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Sessió 5 de la CEC

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

cinc 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 Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Francisco Javier Domínguez 

Serrano, Antonio Espinosa Cerrato, 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 Cla-

vé, Ferran Civit i Martí, Gemma Espigares Tribó i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Re-

publicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro 

Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

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

Chacón i Feixas, acompanyada del secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer 

i Tamayo, i de la directora general d’Indústria, Maria Matilde Villarroya Martínez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la con-

sellera d’Empresa i Coneixement sobre les mesures previstes per a evitar atacs violents de 

grups independentistes a les universitats (tram. 354-00001/12). María Luz Guilarte Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la con-

sellera d’Empresa i Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM 

Centre Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de centres tec-

nològics avançats (tram. 354-00009/12). Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la con-

sellera d’Empresa i Coneixement sobre els informes del Govern amb relació a les estratè-

gies per a ocultar la intranquil·litat empresarial i la paralització d’inversions durant el setem-

bre i l’octubre del 2017 (tram. 354-00032/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

INDÚSTRIA I SEGURETAT INDUSTRIAL

4.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb 

la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al Centre 

Integral de Mercaderies de Tarragona (tram. 311-00082/12). Francisco Javier Domínguez 

Serrano, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanci-

ació (text presentat: BOPC 21, 26).

4.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va 

conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarragona a 

Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió (tram. 311-00083/12). Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 26).

4.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un 

pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar 

l’ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona (tram. 311-00084/12). Francisco Javier 

Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 21, 27).

4.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 

previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tar-

ragona (tram. 311-00085/12). Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

21, 28).



DSPC-C 84
18 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CEC  4

UNIVERSITATS. QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI

4.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels fets 

ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona 

(tram. 311-00432/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 113, 11).

4.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels 

participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Uni-

versitat de Barcelona (tram. 311-00435/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 11).

4.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals 

previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de 

Cervantes a la Universitat de Barcelona (tram. 311-00437/12). María Luz Guilarte Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 12).

4.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 

per a evitar fets com els ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la 

Universitat de Barcelona (tram. 311-00475/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 119, 38).

FOMENT DE LA RECERCA

4.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàr-

recs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca des del maig del 2016 

fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transpa-

rència, participació, corresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 

científics (tram. 311-00545/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 135).

4.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reu-

nions tingudes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca en el marc del 

mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, cor-

responsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (tram. 311-

00546/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 154, 136).

4.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les 

reunions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, so-

bre els mecanismes de transparència, participació, corresponsabilitat i informació interna 

dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni secto-

rial en l’àmbit de la recerca (tram. 311-00547/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 136).

4.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels 

quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 

transparència, participació, corresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca 

i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recer-

ca (tram. 311-00548/12). Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 154, 137).

4.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de com-

pliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, cor-

responsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb rela-

ció a l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca (tram. 311-00549/12). Alícia 

Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 154, 138).

4.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa 

dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, en compliment 

de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, corresponsa-

bilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (tram. 311-00550/12). 

Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 154, 138).
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La presidenta

Bona tarda a tothom. Comencem la sessió de la comissió d’avui, d’Empresa i 
Coneixement.

Primer de tot, si algun grup ha de comunicar substitucions... (Pausa.) Senyora 
Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres substituirem el diputat Joan García pel diputat 
Francisco Domínguez.

La presidenta

D’acord. Algun grup més? Senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí. El senyor Viaplana substitueix la senyora Raquel Sans.

La presidenta

Algun grup més? No, d’acord. Doncs els primers tres punts de l’ordre del dia, 
tal com vam parlar a la reunió amb portaveus, són les tres sol·licituds que tenim de 
sessions informatives amb la consellera.

No sé si les podríem votar conjuntament..., o es volen defensar? (Pausa.) O es 
votaran per separat? (Veus de fons.)

D’acord.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i 
Coneixement sobre les mesures previstes per a evitar atacs violents de 
grups independentistes a les universitats

354-00001/12

Doncs el primer punt de l’ordre del dia, llavors, és la sol·licitud de sessió 
informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement de la consellera sobre 
les mesures previstes per evitar atacs violents de grups independentistes a les 
universitats. Aquesta sol·licitud és del Grup de Ciutadans. I vol la paraula per 
defensar-la? (Veus de fons.) No? (Pausa.) Doncs passem directament a la vota-
ció, no?

Vots a favor d’aquesta sol·licitud?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs aquesta sol·licitud ha estat rebutjada per 12 vots en contra, dels grups 

Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem, Socialis-
tes, i 7 vots a favor, de Ciutadans i Partit Popular; cap abstenció. Per tant, queda 
rebutjada aquesta sol·licitud.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i 
Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM 
Centre Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la 
resta de centres tecnològics avançats

354-00009/12

El punt 2 de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre el pro-
cés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic per Eurecat i sobre 
els processos d’absorció de la resta de centres tecnològics avançats. Presentada pel 
Grup de Ciutadans. 

Vol la paraula per defensar-la? (Pausa.) Té la paraula el senyor Espinosa.
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Antonio Espinosa Cerrato

Molt breument. Pensem que el model d’absorció que s’està procedint no és el més 
adequat com a model, precisament, de centres tecnològics i de recerca. Nosaltres, i 
una miqueta inicialment inclús per la Generalitat, estava previst un altre model d’in-
tegració i de coordinació.

I pensem que això, al final, repercuteix en una menor autonomia i crec que, in-
clús, empitjorament de tot el sistema en el seu conjunt, i volem preguntar per això 
a la consellera.

La presidenta

Gràcies, senyor Espinosa. Algun altre grup per posicionar-se? (Pausa.)
Passem, doncs, a la votació del segon punt.
Vots a favor?
D’acord. S’aprova, doncs, per unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i 
Coneixement sobre els informes del Govern amb relació a les estratègies 
per a ocultar la intranquil·litat empresarial i la paralització d’inversions 
durant el setembre i l’octubre del 2017

354-00032/12

I passem, doncs, al tercer punt de l’ordre del dia: la sol·licitud de sessió informa-
tiva de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Empresa sobre 
els informes del Govern amb relació a les estratègies per ocultar la intranquil·litat 
empresarial i la paralització d’inversions durant el setembre i l’octubre del 2017, que 
presenta el Grup de Catalunya en Comú Podem. 

Vol la paraula per defensar-la? (Pausa.) El senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí; moltes gràcies. Seré molt breu. Crec que els esdeveniments els coneixem tots. 
Crec que tots recordem la tensió que vam viure l’any passat en aquest Parlament, 
però també en el conjunt de la societat catalana. 

Fa unes setmanes es van publicar en eldiario.es, en aquest cas, diversos infor-
mes que apuntaven el coneixement del Govern de la intranquil·litat empresarial i 
la paralització de diverses inversions. No les detallaré perquè estan..., crec que són 
conegudes per tots, però sí que considero que un any després fora bo que comen-
céssim a treure’n l’aigua clara, de tot el que va passar. Som conscients que hi va 
haver deslocalització d’empreses, que hi va haver pressió de certs actors de l’Estat, 
que hi va haver intranquil·litat fonamentada per la inseguretat jurídica que hi havia 
també a Catalunya, i legítima, de certs actors empresarials del país i que hi va ha-
ver ocultació d’aquesta per part del Govern.

A nosaltres ens agradaria que la consellera pogués comparèixer i pogués expli-
car-la, i poguéssim treure’n l’aigua clara.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Algun altre grup vol intervenir per posicionar-se? (Pau-
sa.) No? (Pausa.)

Doncs passem a la votació d’aquesta sol·licitud.
Vots a favor?
S’aprova, doncs, per unanimitat.
I en aquest punt, en base a l’article 54.4 del Reglament, proposaré als grups l’am-

pliació de l’ordre del dia per substanciar aquesta sessió informativa amb la conselle-
ra que acabem de votar. Si es pot votar per assentiment? 

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor Rodríguez?
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Santi Rodríguez i Serra

Per puntualitzar. S’han aprovat dos sol·licituds de compareixença; en l’ordre del 
dia estava prevista només la compareixença amb relació al punt 3, m’imagino que és 
aquesta la que se substanciarà? (Veus de fons.) És que se n’han aprovat dos.

La presidenta

L’ampliació de l’ordre del dia que proposava era, efectivament, per a la sol·licitud 
informativa del punt 3 de l’ordre del dia. Fem un recés, doncs, de cinc minuts per 
rebre la consellera i continuem.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les tres i catorze minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió. 

Sessió informativa amb la consellera d’Emprea i Coneixement  
sobre els informes del Govern amb relació a les estratègies per a ocultar  
la intranquil·litat empresarial i la paralització d’inversions durant  
el setembre i l’octubre del 2017

355-00029/12

Donem la benvinguda a la consellera d’Empresa i Coneixement, la senyora Ma-
ria Àngels Chacón. Ve acompanyada del seu equip, del secretari d’Empresa i Com-
petitivitat, el senyor Joaquim Ferrer, i la directora general d’Indústria, la senyora 
Maria Matilde Villarroya, per substanciar la sessió informativa que acabem de vo-
tar amb relació a les estratègies per ocultar la intranquil·litat empresarial i la para-
lització d’inversions durant el mes de setembre i octubre del 2017. 

Té la paraula la consellera per un temps màxim d’una hora i els grups a conti-
nuació. Farem un recés de deu minuts a petició de la consellera i llavors els grups 
tindreu un temps de deu minuts per intervenir. 

Gràcies.

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

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Saludar, com bé s’ha dit, el secretari d’Em-
presa i Competitivitat, també la directora general d’Indústria, la resta de membres 
dels diferents grups parlamentaris. 

En primer lloc, voldríem dir que en cap moment el Govern ha ocultat cap infor-
mació ni cap dada referent a la situació econòmica de Catalunya ni, en concret, als 
moviments de seus socials d’empreses. És precisament per aportar rigor i dades ob-
jectives davant l’allau de xifres i informacions que el departament va voler elaborar 
un informe relatiu al trasllat de seus socials de les empreses a Catalunya. És precisa-
ment per aportar dades objectives, més enllà dels rumors i opinions de tots colors, i 
no per ocultar cap mena d’informació que es va fer aquest informe presentat el 17 de 
setembre d’enguany.

A principis d’octubre de 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement va crear un 
grup de treball i seguiment format per alts càrrecs del departament, amb l’objectiu de 
fer un seguiment específic de la situació, proporcionar seguretat i tranquil·litat a totes les 
empreses que operaven i operen actualment a Catalunya, informar els agents socioeco-
nòmics i donar resposta immediata a qualsevol contingència que les empreses pogues-
sin expressar. Cada sis hores s’actualitzaven les dades per conèixer i avaluar la situació.

En el context d’aquest grup es van dur a terme reunions d’alt nivell amb multina-
cionals establertes a Catalunya per resoldre les seves inquietuds. Totes les empreses 
tenien accés als màxims representants de la conselleria. En aquella època ja era direc-
tora general d’Indústria, aquesta consellera formava part d’aquest grup de seguiment i 
dono constància d’aquesta informació amb coneixement de causa.
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Admetem que els fets de la tardor passada, les intervencions policials de l’1 d’oc-
tubre, el clima d’inestabilitat al carrer provocat per la intervenció de l’Estat i la de-
claració institucional del rei van induir que algunes companyies ajornessin les deci-
sions inversores, però no tenim constància que s’hagin perdut a Catalunya inversions 
concretes per aquest motiu.

En alguns casos els projectes que s’havien d’anunciar es van posposar o algu-
nes de les decisions es van prendre amb posterioritat, però no tenim constància de 
projectes que s’aturessin de manera definitiva. De fet, al primer semestre de 2018 
s’han anunciat seixanta-vuit projectes d’inversió estrangera per valor de 1.648 mi-
lions d’euros, que suposaran 7.500 llocs de treball. Aquests projectes encara no 
surten registrats a les dades que el Govern espanyol ha fet públiques, però ho fa-
ran en els propers mesos.

Podem avançar un altre indicador que permet fer-nos una idea de l’interès que 
desperta Catalunya de cara a la inversió internacional: tenim uns quatre-cents pro-
jectes d’inversió per part d’empreses de tot el món, sobretot són projectes indus-
trials i de creació de hubs de tecnologia i d’innovació que encara no s’han anunciat. 
Hem vist una evolució importantíssima en els últims anys. Actualment estem atra-
ient centres d’excel·lència de grans multinacionals; la majoria són de l’àmbit tecno-
lògic i arrosseguen, en conseqüència, molt de talent.

