’aquest departament –i ja sé que pot sonar a 
poc relat, senyora Romero, però és el que és, i és molt conscient i és molt profund– 
és adaptar el nostre teixit productiu a aquest nou context en tota la seva vessant: so-
cial, de coneixement, de preparació. L’hi deia abans, no només ens preocupen certs 
perfils professionals, ens preocupa també la formació de molts i molts dels directius 
que estan al capdavant d’aquestes pimes, ens preocupa moltíssim.

Per tant, molta –molta– acció dirigida a capacitar, a preparar la nostra petita i 
mitjana empresa, que és més del 95 per cent del nostre territori, perquè no hi hagi 
aquest buit, aquesta destrucció de llocs de treball o tancament d’empreses, a dotar 
de tots els elements que els garanteixin de competitivitat, perquè per això tenim, 
evidentment, la maquinària ja establerta des d’Acció, des dels centres de recerca, et-
cètera. Però, com hem consensuat un pacte nacional per a la indústria, l’haurem de 
consensuar també en temes de coneixement i de recerca.

I el model que tenim no serà el model que vostès diguin que tenim. El model que 
tenim, tindrem molt i molt de temps per explicar-lo, baixant al detall, i per més que 
hi insisteixin, jo crec que tindrem l’oportunitat de trencar segons quins estereotips 
i d’aplicar-los.

Per tant, preparem les nostres empreses, preparem la societat del coneixement, 
de la recerca i la innovació per a aquest nou context canviant, transformador, en 
el qual ens haurem de desenvolupar. Volem seguir sent una economia productiva, 
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doncs, que generi llocs de treball i ocupació de qualitat, i que sobretot estigui ben 
posicionada a nivell internacional.

Agraeixo les seves aportacions. Espero, crec –per part meva, almenys– que tin-
drem moltes i moltes ocasions de seguir treballant, de parlar d’aquests temes. D’en-
trada, agraeixo també la predisposició, la voluntat de treball que té tot el meu equip, 
l’equip d’aquesta conselleria, als quals vull agrair també el seu compromís a l’hora 
d’acceptar, doncs, els seus llocs de responsabilitat. I és en aquest diàleg que espero 
que ens anirem trobant per desenvolupar el que són les polítiques de coneixement i 
empresarials del nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Bé, agraïm la seva estada en aquesta comissió. L’esperem 
sempre que vulgui venir. Agraïm també la presència del seu equip. Dono les gràcies 
també a la resta de diputats, la lletrada, la gestora, resta de membres de la Mesa. 
I gràcies per aquesta sessió.

S’aixeca la sessió. (Veus de fons.) És veritat, ens hem de quedar una estoneta més. 
Però si vol... Acomiadem en cinc minutets la consellera, que pugui sortir, i procedim 
a la votació de les sol·licituds de compareixença.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i onze minuts i es reprèn a tres quarts 

de dues i tretze minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió, benvinguts de nou.

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona perquè exposi l’actuació i les mesures adoptades per aquesta 
universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats al campus

356-00050/12

Ara procedirem a la votació de les sol·licituds de compareixença que m’havia 
deixat. Tenim... (Veus de fons.) Sí, tenim quatre sol·licituds de compareixença, que, 
si us sembla bé, les votarem conjuntament i per assentiment. (Veus de fons.) No? 
Conjuntament no? (Pausa.) D’acord. Doncs, una per una. Molt bé.

Llavors, comencem pel punt número 2 de l’ordre del dia, la sol·licitud de com-
pareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i les mesures adoptades per 
aquesta universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats al campus.

Comença la votació.
Vots a favor de la...?

Antoni Castellà i Clavé

No, no. No hi ha hagut defensa de la compareixença, però el nostre grup voldria 
fer posicionament. (Remor de veus.)