Quan parlem d’inversió estrangera, hem de puntualitzar que les dades d’inversió 
estrangera són molt volàtils i s’han de valorar tenint en compte llargs períodes de 
temps. La captació d’inversions estrangeres és una carrera de fons i cal analitzar-la 
en períodes amplis. 

El quinquenni 2013-1017 la inversió estrangera a Catalunya va augmentar un 34 
per cent –34 per cent– amb relació als cinc anys anteriors. I en posarem dos exem-
ples que es mencionen en els informes i que van sortir publicats a premsa: el cas de 
la multinacional nord-americana American Axle & Manufacturing i el de l’empresa 
japonesa Denso.

Pel que fa a AAM, aquest mes de juny vam assistir a l’acte de col·locació de la 
primera pedra de la nova planta de fabricació que l’empresa tindrà a Viladecans. 
I en el cas de Denso, també s’ha de recordar que ha continuat confiant en Catalunya 
com a destinació per a la inversió en aquest 2018 i s’han fet públics els seus plans 
d’inversió futura a la planta de Sant Fruitós de Bages. 

Podríem seguir amb la llarga llista de grans empreses que han decidit invertir 
a Catalunya en aquest any i en podem esmentar algunes: Alstom, American Axel, 
Boehringer, Henkel, ABB, Adesso, Amazon, Criteo, Denytrans, Facebook, Ficosa, 
Lidl, Microsoft, Moodle, SATO-Logic, Scoot, Siemens... Aquesta llista en inver-
sions situa Catalunya com a tercera regió a Europa occidental que més llocs de tre-
ball ha creat entre gener i juny del 2018. 

En resum, les decisions d’inversions es prenen tenint en compte l’entorn empre-
sarial, els elements estructurals de l’ecosistema productiu i el retorn econòmic a mit-
jà i llarg termini. Totes aquestes multinacionals realitzen anàlisi de riscos i, quan 
aposten per Catalunya, és perquè veuen el retorn de la seva inversió.

Però permetin-me que els faci una anàlisi més detallada en base al rigor de les 
dades de què avui donem compte en aquesta compareixença. La font de les dades és 
el boletín que utilitzem al departament, és el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
que és l’organisme oficial del Ministeri de Presidència responsable dels actes jurí-
dics empresarials, entre ells, el trasllat de les seus socials d’una empresa entre co-
munitats autònomes. Aquest butlletí oficial és el document públic i oficial on es pot 
identificar el nom de les empreses i el domicili d’origen i destí, així com el sector i 
grandària. 

I faig aquesta puntualització per aclarir el ball de xifres que s’han publicat en 
diferents mitjans de comunicació, ja que alguns han utilitzat dades del Col·legi de 
Registradors Mercantils i no aquest butlletí oficial. Recordem que les dades que 
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consten en aquest butlletí oficial són les d’inscripció, un cop s’han finalitzat tots 
els tràmits, no els d’inici de tràmits, que són els que s’esmenten en el Col·legi de 
Registradors Mercantils.

El Col·legi de Registradors Mercantils, deia, no publica dades concretes per a 
les empreses, només ho fan de forma agregada. Per això, per elaborar l’informe 
del trasllat de seus socials en l’economia productiva de Catalunya que avui pre-
sentem en aquesta comissió parlamentària, la Generalitat s’ha basat en les dades 
del Boletín Oficial, que, a banda de ser les públiques i oficials, permeten analitzar 
les empreses que han dut a terme el trasllat de seus socials i determinar-ne les ca-
racterístiques.

Passaríem ara a analitzar els principals resultats d’aquest informe, com deia, pre-
sentat el 17 de setembre d’enguany.

Des d’octubre de 2017 fins a 31 de juliol de 2018 –per tant, acotem aquestes dues 
dates–, s’han pres 2.501 decisions empresarials per traslladar seus socials de Cata-
lunya a altres comunitats autònomes. El nombre d’empreses que es traslladen fora 
de Catalunya es fa a través del recompte de CIFs, persona jurídica, i una empresa 
pot tenir diversos CIFs. Els 3.700 CIFs que s’han traslladat fora de Catalunya cor-
respondrien a 2.501 decisions empresarials.

Per posar-ne un exemple, en el sector financer, per a cada fons de pensió té un 
CIF diferent. El fet que s’hagin traslladat 247 fons de pensions no suposa que hagin 
marxat 247 empreses. Moltes de les empreses que han traslladat la seu social fora 
de Catalunya pertanyen a grups empresarials, hòldings, cadenes comercials i hote-
leres, etcètera, on la decisió de l’empresa matriu comporta el canvi de tots els CIFs 
que en formen part. En aquest sentit, s’han identificat 952 societats que pertanyen a 
324 grups empresarials, hòldings, cadenes comercials i hoteleres.

Actualment, a Catalunya hi ha 618.366 empreses –618.000. Aquestes decisions 
corresponen a 3.700 CIFs, una xifra que equival al 0,59 per cent de la base empre-
sarial de Catalunya. La gran majoria, un 80 per cent dels CIFs que s’han traslladat 
fora de Catalunya, són micro i petites empreses. Gairebé el 80 per cent dels CIFs 
que han canviat de seu social corresponen al sector serveis.

Per destí, el 61 per cent d’aquests trasllats ha anat a la comunitat autònoma de 
Madrid. Les empreses estrangeres, en canvi, es queden. Dels 8.642 establiments 
d’empreses estrangeres establerts a Catalunya, només el 4 per cent van traslladar la 
seva seu social. A partir del mes de maig, la tendència de sortides de seus socials 
és a la baixa i tendeix a la normalització que s’ha assolit aquest mes d’agost. I el 
que és més important: els trasllats de seus socials no han tingut gairebé translació 
en els llocs de treball, en termes productius ni empresarials.

Per posar també algunes dades, el 2017 el PIB va créixer un 3,4 per cent respec-
te a l’any anterior, per sobre del creixement de l’Estat espanyol, que va ser d’un 3,1 
per cent; de la mitjana europea, que va ser d’un 2,4 per cent, i de la zona euro, un 
2,3 per cent. Ho tornem a repetir: el creixement del PIB va ser d’un 3,4 per cent a 
Catalunya.

El 2017, també, el nombre d’empreses amb seu a Catalunya va augmentar respec-
te a l’any anterior en 9.385 empreses, i Catalunya continua liderant el nombre d’em-
preses amb seu social a l’Estat espanyol, amb un 18,5 per cent del total.

En definitiva, l’economia productiva de Catalunya, podem dir que clarament ha 
guanyat el relat catastrofista del Govern espanyol del Partit Popular.

Si analitzem el context polític de fa un any, el procés que estava tenint lloc a Ca-
talunya ara fa un any, i en aquells dies va tenir una gran repercussió a nivell inter-
nacional, va estar mogut per la voluntat del poble català d’exercir el dret a votar un 
referèndum sobre la independència de Catalunya. Es tractava, com s’ha demostrat 
sempre, d’un procés pacífic, que al llarg dels darrers anys no s’ha vist afectat en cap 
moment per conflictes ni escalades de violència, excepte la produïda l’1 d’octubre 
per part de la Policia Nacional comandada pel Govern espanyol. 
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En aquest context, i amb motiu de continuar mantenint l’esperit sobre el qual 
s’assenten les relacions del poble català, es va treballar, i actualment també es tre-
balla, per una mediació que garanteixi en tot moment els drets dels ciutadans, la 
llibertat d’expressió, i la seguretat i protecció dels interessos físics i materials de 
la ciutadania i el teixit empresarial.

Els canvis polítics van generar inicialment incertesa tant en les empreses i en 
l’economia a Catalunya com també en l’Estat espanyol. En aquest sentit, el Go-
vern espanyol va ser el responsable absolut de crear inestabilitat, prenent mesu-
res com la de pressionar i afavorir el trasllat d’empreses fora de Catalunya amb 
l’aplicació d’un decret llei que, a la vegada, va intentar perjudicar la inversió es-
trangera. L’impacte del Reial decret 15/2017 de 6 d’octubre, de mesures urgents 
en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins el territori nacional, un decret 
publicat, segons justifica el mateix text, per raons d’urgent necessitat, però que, 
com tots coneixem, es va publicar per facilitar la presa de decisions de les empre-
ses sense comptar amb la junta d’accionistes.

Desconeixem quantes d’aquestes empreses que han canviat la seu social també 
han canviat la seva seu fiscal. No en tenim dades. Les haurem de demanar i treba-
llar. En tot cas, el que s’hauria de fer és revertir –i demanem la reversió d’aquest de-
cret– i, en conseqüència, reparar les repercussions negatives que el mateix ha tingut 
i ha pogut tenir per a les empreses. 

Més de la meitat de les empreses que han traslladat la seva seu social fora de 
Catalunya, el 57 per cent, corresponen al sector financer, seguit del 13,5 per cent 
del sector energètic. És important l’impacte sobre els operadors del sector financer 
i d’assegurances, registradors, agents immobiliaris, notaris i activitats professionals 
–crec que és important recalcar aquestes dades: 57 per cent, sector financer; 13,5 
per cent, sector energètic.

D’altra banda, i tornant als fets que van esdevenir ara fa una any, diversos opera-
dors del mercat internacional van informar que estaven havent-hi moltes dificultats 
per aconseguir NIEs econòmics, necessaris per fer gestions amb l’Administració, 
com la de constituir una societat. El sistema estava donant molt poques cites i s’es-
taven creant llargues cues per poder gestionar amb agilitat la documentació per a 
la creació d’empreses. Addicionalment, el Registre Mercantil va donar intenciona-
dament prioritat als canvis de seus, i això va endarrerir les inscripcions d’empreses 
que s’havien de constituir aquí.

També tenim coneixement que els primers dipòsits que van ser traslladats fora 
de Catalunya van ser els corresponents a empreses públiques gestionades per l’Estat, 
per forçar el canvi de seus socials dels dos principals bancs catalans; trucades a em-
preses perquè canviessin la seva seu per motius absolutament ideològics i interessos 
partidistes. En aquest punt voldríem expressar dues idees clau. 

Primera. Nosaltres respectem la llibertat d’empresa, sí, però amb amenaces i 
sota pressió no hi ha llibertat.

Segona. Resulta paradoxal que el suposat estat protector, l’Estat espanyol, l’es-
tat de tots els espanyols, com els agrada dir, en aquest cas interposés els interessos 
partidistes a la llibertat d’empresa i a l’estabilitat econòmica del país o d’algunes 
zones del país. 

Fa un any també podíem sentir i llegir manifestacions en diferents associacions 
empresarials preocupades per aquest relat catastrofista del Govern espanyol. En 
aquest sentit, un 99,8 per cent de les empreses del nostre país són pimes de menys 
de 250 treballadors. El relat catastrofista no ha generat inquietud financera ni ha 
aturat cap inversió; hi ha neguit entre les empreses però no s’estan traslladant cap 
als centres de producció ni a les seus centrals, confirmava el llavors, encara, presi-
dent de Pimec.

També el president de la Cambra de Comerç Francesa a Barcelona, Philippe 
 Saman, explicava en una entrevista a France Info que el missatge que ell transmetia 
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a les empreses que representa és que no hi havia cap motiu per canviar de seu fora 
de Catalunya.

Per tant, doncs, les empreses que han canviat la seva seu social no tanquen ni 
oficines bancàries ni deixen de vendre aigua ni s’han reduït les ampolles de cava. 

Mesures per retenir les empreses. Hi ha una qüestió recurrent en els mitjans 
de comunicació, també a petició d’alguns partits polítics, un cop explicats els 
principals resultats d’aquest informe, en quines són les mesures que aquest depar-
tament, el Departament d’Empresa, prendrà per fer tornar les empreses que van 
traslladar la seva seu social, aquest 0,59 per cent d’empreses que van traslladar 
la seva seu social.

Per començar, són objecte de la meva prioritat les empreses que formen part del 
teixit productiu de Catalunya, que participen de la nostra economia, i a les que hem 
de proporcionar les millors condicions, el millor ecosistema per a la seva vinculació 
al territori i als nostres objectius de creixement i desenvolupament, a les empreses 
que poden ser tractores i vincular altres empreses. 

No tinc cap inconvenient en repetir que la millor mesura és que nosaltres con-
tinuarem reforçant cadascun dels elements que posem en valor i que diferencien 
l’economia catalana. Catalunya és una economia oberta al món, amb unes rela-
cions econòmiques en continu creixement. 

La posició geoestratègica de Catalunya és un dels actius principals, que es veu 
reforçada per Barcelona i la seva metròpoli, que configuren un centre econòmic i 
tecnològic de primer ordre en l’escena europea. Dels deu principals hubs d’Europa, 
Barcelona és l’única ciutat que no és capital d’estat.

Catalunya també compta amb una xarxa de ciutats intermèdies de gran dina-
misme que estructuren i dinamitzen el seu territori. Catalunya disposa d’un model 
de recerca d’excel·lència, amb centres de recerca de primer ordre, com ara l’Insti-
tut de Ciències Fotòniques, ICFO, o l’Institut Català d’Investigació Química, entre 
d’altres. La capacitat innovadora millora dia a dia, així com ho demostra l’augment 
de les patents sol·licitades.

Tenim tres grans instal·lacions científiques, com el sincrotró Alba, el Centre Na-
cional d’Anàlisi Genòmica i el Barcelona Supercomputing Center. Són projectes que 
impulsen l’economia del coneixement.

Catalunya té avui un molt bon sistema universitari, no perquè ho diguem nosaltres, 
sinó perquè ens ho reconeixen des de fora. Les nostres universitats concentren el 26 
per cent dels estudiants estrangers de màster de l’Estat i el 30 per cent dels de docto-
rat, però, sobretot, ens ho reconeixen els diferents rànquings internacionals de qualitat 
universitària en què es basen els criteris de docència i recerca.

Aquesta oferta, tant de territori, d’infraestructures, de clima i coneixement, és un 
atractiu de primer ordre per mantenir i atreure talent, una de les variables que més 
valoren les empreses. 

La nostra estructura econòmica disposa d’una important aportació del sector in-
dustrial, un 20,8 per cent, que està per sobre de la mitjana europea. Comptem tam-
bé amb un important pes del sector comercial i turístic, i d’activitats professionals, 
científiques, tècniques i administratives de tots conegudes. El comerç exterior és un 
puntal per al seu creixement.

La inversió estrangera rebuda a Catalunya és també un bon indicador de la con-
fiança empresarial de les empreses foranes en el teixit productiu i en les potenciali-
tats del nostre país.

És necessari explicar que, a nivell internacional, la nostra estratègia de captació 
d’inversions prioritza els principals països d’inversió, tradicionals i emergents, les 
empreses de referència global líders en els seus sectors i els projectes estratègics i 
tractors per atreure a Catalunya.

A nivell de la cadena de valor, es prioritzen els projectes industrials, centres 
d’excel·lència, com poden ser els de recerca i desenvolupament, els centres logís-
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tics i head quarters, tot orientant l’atracció d’inversions a projectes generadors de 
riquesa, detecció de talent i ocupació d’alta qualificació.

I un dels punts que estem prioritzant són les inversions d’empreses tecnològi-
ques, a un àmbit en el qual Catalunya és punter a nivell internacional. Actualment, 
a Catalunya hi ha 1.082 empreses estrangeres tecnològiques, i és un sector que se-
guirem potenciant de manera molt activa, per exemple, amb el programa Catalo-
nia Tech Hub, un programa que tindrà com a objectiu agrupar i impulsar l’activitat 
econòmica en l’àmbit de les noves tecnologies per tal d’atreure la inversió estran-
gera de centres d’excel·lència tecnològics.

Sense cap mena de dubte, Catalunya és una de les regions més dinàmiques de 
tot Europa en la captació d’inversions estrangeres. Ho confirmen publicacions de 
prestigi internacional com el magazín del Financial Times, que ha reconegut Cata-
lunya com la regió més atractiva del sud d’Europa, en termes d’inversió estrangera, 
el 2018 i el 2019.

On som ara? Doncs aquest departament treballa per acompanyar les empreses i 
incrementar la seva competitivitat. Per exemple, en matèria d’energia, s’ha creat una 
comissió en aquest Parlament que treballarà les millores en les condicions energè-
tiques de les empreses, entre d’altres, recollit en la Moció 6/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre la transició energètica.

En paral·lel, finalment, l’Administració central de l’Estat ha acceptat les propos-
tes, amb algun matís, que el Govern català ja fa uns anys que reclama, i avui ha 
aprovat el Reial decret 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i 
la protecció dels consumidors.

Ara bé, la proposta presenta aspectes perjudicials per a la competitivitat de les 
empreses catalanes. Un dels punts del reial decret perjudica les empreses industrials 
de Catalunya en relació amb les d’altres zones de l’Estat, com el País Basc o Anda-
lusia, ja que es modifica l’estructura de peatges actuals per als consumidors indus-
trials; és a dir, es genera una situació de competència deslleial, ja que productors de 
la resta d’Espanya tenen costos més barats.

Per tant, amb relació als aspectes que avui estem comentant, seguim demanant 
al Govern espanyol, en primer lloc, la reversió dels efectes del decret de 6 d’octubre 
de 2017; en segon lloc, acordar les mesures que corregeixin aquest greuge que su-
posa, per a la competitivitat de les nostres empreses, aquest nou reial decret llei en 
matèria d’energia. Entenem que aquest reial decret és només un primer pas perquè 
des de Catalunya apostem per una reforma integral del sector elèctric, i aquest reial 
decret no entra en aspectes substancials, com poden ser l’organització del mercat o 
mecanismes de formació de preus.

Un altre dels aspectes, a part de l’energètic, que preocupa les nostres empreses 
és la formació. Estem fent un seguiment exhaustiu del Pacte nacional per a la indús-
tria, aquest pacte del qual, pel que fa als indicadors de compliment, aviat tindrem 
dades d’aquest any; les de l’any passat superaven el 75 per cent de compliment en 
la seva execució. I la nostra prioritat és prioritzar el sector industrial en els serveis i 
programes vinculats a la generació d’ocupació, amb les inversions necessàries en la 
formació i acreditació de les persones. De fet, una de les línies del pacte és la forma-
ció, amb l’elaboració d’un pla interdepartamental d’impuls de les vocacions STEM 
–ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Sabem que la formació de les persones és fonamental per generar projectes em-
presarials i mantenir-los. En aquest sentit, estem treballant un dels problemes més 
importants que tenen les empreses en aquest moment per ser competitives: la for-
mació contínua i el reconeixement de la formació adquirida per via no formal en 
l’empresa o que l’empresa genera per a actualització, modernització o transformació 
de la seva activitat. 

És absolutament necessari qualificar les persones que estan en el mercat de 
treball o que són professionals de les empreses per moltes raons, però el motiu 
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principal és perquè permet millorar la qualitat de l’ocupació de les persones a 
les empreses i, en segon lloc, reconegut en els informes de diferents associacions 
empresarials i sindicals sobre les qüestions que més preocupen a les empreses, 
perquè fa més competitiva la mateixa empresa, la legitima per poder licitar i ob-
tenir projectes empresarials tant en el territori com a nivell internacional, la qual 
cosa millora notablement les seves condicions d’estada.

La millora de l’obtenció de coneixement és un dels elements més valorats com a 
mesures d’avanç per a les empreses. En aquest context, treballem coordinadament 
amb els departaments d’Ensenyament i de Treball, per aconseguir vincular les ne-
cessitats de les empreses amb les innovacions en la formació, trasllat de necessitats, 
però també organitzant projectes pilot, per sectors i territoris, que ben aviat concre-
tarem.

Des de la transparència i el rigor, seguirem analitzant l’evolució empresarial a 
Catalunya, perquè de la seva evolució en depenen també els llocs de treball i la ge-
neració de riquesa per fer polítiques socials. Perquè també ens preocupen les deri-
vades socials del nou context generat per la indústria 4.0. 

Per exemple, amb l’execució del Pacte nacional per a la indústria i amb el con-
sens dels agents socioeconòmics de representativitat reconeguda, aquest 2017 es 
van elaborar informes com els d’Impacte laboral de la indústria 4.0 o El paper de 
la dona i la indústria, a més d’altres que s’elaboren aquest any i que aviat en tin-
drem la publicació, com són els relatius a la qualitat de l’ocupació de la indústria 
a Catalunya, i un de relatiu a la renda bàsica universal, que analitza una proposta 
disruptiva d’innovació social.

Quan sentim que alguns comencen a parlar i a reconèixer els actius del tei-
xit empresarial a Catalunya en lloc d’escollir els discursos catastrofistes, llavors 
començarem a creure que el que els preocupa és el seu creixement i el lloc de 
treball dels que en depenen. Perquè una economia productiva, innovadora, inte-
gradora, sostenible i oberta al món que fomenti l’equilibri territorial, és aquesta 
la prioritat d’aquest Departament d’Empresa. I ho seguirem fent. I ho seguirem 
fent perquè els actius de l’economia productiva a Catalunya han guanyat el relat 
catastrofista dels que la volen perjudicar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera.
Havíem proposat inicialment un recés de deu minuts. Proposo als grups si ho 

mantenim o continuem amb la sessió. (Veus de fons.) Votem? (Veus de fons.) Cinc 
minuts? (Pausa.)

Doncs, vinga, fem un recés de cinc minuts.
Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i onze minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i quatre minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió.
A continuació intervindran els grups parlamentaris per un temps màxim de deu 

minuts cada grup. I començarà les intervencions el grup proposant de la sessió in-
formativa, el Grup de Catalunya en Comú Podem, el diputat Lucas Ferro.

Gràcies.

Lucas Silvano Ferro Solé

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera i secretaris. En primer lloc, 
m’agradaria fer una reflexió. És a dir, jo crec que el punt del dia, avui, era prou 
clar, i crec que la seva intervenció ha girat sobre un reguitzell de dades que tenen 
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més com a objectiu construir un argumentari sobre el que ha passat a l’economia 
catalana després de l’1 d’octubre que de contestar la pregunta. Crec que s’hauria 
de fer constar això. Crec que la resta de grups ho comparteixen.

Jo em cenyiré al motiu de la seva compareixença avui i no tant a valorar el que 
vostè ha dit.

Sortia a eldiario.es, i és el motiu d’aquesta compareixença, una exclusiva que 
deia que la Generalitat havia ocultat la intranquil·litat dels empresaris i la paralit-
zació d’inversions a Catalunya. Citava algunes empreses –la firma japonesa Denso, 
de la qual vostè ha parlat; AMM, de la qual vostè ha parlat; altres de les quals jo no 
li he sentit parlar, com Hewlett-Packard, EGO Appliance, Piccadilly Group, PNB 
Paribas, etcètera–, i crec que la primera pregunta és de calaix: el Govern va ocultar 
a l’opinió pública la intranquil·litat que li expressaven les empreses i els fons d’in-
versió a Catalunya? Si no és així, m’agradaria que respongués una cosa que també 
diu la notícia, que és per què aconsellaven no fer informes per escrit i limitar-se a 
fer trucades telefòniques. Això surt a la notícia. Si no és cert, m’agradaria que ho 
confirmés.

Ha dit vostè a la seva intervenció, en la part en què s’ha referit al seu motiu de 
compareixença, que no hi ha constància que s’hagin perdut inversions, és a dir, 
que el que vam tenir els mesos de setembre i octubre van ser ajornaments i que, 
després, el ritme d’inversions i aquestes inversions s’han recuperat durant l’any.

Però s’ha referit vostè a dades globals d’inversió i a mi m’agradaria referir-me a 
les empreses que cita l’informe i que cita eldiario.es. De les empreses que es men-
cionen a l’informe, alguna ha retirat les seves inversions projectades a Catalunya?

M’agradaria també fer una reflexió. És a dir, vostè ha afirmat que algunes 
empreses van ajornar les inversions per intranquil·litat, m’agradaria saber si hi 
ha hagut costos econòmics o laborals en aquestes empreses pels ajornaments de 
les inversions. És a dir, aquestes inversions previstes durant aquests mesos, se-
gurament, tindrien un impacte econòmic positiu tant en el conjunt de l’econo-
mia catalana com en les mateixes empreses, si ha tingut algun cost econòmic o 
laboral.

Ha afirmat també que no tenen dades sobre l’impacte fiscal del Decret 15/2017 
del Govern de l’Estat espanyol. M’agradaria saber si faran algun informe oficial so-
bre això. Encara que no és estrictament sobre aquesta compareixença, aprofito que 
vostè ho ha dit.

I ha citat una altra cosa, que crec que també m’ha agradat que ho digués perquè 
forma part d’aquest període de temps, que és la retirada de fons oficials, bé, de fons 
públics de les entitats financeres. M’agradaria saber si tenen dades oficials sobre 
aquesta retirada de fons, i si va ser de coneixement de la conselleria que hi hagués 
pressions per part d’institucions de l’Estat a les empreses o als fons d’inversió perquè 
es retiressin de Catalunya. I, si n’hi va haver, quines? Perquè entenem que això és 
una compareixença oficial i no és una construcció d’argumentari, sinó que s’haurien 
de donar dades.