La presidenta

Doncs, per posicionar-se sobre la sol·licitud.
(La presidenta dona la paraula a Gemma Espigares Tribó)

Gemma Espigares Tribó

El Grup Republicà volem denunciar la persecució a la que s’està sotmetent al-
guns dels rectors i en alguns casos molt concrets. Evidentment, ja hem denunciat 
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amb anterioritat tots els casos de violència –tots–, i per això demanarem la compa-
reixença de tot el conjunt de rectors i rectores de les universitats catalanes, com es 
fa sempre que hi ha un inici de legislatura, perquè vinguin a explicar el conjunt de 
la universitat catalana i de recerca.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Hi ha algun altre grup que vulgui intervenir? (Pausa.) Senyora 
Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Sí; molt breument. Una mica en aquesta línia, des de Junts per Catalunya vota-
rem que no a les sol·licituds de compareixença dels dos rectors –de l’Autònoma i de 
la UB–, i fins i tot del síndic de greuges, perquè pensem que en aquesta comissió 
evidentment que han de comparèixer els diferents rectors de les nostres universitats 
per plantejar els temes, els seus reptes i els seus plans de treball a les universitats. 
Entenem que, per la solemnitat que això comporta, farem una petició perquè vin-
guin i no per aquests temes que ens exposen aquí, que entenem que ja s’han explicat 
i que penso que no són de la solemnitat i del nivell que pertoca a la compareixença 
dels rectors en aquesta comissió.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. Hi ha algun altre grup que es vulgui posicionar? (Veus 
de fons.) Per al número 2. No? (Pausa.)

Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
D’acord, 5 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans.
I la resta de grups en contra, que són... (Veus de fons.) «Hosti», Déu meu.
Vots en contra?
13 vots en contra.
I abstencions?
Cap abstenció.
Queda desestimada aquesta sol·licitud.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges de la Universitat 
Autònoma de Barcelona perquè exposi l’actuació i les mesures 
adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups 
d’encaputxats al campus

356-00051/12

Passem al punt número 3 de l’ordre del dia, la sol·licitud de compareixença 
del síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i les mesures adoptades per 
aquesta universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats al campus

Algun grup que s’hi vulgui posicionar? (Pausa.) Té la paraula la senyora Mari 
Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies. Nosaltres, en principi, votarem a favor de qualsevol compareixença 
en aquesta comissió, perquè, com he sentit parlar i dir moltes vegades, s’ha de poder 
parlar de tot. Oi que sí? Doncs, ens agradaria molt que vinguin i passin per aquí res-
ponsables d’universitats, d’empresa, de tot tipus d’organitzacions que puguin aportar 
sempre llum i amb els que puguem, bé, avançar i millorar aquest diàleg, no?, que 
tants demanen.

Per tant, sempre hi votarem a favor.
Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Algun altre grup que es vulgui posicionar? (Pausa.) 
No? (Pausa.)

Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
5 vots a favor.
Vots en contra?
13 vots en contra.
I abstencions?
Cap abstenció.
Llavors, queda la votació: 5 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

13 vots en contra de la resta de grups, 0 abstencions. Per tant, queda desestimada 
aquesta sol·licitud.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona 
perquè doni compte dels fets ocorreguts en l’acte d’homenatge a Miguel 
de Cervantes del 7 de juny de 2018

356-00066/12

Passem, doncs, a votar el punt número 4 de l’ordre del dia: sol·licitud de compa-
reixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè doni compte dels fets ocorreguts en l’acte d’homenatge a Mi-
guel de Cervantes del 7 de juny de 2018

Algun grup que s’hi vulgui posicionar? (Pausa.) No.
Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
5 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
13 vots en contra.
Abstencions?
Cap.
Queda desestimada, doncs, també, aquesta sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques perquè informi sobre els objectius i els reptes 
de la universitat pública

356-00125/12

Passem, doncs, al punt número 5 de l’ordre del dia, la sol·licitud de comparei-
xença del president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els objectius i els reptes de 
la universitat pública, proposada pel Grup Socialista. (Adreçant-se a Alícia Romero 
Llano.) Es vol posicio..., defensar-la? 

Alícia Romero Llano

No, només per dir que ens sembla que comencem un nou curs i hem estat parlant 
moltes hores sobre la importància de les universitats. Ens sembla que l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques s’ha anat veient amb tots els grups, i crec que 
també és voluntat seva –vull dir que no és que vingui del Grup Socialista, vull dir, 
que és voluntat seva– venir a comparèixer, i, per tant, em va semblar que qui..., és 
igual, que entréssim la petició el grup que fos, perquè poguessin venir, doncs, a l’oc-
tubre a comparèixer i ens puguin explicar des de la seva visió, com està en aquests 
moments la universitat, la recerca i la innovació al nostre país.
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La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Algun grup que s’hi vulgui posicionar? (Pausa.) No? 
(Pausa.)

Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat. S’aprova per unanimitat, aquesta sol·licitud.
Gràcies.
I, ara sí, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i sis minuts.
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