Jo, sobre la seva part expositiva sobre el motiu d’aquesta compareixença, no tinc 
més preguntes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. A continuació, pel Grup de Ciutadans, té la paraula la 
diputada Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Moltes gràcies. Bona tarda, consellera, presidenta, membres de la Mesa, 
 diputats i convidats que ens acompanyen. Bien, usted comparece hoy aquí para 
dar explicaciones sobre las informaciones que han salido a la luz y que eviden-
cian la ocultación de datos e informes elaborados por ustedes mismos, que reco-
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gían lo previsible y lamentablemente confirmado, y no será por no estar sobre aviso, 
sobre las consecuencias económicas que padecería Cataluña y su tejido empresarial 
si persistían en llevar a cabo su desastrosa aventura unilateral. 

Y permítame que le haga una…, oyéndole hablar, me recuerda usted un poco 
a esos gobernantes de Detroit que, cuando la industria automovilística empezaba a 
decaer, ellos seguían en la autocomplacencia, o sea, alegrándose y curándose las 
heridas con un poquito de saliva.

Pero, en fin, en concreto, volvamos al informe y a los informes y a las informa-
ciones que tenemos sobre los hechos acaecidos.

Estas informaciones provienen del seno del ejecutivo separatista de la pasada 
legislatura, y constatan que eran conscientes de que el clima político en el que es-
taban sumiendo a Cataluña empezaba a afectar seriamente la inversión y la fuga 
de empresas. 

Textualmente, se recoge en uno de los informes internos, dirigido desde Acció al 
exconseller senyor Santi Vila, el 5 de octubre de 2017, que «la impresión general es 
que las filiales de multinacionales ya presentes en Cataluña paralizan  inversiones», 
lo que luego ha sucedido, y esto a dos días de la celebración de su simulacro de 
 referéndum ilegal. 

La conselleria de Empresa recibe una primera alarma ante la posibilidad de 
una declaración unilateral de independencia, una alarma que proviene de multi-
tud de empresas –empresas grandes, medianas, pequeñas, de autónomos, empre-
sas que son tanto nacionales como internacionales– y de todos los sectores, que, 
en muchos casos, los que pueden, como usted ha dicho, los que tenían contactos, 
hablan directamente con la Generalitat pidiendo reuniones urgentes al más alto 
nivel para mostrar su preocupación y pidiendo, al fin y al cabo, lo que tantas ve-
ces les hemos pedido aquí, seguimos pidiéndoselo: simplemente, sentido común, 
responsabilidad, respeto a la ley y estabilidad política.

Las empresas estaban y están preocupadas por los efectos que se ciernen sobre 
ellas a causa de, pues, lo que les preocupa a las empresas, señora consellera, que 
estas están obligadas a dar resultados, no como ustedes, que se permiten no dar ni 
uno. Digo: posibles aranceles, impuestos, el acceso a la financiación y pérdida de 
otras ventajas ante el riesgo inminente de salir de la Unión Europea. 

Y ustedes, desde la autoridad como Govern y desde la responsabilidad que 
ostentan, ¿qué hicieron y qué siguen haciendo? Lo de siempre: mentir, engañar, 
manipular, y, en definitiva, tapar y parchear, a salto de mata, los hechos, la rea-
lidad. 

En aquellos momentos, se armaron de cinismo; hoy, siguen en la misma línea 
y acuerdan decir lo contrario de lo que se recogía en todos los informes técnicos 
al respecto, y lo hizo el propio conseller públicamente diciendo: «Desde Acció y 
el Departamento de Empresa, nos hemos reunido con empresas de todos los sec-
tores y multinacionales con filiales, y el marco de seguridad jurídica en Cataluña 
está garantizado y asegurado.» Sí, sí, ya lo hemos visto. Lo único que contribuyó 
a mitigar la caída libre y en picado fue la aplicación del 155, reconocido por los 
propios empresarios.

También decía «no hacer una bola de nieve, porque esto es una estrategia par-
tidista», lo ha repetido usted, «que da pie a los que dicen que el mundo se aca-
ba». Hombre, ¿no recuerda usted que fueron las propias Òmnium y la ANC las 
que llamaron al boicot, en aquellos días, a los bancos, para que hiciera la gen-
te una retirada masiva de depósitos y de efectivo? Sin embargo, internamente, 
 reconocían que, en base a varios estudios publicados por incluso el Colegio de 
Economistas o académicos, las implicaciones económicas de Cataluña, una Ca-
taluña independiente del resto de España, llevarían a cabo o darían lugar a un des-
censo muy importante en las ventas al resto de España, que sigue siendo nuestro 
mercado principal. 
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Vaya casualidad, consellera, no reconoce que a día de hoy sus afirmaciones son 
idénticas a las del conseller ya cesado, y es que son calcadas. Todo lo que ha dicho 
usted, desde los primeros días que nos vimos aquí y lo que me dicen sus compañe-
ros en las comisiones, es idéntico.

Ya sabemos cómo continúa la historia, por lo que entienda que, desde la más 
pura lógica, le pregunte: ¿por qué siguen insistiendo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Y a qué 
coste piensan seguir ustedes estirando la farsa? ¿Hasta que no queden ni pymes ni 
autónomos a los que expulsar? ¿Hasta que las que no puedan irse y el conjunto de 
la economía se hundan por completo? ¿El coste, para quién va a ser entonces, para 
ustedes, que llevan treinta años haciendo de una gran mentira su modus vivendi, o 
para los catalanes, que pagan impuestos religiosamente, viendo como ustedes re-
vientan lo que ellos han trabajado durante esos treinta años? ¿No les da ni siquiera 
un pelín de vergüenza?

En su realidad inventada tampoco parece que sirva la experiencia para aprender 
de los errores y enmendarlos. Mire, señora consellera, que se vayan las empresas 
ha perjudicado siempre allí donde ha ocurrido, y un ejemplo vivido es el del Que-
bec, que a ustedes les gusta también utilizar para otras cosas, donde los intentos 
de secesión propiciaron la fuga de empresas hacia Ontario, especialmente, y que, 
desde el punto de vista económico, a medio y largo plazo –que esto se les olvida 
siempre, el medio y el largo plazo–, supuso un empobrecimiento económico más 
que reconocido.

Por otra parte, permítame que haga también referencia a lo que sí corrieron 
a publicitar hace ya más de un mes en rueda de prensa a los medios de comuni-
cación y a lo que usted, hoy, solo ha dedicado dos minutos, que es el informe, 
¿eh?, sobre los efectos del traslado de sedes sociales en la economía catalana, 
informe que dicen que ha elaborado la Generalitat –será porque está hecho to-
talmente a medida de su Gobierno–, informe con doce páginas, entendemos que 
de conclusiones, publicadas también en su web, y, por cierto, ¿cómo puede ser 
que nosotros, que somos diputados de esta cámara, nos tengamos que enterar por 
la prensa de un informe de esta naturaleza y, encima, no nos hagan llegar una 
copia íntegra? 

Sepa que hemos registrado una solicitud para que se nos provea en su totalidad y 
poder realizar, entonces, las valoraciones que correspondan, aunque no sé si es pe-
dirle mucho, porque, teniendo en cuenta que, en la información que aquí se  recoge, 
lo que hace es condensar unas pocas transparencias con gráficos y que, además, 
pertenece a una empresa que se dedica al suministro de información comercial y 
de marketing... 

En fin, nosotros nos habíamos hecho ilusiones sobre la posibilidad de que se 
hubiesen tomado ustedes este asunto en serio y empleado a fondo en hablar con 
las empresas, en reflexionar y, finalmente, en concebir un plan de choque para el 
retorno de las mismas, o también para consolidar las que ya tenemos, atraer las 
nuevas…, en fin…

Pero usted sabe que, sobre todo, habiendo perdido la Agencia Europea del Medi-
camento, cuyo coste no podremos nunca… Sí, ríase; a mí me parece bastante grave. 
¿Usted sabe la de puestos de trabajo cualificados que venían? Más de mil. ¿Usted 
sabe el coste de oportunidad que tendrá Cataluña por no haber conseguido que ven-
ga aquí la Agencia Europea del Medicamento? Pero da igual, es que ustedes es la 
cosa aquella de «virgencita, que me quede como esté». Se puede ir a peor, ¿verdad? 
En fin...

En cualquier caso, basándonos en lo que ustedes quieren dar a entender en estas 
transparencias, donde dicen analizar el impacto de la fuga de las sedes sociales, lo 
que vemos es que, como no podía ser de otra manera, el impacto sobre la econo-
mía real, para ustedes, es cero, y, para más inri, restan toda importancia a la pérdi-
da de puestos de trabajo. No serán los suyos, ¿verdad? Aunque reconoce que no se 
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ha cuantificado. Pues, mire, para empezar, ¿cómo se puede valorar la importancia 
de algo que no han podido cuantificar realmente? Si eso no supone ya de por sí un 
 absurdo total, al menos resulta un tanto osado, ¿no le parece?

Por otra parte, se hacen ustedes un poco de lío sobre cuántas empresas han tras-
ladado su sede social fuera de Cataluña, que si solo 2.500 decisiones empresariales, 
que 3.700 CIF... La cuestión es seguir negando la realidad. 

Los datos, ustedes nos lo quieren..., bueno, nos dan algunos, luego hablaremos 
de eso, si hay tiempo para la réplica. Hacen que ustedes se olviden de la realidad 
y se centren solo en una obsesión, que es la del mesiánico procés. El traslado de 
sedes es efectivo en una empresa desde que esta lo acuerda, y además no conoce-
mos ningún caso ni sociedad en el mundo en el que, adoptado ese acuerdo y pre-
sentado en el Registro Mercantil, después lo retire; así que no se hagan trampas 
al solitario.

Pero yo le voy a acercar un momentito a la realidad, solo un momentito, no le va 
a doler. El número de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña 
desde octubre de 2017 hasta finales del segundo trimestre de 2018 es de 4.422, a fal-
ta de confirmar el tercer trimestre de 2018, que ya le adelanto que son una 500; por 
lo tanto, estamos en torno a las 5.000 empresas que se han ido de Cataluña, como 
respuesta a la tensión política e incertidumbre provocadas tanto por el anterior Go-
bierno separatista, nada más y nada menos que dando un golpe a la democracia y 
al ordenamiento jurídico vigente, como por el de ustedes, que va en la misma línea 
o peor.

También, en muchos casos, se han trasladado las sedes fiscales. En cifras de la 
propia Agencia Tributaria, superaban con creces, hace meses, el millar; por lo tan-
to, sí que hay cifras. Pero a ustedes les parecen pocas, ¿no es cierto? Aún tienen 
margen, hasta 600.000 y pico de empresas que hay en Cataluña, fíjese, usted, si el 
separatismo puede aún prescindir de unas cuantas miles más. Pues, ¿no prescinden 
ni excluyen a más de la mitad de los catalanes? Y, sobre todo, dígame, ¿cuántas han 
revocado la decisión tomada por sus órganos de administración y han vuelto? Us-
tedes le echan la culpa a un real decreto, que tanto permite la entrada como la sa-
lida; por lo tanto, derogarlo ahora sería poner trabas administrativas para que esas 
pudieran volver.

¿Es que no sabe que la desaceleración económica en Cataluña es del 1 por ciento 
frente al 0,4 por ciento del conjunto de España? ¿No sabe que la inversión extranjera 
en la industria en Cataluña ha alcanzado un desplome del 69 por ciento durante este 
año? ¿Tampoco sabe que seremos la segunda comunidad que menos crezca en 2018, 
por culpa del procés, y que el ritmo de crecimiento de empleo en 2018-2019 será del 
1,5, lejos del 2,4 del conjunto de España? ¿No sabe que la confianza de las empresas 
catalanas en la marcha de la economía ha disminuido un 2,1 por ciento, en relación 
con el año anterior?

En definitiva, y concluyo, sobre sus informes y valoraciones, lo que tenemos 
que decir es que ustedes siempre intentan aparentar lo que no es, y a sabiendas, 
se cubren de opacidad, han engañado antes y siguen engañando ahora. ¿Cuántos 
informes suyos ocultos más vamos a tener que encontrarnos en la prensa?

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Pel Grup Socialista, té la paraula la senyora Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, consellera i al seu equip per venir avui aquí. 
Tot i així, no puc fer massa més agraïments, entre altres coses perquè avui, segons 
consta a l’ordre del dia, vostè venia, doncs, a donar explicacions sobre els informes 
del Govern amb relació a les estratègies per ocultar la intranquil·litat empresarial i 
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la paralització d’inversions durant el setembre i octubre del 2017, i no ens ha vingut 
a explicar aquest informe, ens n’ha vingut a explicar un que vostè va presentar a la 
premsa el 17 de setembre, que, la veritat, li haig de dir que ens hagués agradat que, 
abans d’explicar-lo a la premsa, el vingués a explicar aquí. 

Un informe tan important, pel qual vostè sap que molts grups estem preocu-
pats o que en demanem informació constantment, no hauria estat malament com-
parèixer a petició seva per explicar-nos l’informe i, després, doncs, fer-ho a la 
premsa. En tot cas, no ho ha fet així, i avui ha vingut a explicar aquest, quan és 
el que no tocava.

Tampoc no estaria malament que, quan fem compareixences d’aquest tipus, per 
informes que demanen dades i molta informació, que se’ns presentés algun tipus de 
presentació. Crec que ajuda bastant els diputats que estem escoltant, doncs, també 
la intervenció el resum d’aquesta documentació.

En tot cas, vostè avui ha vingut a explicar una cosa per a la qual no es de-
manava la seva compareixença. Nosaltres li demanàvem..., o el que li demana-
va el Grup de Catalunya en Comú i que hem recolzat tots fa una estona en la 
nostra votació, doncs era que vingués a explicar aquestes informacions. I vos-
tè feia cares rares quan l’hi deia el diputat Ferro, però una de les informacions 
que surten a eldiario.es i que sembla que, evidentment, formen part, diguéssim, 
de totes les informacions judicials i els documents judicials que en aquests mo-
ments consten, doncs, en els jutjats, i que és un informe que apareix en els cor-
reus electrònics del senyor Santi Vila, que era l’anterior conseller d’Empresa. I en 
un d’aquests correus, doncs, hi ha un informe que el que explica és un seguit de 
coses que resumeix, ens imaginem, aquest mitjà de comunicació. S’entenia que 
el que feia Catalunya en Comú..., i esperàvem tots que vingués a explicar aquest 
informe.

Vostè ens podria dir que no existeix, però, home, jo li demanaria o li suggeriria 
que fos sincera, perquè, si això està en mans judicials, doncs és possible que un dia 
ens trobem l’informe i, per tant, si vostè avui és consellera..., en aquell moment era 
la directora general d’Indústria, i sembla que aquest informe el va elaborar la Direc-
ció General d’Indústria, algun coneixement, vostè, en deu tenir.

Jo crec que està bé, consellera, que tots aquí vinguem a fer el nostre relat, fem 
política, cadascú des de la seva ideologia i el seu punt de vista. Però també està bé 
que intentem no enganyar-nos constantment, perquè crec que som grandets, els que 
estem aquí, i –ho dic moltes vegades– estaria bé que de tant en tant fóssim una mica 
honestos, ens miréssim als ulls i diguéssim el que és, intentéssim ser al màxim de 
rigorosos amb la realitat.

Jo li vull preguntar algunes coses que no ens ha explicat, evidentment, sobre 
aquest informe. Una és qui va encarregar-lo, qui va encarregar aquest informe que 
s’envia al conseller Santi Vila el 5 d’octubre. Es diu en aquesta informació que és 
la Direcció General d’Indústria, de la qual vostè era la responsable. Doncs m’agra-
daria saber qui encarrega l’informe, qui el fa, qui desenvolupa els treballs sobre 
aquest informe, quantes empreses consten en aquest informe. Perquè diu que a 
partir, doncs, del que passa a finals de setembre i octubre hi han trucades; el que 
explica aquest informe és que hi han trucades d’empreses preocupades, multi-
nacionals, però també empreses catalanes, que expliquen el seu neguit, la seva 
intranquil·litat, doncs, per la situació política que hi ha a Catalunya i la insegure-
tat jurídica. 

Perquè no oblidem que el 6 i 7 de setembre s’aproven dues lleis, la del refe-
rèndum, però sobretot la de transitorietat jurídica i la constitució de la república, 
que generen clarament una inseguretat jurídica a les empreses, sobretot a aque-
lles que tenen molt a veure amb sectors reguladors. I, per tant, hi ha una realitat, 
en aquest sentit, no?, que sembla que és el que diu aquest informe i el que vostès 
sempre ens estan negant. 
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Nosaltres no..., o almenys el Grup Socialista no fa discursos negatius, catas-
tròfics, etcètera, però el que també ens agrada és reconèixer la realitat. En aquell 
moment, el 6 i 7 de setembre, passen coses greus, es trenca la legalitat catalana, 
es crea inseguretat jurídica. A partir de l’1 d’octubre, més el 10 d’octubre, més 
el 27 d’octubre, es genera més inseguretat política, que això, evidentment, afecta 
les empreses i l’economia, perquè si hi ha una cosa que té el diner és que és molt 
poruc. I a partir d’aquí, doncs, hi ha, és veritat, canvi de seus socials de moltes 
empreses catalanes cap a altres comunitats autònomes, i jo crec que això, només 
això, ja hauria de preocupar un govern. Escoltin, és igual el motiu, però crec que 
hauria de preocupar.

I escoltant-la a vostè sembla que és que no passa res, que, escolta’m, som fan-
tàstics, meravellosos; aquesta autocomplaença que jo crec, sincerament, que per in-
tentar millorar sempre l’hauríem d’evitar de les nostres intervencions. I, per tant, jo 
crec que una certa sensatesa i ser molt més objectius amb la realitat, doncs, estaria 
bé, sobretot si resulta que, aquest informe, és cert que el va fer la direcció general 
de la qual vostè estava al capdavant, i, a més a més, en el qual es diuen coses que 
coincideixen no amb l’alarmisme sinó amb el que molts grups parlamentaris hem dit 
sovint aquí: home, doncs, que hi havia una intranquil·litat que potser estava afectant 
clarament l’economia i algunes de les decisions empresarials.

Perquè, pel que diu la informació, doncs sí que va haver-hi empreses que van 
trucar preocupades per les seves inversions i que algunes es van aturar. I les  citava 
abans el diputat Ferro, no?: BNP Paribas, Piccadilly Group, HP, Denso... És a dir, 
que va haver-hi empreses que realment es van preocupar o van aturar alguna in-
versió. 

Doncs ens agradaria saber quantes empreses consten en aquest informe; quins 
eren els seus temors; si es va establir un argumentari, per què es va establir que 
aquest argumentari no s’escrivís i, sempre, si es donaven suggeriments, fossin 
a través del telèfon... Són coses que crec que és raonable que les vulguem tenir. 
I, evidentment, si aquest informe existeix, doncs també estaria bé que el poguessin 
fer arribar als grups parlamentaris. Com que no ho faran, doncs ja ho demanarem, 
no?, però ens sembla que seria interessant.

Però, vaja, més enllà d’això, el que a mi més em va «frapar» quan vaig veure 
aquesta notícia és, home, doncs, ens han enganyat, perquè sempre dient que no 
passava res..., tampoc passaria res perquè aquest Govern digués: «Va haver-hi una 
situació política complicada, difícil, provocada per diferents motius» –no cal que 
hi posem culpables–, «i això va generar intranquil·litat a les empreses i a l’econo-
mia.» Tampoc passa res, per dir això; no crec que sigui una frase, no ho sé, tan 
difícil de dir.

I, a partir d’aquí, doncs, intentar posar solucions, que és el que nosaltres diem so-
bre com facilitem, si és que ho hem de facilitar, que tornin algunes de les empreses 
que van marxar, perquè la situació és, tal vegada, una mica més estable. I dic «tal 
vegada» perquè ahir el president Torra se’n va anar a Ginebra i va tornar a apostar 
per la unilateralitat. És a dir que, en fi, no sé si torna l’estabilitat política a Catalu-
nya, no?, tant de bo. Però, bé, ho vull deixar clar.

Després, en aquells dies, va haver-hi altra gent que va fer informes, i en concret 
vaig anar a la presentació d’un informe que van fer a ESADE el doctor Trias de Bes 
i el doctor Mena, que va ser conseller d’un govern del qual vostè va formar part, era 
en aquell moment Convergència, però ara PDECAT, i, per tant, va ser un conseller 
triat pel president Artur Mas. 

Era un estudi que van fer els dos amb més de cent directius d’empreses multina-
cionals, i en ell hi havia, bé, una anàlisi. No espantava, però sí que mostrava aquesta 
intranquil·litat per la situació política. I alguns ítems: el 80 per cent d’aquests direc-
tius mostraven un grau de preocupació alt per la situació política que s’estava gene-
rant a Catalunya; deien que aquesta intranquil·litat, doncs, la veien, sobretot, pel que 
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feia a l’aturada d’inversions, a la marca Catalunya i Barcelona, que es veia afectada 
per això, a operacions corporatives que s’aturaven; un 44 per cent reconeixia que 
estàvem perdent clients, i estàvem parlant d’això que era principis de novembre; so-
bretot, clients de l’àmbit nacional espanyol, diguéssim, Aragó, però també d’altres 
llocs, i que, evidentment, el canvi de seus que estava havent-hi a moltes companyies, 
entre altres algunes de seves, tenia molt a veure, evidentment, amb la seguretat jurí-
dica i regulatòria i amb la inestabilitat política.

Això apareixia en un informe de dos doctors acreditats, com són Trias de Bes 
i Francesc Xavier Mena, que deia això amb una anàlisi que ells havien fet. Bé, em 
sembla que ja no ho diu l’Alícia Romero, el Lucas Ferro i no sé quins diputats que 
volen generar l’hecatombe a Catalunya, no?, sinó que hi han dades que ens mostren 
una certa preocupació. 

I a mi el que m’agradaria del meu govern –el meu govern– és que digués que 
és veritat, que en aquell moment es va generar una intranquil·litat, una inestabilitat 
que va provocar que empreses truquessin, que fins i tot es va fer un informe... Això, 
m’agradaria que expliquessin la veritat, que no costa tant.

I a partir d’aquí, escoltin, nosaltres la mà estesa. De fet, al proper Ple hi va una 
moció nostra, una interpel·lació que li vam fer, consellera, sobre aquest tema, per 
dir, escolta’m, com posem les bases per generar aquesta estabilitat, aquesta segu-
retat jurídica; com intentem que algunes empreses puguin retornar, si la cosa està 
més tranquil·la... En fi, posar les bases i posar les condicions, que és el que ha de fer 
l’Administració, perquè tornin, o continuïn, o millorin o augmentin les inversions 
i la tranquil·litat a les empreses que estan aquí. No dic totes, però, evidentment, al-
gunes sí, com sembla que deia l’informe que la seva direcció general va produir ara 
fa tot just un any.

Per tant, m’agradaria que respongués aquestes preguntes que li he fet, que 
són molt concretes, i em sembla que a tots ens ajudaria una mica. I, en tot cas, ja 
vindrà un altre dia a explicar l’informe que ens ha vingut a explicar, però, since-
rament, no estàvem preparats per a això, perquè vostè venia a explicar-nos una 
altra cosa.

Per tant, li pregaria molt que ens respongués aquestes preguntes, que per a nos-
altres són importants, i a vegades també per aclarir les coses, perquè, si no, sempre 
se’ns acaba criticant, no?, el nostre alarmisme, i crec que, doncs, si al final hi ha 
una preocupació i estava compartida pel Govern, vol dir que entre tots estàvem en 
la mateixa línia d’anàlisi.

I, per tant, doncs, li agrairia respostes concretes a les preguntes que li he fet. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Com que el Grup de la CUP - Crida Constituent no hi 
és, a continuació té la paraula el Grup Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Si m’ho permeten, afegiré també les 
gràcies als grups que m’han precedit en la paraula, perquè després de la interven-
ció de la consellera m’havia quedat amb un complex de catastrofista impressio-
nant, i, afortunadament, havent sentit els grups que han intervingut fins ara, dic, 
bé, almenys ja no seré només jo, no només serà el PP, sinó que aquí hi han més 
catastrofistes.

Però, miri, jo intentaré posar-l’hi fins i tot fàcil i tot. Podem estar parlant d’in-
formes, i em sumo a totes les peticions que s’han fet en relació amb aquests infor-
mes que sembla que estaven a disposició del Govern, que jo crec que eren sobrers, 
perquè jo crec que hi havia prou consens en el Govern, que, en funció de les  seves 
actituds i en funció dels fets, això tenia una repercussió clara sobre l’activitat eco-
nòmica que hi hauria a Catalunya. Això ho tenien claríssim; no necessitaven in-
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formes. Però, tot i amb això, sembla ser que hi havien informes que aventuraven 
tot aquest catastrofisme. I m’afegeixo a les peticions que s’han fet en relació amb 
aquests informes.

Però, permeti’m, anem a les realitats. I podem discutir –i vostè ho fa sovint– de 
dir, escolti’m..., per exemple, anem a parlar de la inversió estrangera a Catalunya. 
I vostè em dirà: «Escolti’m, podem parlar de períodes quinquennals, perquè reflec-
teixen més bé la situació estructural.» Ja hi estem d’acord; des del punt de vista 
estructural, les dades quinquennals són òptimes per fer una anàlisi de l’estructura 
econòmica d’un país. Però, quan parlem de circumstàncies conjunturals, home, val 
la pena veure dades conjunturals. I jo li donaré les dades conjunturals. Lamento 
que puguin semblar catastrofistes, eh?, però són les dades que he trobat i, per tant, 
són les que li donaré.

Quart trimestre del 2017: caiguda de la inversió estrangera, un 45,7 per cent. 
Primer trimestre de 2018: caiguda de la inversió estrangera, un 61,9 per cent. Se-
gon trimestre de 2018: caiguda de la inversió estrangera, un 16 per cent. Les po-
den posar en dubte, si vostès volen, aquestes dades, però són les dades que publica 
l’Idescat. 

Sí, l’Idescat no publica dades d’inversions estrangeres anunciades. L’Idescat 
no publica dades de presumptes inversions d’un suplement del Financial Times. 
L’Idescat no publica dades d’intencions que es publiquen a fDi Markets, que, per 
cert, és una base de dades de pagament i que només hi té accés el Govern o hi po-
dríem tenir accés els altres si volguéssim pagar, i no el tenim, i, per tant, no són 
dades transparents. Les dades transparents deuen ser, dic jo..., deuen tenir algun 
valor, les que publica l’Idescat, ni que siguin les del Ministeri d’Economia, però 
les publica Idescat; per tant, els dono credibilitat. I, si semblen catastròfiques, ho 
lamento, però són les dades que són; no és una opinió del Partit Popular, és la 
realitat, i la realitat és aquesta.

Quart trimestre del 2017: caiguda de les inversions. Primer trimestre de 2018: 
caiguda de les inversions. Segon trimestre del 2018: continuen caient les inversions, 
però es recuperen una mica. Per cert, lluny, molt lluny, de batre els rècords històrics 
que vostè va anunciar el 18 de juny en una compareixença per avaluar la inversió 
estrangera a Catalunya –molt lluny. 

Sosté encara que el 2018 hi haurà un rècord històric d’inversió estrangera a Ca-
talunya? Em refereixo a un rècord positiu. Si es refereix a rècord negatiu, anem pel 
camí. Em refereixo a un rècord positiu, eh?

Segona qüestió: han marxat empreses. Bé, podem discutir si n’han marxat cent 
més, dues-centes, mil, més, menys. Han marxat empreses, han canviat empreses de 
seu social a Catalunya a fora de Catalunya, sí o no? Degut a la situació que es vivia 
a Catalunya, sí o no? Sí. Poques? No. Moltes? Sí, moltes. Hem d’intentar fer alguna 
cosa per revertir aquesta situació? Vostè mateixa va dir que intentaria parlar-hi, amb 
aquestes empreses, per veure si era possible revertir la situació. 

Ara, si us plau, no es creguin les seves pròpies mentides. Revertir el decret que 
facilita el canvi de seu el que farà serà dificultar que aquestes empreses tornin a Ca-
talunya, perquè el decret no és per facilitar que les empreses marxin de Catalunya, 
és per facilitar que les empreses canviïn de seu. I canviar de seu significa anar de 
Barcelona a València o a Madrid, com de València o Madrid tornar a Barcelona. 
Ara, tinc la impressió que ganes, ganes, massa no en tenen.

Per cert, vostè també va dir en aquesta compareixença del mes de juny no només 
que intentaria parlar-hi, sinó que va fer servir l’expressió «sense afavorir cap boicot 
a aquestes empreses». Jo no vull dir que vostès facin cap boicot a cap d’aquestes 
empreses, no ho vull dir, no ho vull dir, ni ho dic. Ara, aquesta mateixa setmana 
en tenim un exemple. 

Escolti’m, el Premi Planeta és el segon premi literari més important del món. El 
primer és el Premi Nobel. No mereix l’atenció per part de cap membre del Govern? 
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De cap? Ni de la consellera d’Empresa? De cap? Home, potser no és fer boicot, pot-
ser tenien l’agenda ocupada aquell dia, però tinc la impressió que és una falta, i hi 
afegiria falta de respecte important cap a aquesta empresa, amb independència que 
vostès hi tinguin més o menys simpaties pel fet que vagin decidir treure la seu so-
cial de Catalunya.

Acabo. I acabo amb un altre sector econòmic també de la seva competència 
i que també ens preocupa. No ha sortit, no l’ha tret vostè, però jo sí que el vull 
treure, perquè jo crec que és important. No sé si és el catastrofisme del PP o què 
que al mes d’agost, a inicis del mes d’agost, hi han hagut cinc països que recoma-
nen als seus ciutadans que no viatgin a Catalunya. Cinc: Alemanya, Regne Unit, 
Estats Units, Austràlia i Canadà. Adverteixen de riscos de conflicte per viatjar a 
Catalunya. 

Clar, aquests països són emissors deu ser d’entre el 30 i el 35 per cent dels turis-
tes que venen a Catalunya. No hi tenim res a dir? No hi ha res a fer? Ens quedem tan 
tranquils? És catastrofisme del Govern del Partit Popular o és una realitat que tenim 
al damunt de la taula? Jo crec que és una realitat que tenim al damunt de la taula i 
que val la pena que hi fixem l’atenció.

El sector turístic és un sector molt important a casa nostra, ocupa moltes perso-
nes, hi han moltes empreses d’aquest sector. Per tant, home, val la pena que prestem 
atenció a aquestes circumstàncies i a aquests fets. I això no és fruit de cap catastro-
fisme del Partit Popular.

I acabo. Acabo també amb una referència a la seva intervenció del juny per va-
lorar la inversió estrangera a Catalunya. Treballarem, cal treballar perquè Catalunya 
continuï sent atractiva a les inversions. Compti amb nosaltres. Segur, pot comptar 
amb tots els grups parlamentaris d’aquest Parlament per treballar en aquesta línia. 
Compti-hi –compti-hi. Ara, escolti’m, que no sigui el mateix Govern de la Genera-
litat el primer que posa traves perquè això sigui així, el mateix Govern en conjunt, 
perquè, al final, qui fa el discurs catastrofista és el Govern. 

I si volen referències més properes des del punt de vista temporal, escolti’m, el 
discurs del president Torra ahir a Ginebra no contribueix en re a millorar la marxa de 
l’economia a Catalunya. Ni a la convivència. Però com que estem  parlant d’economia 
i estem parlant d’empresa, no contribueix en re a millorar la marxa de l’economia, de 
l’empresa i de l’ocupació a Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. A continuació, per part del Grup Republicà, té la pa-
raula el diputat Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, presidenta. Primer de tot, consellera, agrair la compareixença, i a tot 
l’equip que l’acompanya avui en aquesta comissió. I agrair-li la compareixença per-
què, de fet, del que estem parlant..., podem parlar de dues coses, bàsicament, però 
la que a aquest grup sobretot li interessa és si, malgrat tots els malgrats, que en par-
laré, dels malgrats, quina és la situació de l’economia catalana en aquests moments, 
quina és la situació i quina és la salut de tot l’ecosistema de creació productiva en 
el nostre país. 

I les dades són tossudes. I, de fet, escoltant algun dels grups i algun dels di-
putats, un té la sensació que hi han alguns grups –la sensació, només, eh?, i se-
gur que és malfixada, eh?– que els encantaria que s’enfonsés l’economia catalana 
–que els encantaria. Que seria allò de: «Se habían hecho ilusiones...» I això no 
ha passat. 

I les dades són tossudes. I vostè ens ha donat dades, i una cosa que s’agraeix 
molt en el Parlament, i ens ha donat, de cada dada, la seva font. Perquè, després, 
hi han escenaris d’algun dels grups, no tots, d’algun dels grups en les seves in-
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tervencions en aquesta compareixença, que donen un reguitzell de dades que ens 
il·lustren una situació absolutament catastròfica sense cap font. Llevat que la font 
sigui «elaboración propia». Però allò de «elaboración propia» no té cap tipus de 
credibilitat.

Que nosaltres som conscients, des del nostre grup, que en aquells mesos hi va 
haver una situació molt i molt complicada, i tant. Però és que l’element de desestabi-
lització més gran que ha tingut aquest país en anys va ser el 155. Clar que sí. Perdo-
nin, dades que vostès mateixos donaven. La inversió estrangera, sí. Doncs, si fins al 
2017 tota la situació a Catalunya denunciada pel Govern de l’Estat era que ens n’anà-
vem, que era la independència, teòricament, les inversions mai es fan a curt termini, 
i s’analitzen escenaris. I, per tant, deixin-m’ho dir així col·loquialment, anaven com 
un «tiro», fins que arriba el 155.

La deslocalització de seus socials..., se’n van amb el 155. El seu punt àlgid és 
el 155. Per què? Perquè, lògicament, i em referiré fins i tot al turisme, sí, lògica-
ment, quan un estat, suposadament estat de dret i democràtic, intervé un  parlament 
legítimament votat pels ciutadans, cessa tot un govern legítimament votat pels 
ciutadans, es posa gent innocent a la presó preventiva sense ni tan sols fer un ju-
dici, home, la imatge exterior és inquietant i, com a mínim, preocupant, per des-
comptat.

Però, en qualsevol dels casos, la realitat és que vostè ha donat dades contundents 
d’on estem en termes de creixement, i això és el que és. I les coses no són com ens 
agradarien; són com són. 

També ha donat transparentment les dades de quines deslocalitzacions van ha-
ver-hi en aquell moment: 2.500 decisions empresarials. Puc estar d’acord en si..., hi 
ha una discussió de si són cent amunt, cent avall, d’acord, però vostè dona la dada 
amb fons de 2.500 decisions empresarials. Les deslocalitzacions són de seus socials. 
La pregunta és: si hi ha inestabilitat real en termes a mitjà termini de l’ecosistema 
català, quin sentit té només deslocalitzar una seu social? Per què? La pregunta és: 
per què?

La lògica és fer deslocalització de seu social i, automàticament, la seu física i les 
unitats productives, i les comercials, i les logístiques. I d’aquesta decisió no n’hi ha 
hagut ni una –ni una– que sigui rellevant –ni una que sigui rellevant.

I les dades són tossudes. Per tant, com vostè ha dit, el PIB creix molt per sobre de 
la mitjana, el PIB català, que el de l’Estat espanyol i que el de la Unió Europea. I les 
deslocalitzacions només de seus socials, l’efecte que tenen no n’és cap en termes de 
PIB, no n’és cap en termes d’ingressos del Govern de la Generalitat, per desgràcia. 
Dic «per desgràcia» perquè no tenim la capacitat de la recaptació de l’impost de so-
cietats. Si la tinguéssim, sí, però no la tenim. No ha afectat la inversió estrangera... 
Per tant, en aquests termes. Però sí..., i en això no vull frivolitzar, sí que és una de-
cisió d’inestabilitat. I, per tant, em referiré als perquès d’això.

Hi ha una dada que voldria compartir amb els diputats, que és en termes d’es-
tabilitat o no. I la consellera ha fet referència que l’ecosistema català, el nostre 
creixement industrial, i sobretot en el futur, un dels eixos principals és l’àmbit de 
coneixement i innovació. Una de les dades més sensibles en el nostre sistema, i al-
guns dels diputats la coneixen, és com captem talent exterior en el nostre sistema 
de coneixement. 

Les convocatòries ICREA són molt i molt sensibles. Els investigadors d’excel-
lència s’ho pensen molt i molt, a quin territori aterren, perquè són contractes de 
llarga durada. Per experiència pròpia, els he de dir que durant el 2011 i el 2012, 
malauradament, per la situació de crisi econòmica, la Fundació ICREA havia de 
fer molts i molts informes i donar explicacions a científics que no tenien clar..., al 
venir a Catalunya, a l’Estat espanyol, no pel fet del teixit, sinó de quina seria la 
situació econòmica de futur. Bé, em consta, preguntat a la Fundació ICREA, que 
de les convocatòries que hi han hagut en el 17, i que, per tant, es fan al final d’any 



DSPC-C 84
18 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CEC  24

i, per tant, coincidint amb la situació suposadament catastròfica, no van demanar 
cap tipus d’informe en aquest sentit. Han funcionat normalment.

Per tant, aquest diputat es fa la pregunta de per què aquest tipus de deslo-
calitzacions? En altres debats que hem tingut del mateix tema, jo he expressat 
l’opinió que crec que hi ha una gran part de les deslocalitzacions que eren polí-
tiques, perquè, com qualsevol ciutadà, hi han directius i hi han empresaris que, 
legítimament, només faltaria, tenen una opció política, però no econòmica, per-
què, si no, la decisió hauria estat deslocalitzar les seus productives; només les 
seus socials.

Bé. Han aparegut diferents informacions i, per tant, sobre allò que podria ser 
només una decisió política, ens assabentem per informacions periodístiques, úl-
timament, que la situació va ser molt més greu que tot això –molt més greu. 
 Presumptament, hem conegut informacions que el cap d’estat, el rei Felip VI, el 
president del Govern en aquell moment i la cúpula del Govern del Partit Popu-
lar van establir una campanya de pressions i trucades directes a grans empreses 
perquè deslocalitzessin, per crear un escenari a Catalunya de catàstrofe, quan no 
hi era. És gravíssim que els poders d’un estat pressionin empreses, sobretot pro-
peres al regulador, per deslocalitzar. Consellera, haurem d’investigar si és veritat 
la retirada massiva de fons per part de les administracions de l’Estat a les grans 
entitats bancàries catalanes. És gravíssim. 

I, de fet, per concretar més, sembla que el decret tira endavant en el moment que 
Banc de Sabadell sí que tenia la capacitat de deslocalitzar la seu social davant de les 
pressions que rebia de l’Estat, només amb una decisió de consell d’administració, 
però no CaixaBank. I no s’atrevien a anar a una assemblea d’accionistes, perquè pro-
bablement l’assemblea d’accionistes hagués tombat la decisió.

I, curiosament, de les set empreses de l’IBEX que hi han a Catalunya, totes can-
vien la seva seu social, ai las, menys una, Grifols, que té el 90 per cent del seu mer-
cat fora de l’Estat espanyol i no depèn del regulador. Per tant, li eren absolutament 
igual les pressions de l’Estat. Que curiós –que curiós. (Veus de fons.)

Per tant, la pressió que es va fer, també curiosament, no afecta les multinacio-
nals. Aquella frase famosa del president de SEAT...: «Que em deixin fer cotxes; dei-
xeu-me en pau, serem neutrals.» Perquè hi ha una cosa bàsica en les inversions, és a 
dir, el diner, la inversió, les empreses no juguen, o no haurien de jugar políticament. 
I aquelles que ho han fet legítimament, doncs ho han fet legítimament. Però, fixi’s, 
només han canviat la seu social.

I és obligació d’aquest Govern, per descomptat, crear la situació, també política, 
perquè retornin; però no només d’aquest Govern, no només de vostè, consellera, 
ho és d’aquelles formacions polítiques que van pressionar irresponsablement per-
què això passés. I vull entendre que per a tots els diputats que estem aquí i tots els 
grups parlamentaris l’objectiu és que l’economia catalana, el teixit català, creixi. 
I, per tant, tots tenim responsabilitat en això.

Així, doncs, i acabo, consellera, crec que ha donat dades que tranquil·litzen des 
de la perspectiva de l’ecosistema econòmic català. Crec que tenim un sistema in-
dustrial fort, un sistema de comerç fort, un sistema de turisme fort. Crec que hem 
patit una greu irresponsabilitat per part de poders de l’Estat i de representants po-
lítics, que han intentat crear una situació en la qual no n’hi havia prou amb prohi-
bir el dret d’expressió, el de reunió, la voluntat democràtica de decidir, i fins i tot 
exercir, el fet que innocents estiguin a la presó o a l’exili, que el següent pas era 
destruir l’economia catalana. Per bo que això no ha passat i que, per tant, les es-
tructures són fortes. 

Catalunya, probablement, és l’única zona del sud d’Europa que està en condi-
cions d’incorporar-se a la revolució del coneixement. Tenim totes les condicions; 
vostè les ha anunciat des del punt de vista de la nostra base industrial, des del punt 
de vista del teixit innovador, des de la gestió del coneixement, perquè l’economia 
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catalana sigui un dels elements més importants en termes de generar riquesa i ben-
estar per al nostre país. 

I esperem dels poders públics espanyols i de la majoria dels grups d’aquest Par-
lament que es comportin responsablement perquè això no es torni a posar mai més 
amb la inestabilitat que va generar el 155 en aquell moment.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la senyo-
ra Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, consellera, moltes gràcies per ser 
aquí, explicar-nos aquestes dades; també agrair la presència de tot el seu equip. No 
puc estar més d’acord amb les paraules del diputat Antoni Castellà. 

I deixi’m dir que em preocupa una mica que el Grup de Catalunya en Comú 
Podem hagi plantejat aquesta compareixença, que l’hem compartit i l’hem votat 
a favor, evidentment, no?, però utilitzant paraules com aquesta –«intranquil·litat», 
«inseguretat»–, quan vostès tenen un referent molt important a Catalunya, que és 
l’alcaldia de Barcelona, i l’alcaldessa sempre ha anat per endavant amb un discurs 
de tranquil·litat, sobretot de cara al comerç i a les empreses. Per tant, també som 
una mica esclaus de les nostres paraules i, de vegades, això provoca situacions que 
segurament no són volgudes, però que ens ajuden a crear discursos que a vegades 
no són els apropiats, no?

Però, miri, deixi’m dir que la inseguretat i la intranquil·litat que s’han produït 
al nostre país últimament han estat bàsicament provocades per aquelles imatges de 
violència dels cossos estatals, que es van produir el dia 1 d’octubre, i que s’han anat 
produint situacions d’anormalitat, d’ingerències judicials, casos de presó i d’exili 
que ens han afectat molt com a país. I no, en absolut, per la voluntat democràtica i 
pacífica que s’ha demostrat per la ciutadania i també per la feina del Govern men-
tre ha pogut, perquè, evidentment, hem estat sotmesos, com ja s’ha dit –i no ho diré 
jo–, a un 155 que ens ha, diguem-ne, d’alguna manera, deixat escapçats en el tema 
de la nostra sobirania com a país.

Miri, consellera, ho ha dit molt clar: el Govern no ha ocultat cap dada. Ho 
pot dir de les formes que vulgui. Aquí hi ha gent o hi han grups parlamentaris 
que ho interpreten d’una manera i altres que ho interpretem d’una altra. Vostè 
ha estat molt clara, objectiva, donant unes dades que són les que són. En cap 
moment ha ocultat aquestes dades. Ens ha parlat que no consta la pèrdua d’in-
versions concretes; ha anunciat, fins i tot, properes inversions estrangeres; més 
de quatre-cents projectes industrials de hub tecnològic, que això suposa alt valor 
afegit per a les nostres empreses, en línia amb el que estem treballant o el que 
esteu treballant en el Pla nacional d’indústria, en què em consta que hi ha la res-
ponsabilitat i la correlació de molts grups parlamentaris, també, en el moment 
de la seva gestació. 

Per tant, em sorprèn, de vegades, que aquests discursos ens facin sortir una mica 
d’aquesta responsabilitat que tots tenim, plegats, de cara a tirar endavant l’economia 
de casa nostra.

Són dades, ho sé, vostè les dona, però aquests balls de dades tenen un tema clau: 
que és qüestió de confiança. Miri, cadascú les pot interpretar com vulgui i, per tant, 
hi poden donar els tombs que vulguin; per nosaltres té la màxima confiança, per-
què entenc que és el Govern qui té les eines i qui té la informació per poder-nos fer 
 arribar, diguem-ne, aquestes dades, no?

Evidentment que nosaltres no direm que no hi ha sensació que hi ha hagut 
aquests moments complicats. Perquè ho vivim; és que ho vivim, perquè tenim com-
panys a la presó i a l’exili. Com no hem de viure aquesta inquietud a Catalunya! 
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Com no podem! No ens hem d’enganyar. Tots sabem –i recullo les paraules de la 
senyora Alícia Romero– que el diner és poruc. Però, escolti, les multinacionals..., 
parlo específicament per moltes que conec bastant a dins, sobretot les que es dedi-
quen al sector químic a Tarragona. Aquestes multinacionals tenen empreses pro-
ductives a molts països de tot el món, amb situacions polítiques de maneres molt di-
ferents. I evidentment que els preocupa l’estabilitat política –home, és lògic, això–, 
però, independentment d’això, treballen en diferents entorns. I els diré per què bus-
quen aquests diferents entorns.

La primera autoexigència que tenen aquestes empreses és la seva sostenibilitat eco-
nòmica; és la seva raó de ser. Què se’ls exigeix? Se’ls exigeix la sostenibilitat social, 
perquè tenen una responsabilitat de cara a l’entorn on estan immerses, també per la 
gent i pels treballadors, i una responsabilitat mediambiental, que és responsabilitat dels 
governs, però que cada vegada ho és més en la cultura d’aquestes empreses. I, com vos-
tè ha dit, aquestes empreses multinacionals no han desplaçat les seus i continuen estant 
a casa nostra. Fins i tot algunes es plantegen de vindre, perquè, com també vostè ma-
teixa ha dit, és cert que Catalunya és una de les regions més atractives per a aquestes 
inversions.

Aquesta inversió estrangera..., és que no és un avui ve i demà no ve; això ne-
cessita un temps, necessita un recorregut. I bàsicament..., i recordem que el que 
necessiten és un entorn de confiança, que en molts dels discursos que avui s’han 
sentit aquí ens l’estem carregant. I alguns de vostès tenen responsabilitat de govern 
a Madrid, i alguns n’han tingut, i potser ja és hora que també s’adonin de l’abast 
de les seves paraules.

Dic això perquè aquestes empreses el que necessiten és un entorn de serveis ade-
quat, que el Govern ha d’assegurar donar-los, amb el pressupost adequat perquè el 
tinguin; un entorn de talent, vinculat als centres, evidentment, com hem dit, de re-
cerca, les universitats. I el Govern ha de ser responsable, amb els seus pressupostos, 
que pugui gestionar –o autogestionar, que espero que ho fem algun dia– perquè hi 
pugui donar resposta. 

En temes d’infraestructures. No em puc posar ara a parlar d’això, però és que 
necessitem el Corredor del Mediterrani perquè el nostre teixit industrial sigui com-
petitiu a Europa. I alguns que tenen responsabilitats de govern..., fa més de vint anys 
que això encara no està resolt. I fins i tot amb el que ha parlat del Decret d’energia, 
quan parlem que l’energia és clau –i tots hi coincidim, en aquesta cambra– per a la 
competitivitat de les nostres empreses.

Per tant, que cadascú assumeixi els seus discursos i la seva part de responsabili-
tat en el que estem dient.

Però, clar, vaig un pas més endavant. Jo, que voldria pensar que estic en un 
país lliure i democràtic –ara ja en tinc molts dubtes, però, evidentment, jo crec 
que aquesta és l’aspiració de tota persona que viu en democràcia i amb lliber-
tat–..., com ens podem imaginar, per exemple, a un país com Alemanya, que sor-
tissin líders polítics –potser sí, eh?–, alguns, com hem sentit darrerament, com 
el senyor Casado, que està tirant del carro del Partit Popular, que parla del «van-
dalismo en los comercios y en las calles de Cataluña». Clar, ostres, és que jo, si 
fos una empresària que hagués d’obrir una botiga i sento aquest discurs..., home, 
potser m’ho plantejaria. Ostres!, per responsabilitat. 

Com podem tindre un govern que ens faci –o el vam tenir– decrets llei que faci-
litin, ja ho hem explicat, la marxa de les empreses, no sé què més... Molt bé, però, 
ostres, un estat que tingui un monarca «que se precie de ser el monarca de todos los 
españoles» –i quan dic «de todos», entenc que som «todos»– i que se l’utilitzi com 
un instrument per dir..., bé, bàsicament com un atemptat contra l’economia catalana. 
A mi això em sap molt de greu.

Les darreres notícies que han sortit sobre aquesta implicació en la part finance-
ra..., vostè mateixa ha dit que el sector financer constitueix un 57 per cent. Escoltin, 
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estem parlant d’un tema molt seriós, d’un tema que surt de les fronteres d’Espanya, 
senyors; que ens n’anem a l’autoritat central del Banc Europeu. Algú ha de dir al-
guna cosa. 

Aquesta retirada de fons tan important, aquesta gran amenaça, provocava una 
caiguda de les accions i de la cotització en borsa d’aquestes empreses. Escoltin, 
s’han de demanar responsabilitats. Això..., jo crec que ha d’arribar un moment que 
hem d’identificar que això està caient, senyors. S’han equivocat en el discurs, ho 
sento molt.

Consellera, ens ha explicat una situació que impacta, evidentment, amb empre-
ses que han marxat; no vull parlar ni de fuga. Parla d’un impacte d’un 0,6 per cent. 
Clar que ens ha de preocupar. Només faltaria que vostè, que és la consellera res-
ponsable, no es preocupi; no per un 0,6, fins i tot per un 0,1. I per això estem també 
nosaltres aquí, ajudant en el que puguem. 

Però, escolti, davant d’aquesta situació, vam tancar l’any passat amb un PIB d’un 
3,4 per cent, per sobre del d’Espanya, amb un 3,1, i de la zona euro, d’un 2,3. Que 
tenim problemes? Home, per això estem i per això el seu departament ha de fer la 
feina que ha de fer. Però mirem-nos també les xifres en positiu, per donar missatges 
de confiança i del treball i de reforç del treball que estem fent.

Miri, jo no puc més que agrair-li la feina –per mi, pel nostre grup, i, pel que veig, 
coincideixo també amb el Grup Republicà– efectiva de la conselleria. Una feina que 
vostè fa d’una forma sense fer soroll, reconnectant el nostre teixit productiu i donant 
la cara quan se li requereix. Això és com, una mica, repetir la història del gegant 
David i Goliat, d’acord? Tenim un gegant molt gran al davant, que estava molt pre-
parat; que no ha sigut de casualitat el que ens ha passat, d’acord? Però la feina és 
anar fent caure aquesta careta.

Miri, per al nostre Grup Parlamentari Junts per Catalunya, la millor mesura i ga-
rantia és la feina que fa el seu departament, amb rigor, amb seriositat, amb eficiència 
i responsabilitat. I per continuar treballant per l’economia a casa nostra, pot comptar 
amb el suport del nostre grup parlamentari, consellera.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. A continuació té la paraula la senyora consellera, per 
un temps màxim de trenta minuts, per donar resposta als grups.

Gràcies.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Bé, per..., resumirem així totes les intervencions i endrecem una 
mica l’argumentari. A veure...

Primer, posem-nos en context. El context és que, si ho recorden, l’any 2016, al 
gener de 2016, el president Puigdemont prenia possessió com a president de la Ge-
neralitat de Catalunya. Sí? (Pausa.) Molt bé. 

Que jo sàpiga, el president Puigdemont va parlar –i el seu Govern–, durant tot 
aquell any, del procés, eh?, i del referèndum. I en va parlar moltíssim. A mi em sem-
bla que això no es va amagar enlloc. I que justament aquell any 2016 va ser un rè-
cord històric en turisme, en inversió estrangera, etcètera. 

Arribem a l’any 2017 amb els indicadors en la mateixa dinàmica. I llavors hi ha 
un trencament; sí, hi ha un trencament a partir d’octubre. Hi ha un trencament, per 
aquesta commoció, jo crec que a nivell internacional també, de les imatges que ge-
neren les porres policials de l’1 d’octubre –et feien dubtar gairebé de en quin país 
estaves–... No fins llavors, eh? Perquè els inversors estrangers entenien que, malgrat 
–i ara en parlarem– que parléssim d’independència, mentre els actius que ells con-
sideren que ha de tenir una zona concreta per atreure inversions hi fossin, doncs..., 
parlant clar, a alguns tant els fa si som Catalunya o què som. Per tant, nosaltres se-
guíem treballant per aquests actius.
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Venen les porres de l’1 d’octubre, aquestes imatges de dir: «Som a Europa o on 
som?» I llavors ens ve aquest decret de 6 d’octubre, aquest decret de «extrema y 
 urgente necesidad». 

Resulta que el senyor Rajoy, des de l’any 2011 president de l’Estat espanyol, fins 
llavors no havia prioritzat aquesta mobilitat de les empreses, no havia considerat 
–2011, eh?; de 2011 a 2017, doncs, hi van uns quants anys–, ni en la normativa que 
es va desenvolupar amb la Llei de societats de capital de 2010, ni en la normati-
va de 2015, de mesures concursals... Aquí, si realment cregués o creguéssim que 
aquesta era una prioritat, el facilitar, doncs, el canvi i el trasllat de seus socials, bé, 
doncs hauria pogut fer-ho abans. 

I per què ho fa el 6 d’octubre i amb un decret? Un decret que..., recordem-ho, per 
a la gent que no n’està gaire al cas o ha sentit a parlar molt d’aquest decret de 6 d’oc-
tubre, aquest decret de 6 d’octubre en el fons el que et ve a dir és..., perquè, a veure, 
de moviments avall i amunt de seus socials en una comunitat i en l’altra, n’hi ha ha-
gut sempre; el que passa és que se seguien uns procediments. Aquí no és que ningú 
es pogués moure del nostre territori i a l’inrevés; és que, per prendre els acords que 
implicaven aquest canvi de seu social, doncs, això s’havia d’aprovar en junta general 
d’accionistes per les grans empreses. 

Què passa? Aquí, aquest decret diu: «Escolta, no cal –no cal–, només amb el con-
sell de direcció ja està; vinga.» O sigui, posem-ho fàcil i que vulguin sortir. Perquè, 
com bé dic, abans podien marxar, aquestes empreses. I, per tant, si demanem que hi 
hagi reversió, podran seguir tornant i marxant igual; l’únic que demanem és que es 
respecti també el dret dels accionistes, que alguna cosa deuen tenir a pintar quan algú 
decideix, en nom d’ells, sobre el trasllat de seus socials.

A part de tot això..., ho repeteixo, aquí hi comença a haver el moviment; ara 
anirem al famós informe ocult que... Bé. Si veuen aquest gràfic que està en el... 
El trasllat comença... (Veus de fons.) Sí, el tenen perquè és públic; està penjat i el 
pot tenir tothom, aquest gràfic, que és el gràfic que hi ha en l’informe del trasllat 
d’empreses.

Mirin, aquesta corba comença a pujar al novembre, al desembre agafa la cota 
màxima i al gener del dos mil... Perdó... (Veus de fons.) Bé, és impossible... Això 
són dades objectives. Que no els agrada? Això ja és una altra cosa. Però això són 
dades objectives. Són les dades que són, ho sento. I, curiosament, quan més puja és 
amb l’aplicació del 155. I comença a baixar el juny de 2018, d’aquest any. I mirin 
com estava ara, agost de 2018. Els agradi o no els agradi, aquestes són les dades. 
Que poden no agradar? Ho sento molt, però són les dades. I crec que hauríem de 
tenir tots una mica de rigor a l’hora de parlar-ne.

Es parla d’informe ocult... No ho sé, això quasi són..., no ho sé, suposicions... 
Mirin, saben com funciona un departament de captació d’inversions? El primer que 
fa..., i aquí em refereixo a la tasca que està fent, i els felicito, a tot l’equip de Trade 
and Investment, i fa molts anys que ho estan fent –i fa molts anys. Aquest any cele-
brarem els trenta anys que ells, coordinadament amb les oficines estrangeres, estan 
treballant per la captació d’inversions. Un 20 per cent de les inversions que venen 
aquí es treballa en aquestes oficines. 

El primer que es fa quan ve una empresa és un informe de..., signem un docu-
ment de confidencialitat, que té penes econòmiques i de tot tipus –confidenciali-
tat. Nosaltres no podem anar escampant noms d’empreses que volen invertir aquí 
a la brava. Nosaltres no ho podem anar difonent. És evident que quan es publica 
aquest decret..., és evident i és obvi que quan es publica aquest decret hi comen-
cen a haver moviments.

Aquesta comissió... Saben què era aquesta comissió? És: servidora, el conseller 
delegat d’Acció, més personal de la casa, que vam començar a analitzar dades so-
bre aquest trasllat de seus socials, perquè ens preocupava molt una cosa: ens preo-
cupava que no hi hagués trasllat dels centres productius i ens preocupaven molt les 
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inversions, que no decaiguessin les inversions. Vam atendre gent que..., empreses, 
que se’ns adreçaven a nosaltres preguntant «què passa?». I quantes? Ja dic, eh?, n’hi 
ha moltes que no en podem fer públics els noms, i això és cert. I no és una excusa. 
I per damunt de tot serem responsables i professionals. 

Moltes d’aquestes empreses diuen «què està passant aquí?», «què passa als car-
rers?». Els preocupava aquesta violència policial. Vam contactar amb elles. Ens de-
manaven quina seguretat jurídica hi hauria en cas que, doncs, Catalunya fes efectiva 
la seva independència de manera legislativa, executiva, etcètera. I amb totes elles 
ens vam reunir.

I la més comuna de les preguntes per part nostra era: què et feia fins ara decidir 
establir-te a Catalunya i què et fa ara tenir aquest, doncs, respecte a no fer-ho, no? 
I en moltes de les converses, doncs, evidentment vam poder tranquil·litzar-los. 

Una altra cosa diferent, i això sí que és un informe ocult, i aquest sí que és un 
informe que s’hauria de demanar –aquest m’agradaria molt que també es demanés–, 
és l’informe sobre les pressions, sobre aquest trasllat de dipòsits. Aquest informe sí 
que l’hauríem de demanar, perquè és l’altra cara de la moneda. 

Aquesta és la pressió oculta que es va fer. Aquí sí que ens hauríem de posar 
ferms, perquè això és guerra bruta; guerra bruta que es va fer per tal de perjudicar 
la nostra economia. I, ho sento molt, com a consellera d’Empresa, crec que tinc 
l’obligació màxima de defensar el nostre teixit empresarial i els seus actius. 

Per tant, per què no demanem també aquest informe?, informe sobre les ges-
tions ocultes per pressionar empreses, o que traslladin la seva seu social, o retirada 
de dipòsits bancaris. Per què no demanem també, doncs, als mitjans que proclama-
ven –i van ser mitjans i van ser col·lectius, no?– tota aquesta informació catastrofis-
ta, alarmista. Doncs, què passa quan després... 

Miri, hi ha..., s’han fet, hi van haver moltíssims estudis, detalls, uns en un sen-
tit i uns en un altre. Miri, la Cambra de Comerç mateixa, d’acord? N’agafem un de 
neutre. Va, no n’agafem ni uns ni d’altres. La Cambra de Comerç feia, al principi 
d’any, un informe on detallava molt clarament les xifres de l’evolució de l’economia 
catalana el 2017. Però són les que són. 

Que això ens fa que nosaltres anem dient pel món que no va passar res...? No és 
veritat. Quan vam fer l’informe vaig dir com, no ho sé, moltes, moltíssimes vega-
des que no tant ens fa. I no tant ens fa, u, per la manera com s’ha intentat perjudicar 
l’economia catalana, ho repeteixo, de manera amagada i bruta, i no tant ens fa per-
què qualsevol empresa que marxi evidentment que no ens agrada. Però, tornem-hi, 
creiem en la llibertat d’empresa i aquí no controlem nosaltres les pressions que s’han 
exercit. Tampoc controlem la decisió ni volem controlar la decisió de les empreses. 
Només faltaria. Les empreses poden anar on vulguin, però n’hi ha algunes que te-
nen alguna empenteta i algun consell per tal que es traslladin.

Per tant, en aquestes, alguns de vostès demanen què farem per tornar-les? Bé, jo 
vaig dir «estan convidades a tornar». Els actius de l’economia catalana segueixen 
intocables, segueixen sent els que són. Què estan suggerint? Que fem algun tipus de 
bonificació fiscal? Que ja vaig dir que no creia que l’haguéssim de fer. Algun tipus 
d’ajut? Parlar-hi? Estem oberts igual que sempre, igual que estem oberts que vinguin 
empreses estrangeres, espanyoles, d’on sigui. 

I del boicot, no estem a favor de cap boicot. Ja ens vam desmarcar en el seu mo-
ment de manera molt clara d’algunes iniciatives que intentaven promoure boicot. 
Estem en una economia oberta, oberta al món. No parlarem de boicots perquè no 
és el nostre estil ni aquest és el que volem. 

I parlant de boicots, els premis Planeta..., miri, la consellera estava als Premis 
Nacionals de Recerca en aquell moment, que penso que també són importants i que 
tampoc s’han de menystenir. I, ho sento, no movem, o no moc la meva agenda en 
base als premis Planeta. Poden comprovar que hi havia els premis i al dia següent 
teníem la Setmana de la Indústria i tot el seguit de salons internacionals. Hi havíem 
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de ser o no hi havíem de ser en aquests salons? Jo ho torno a dir, la meva prioritat 
–la meva prioritat–, i això per activa i per passiva, és treballar pel teixit productiu 
de Catalunya. No és cap altra. 

I entenc que la recerca és clau i entenc que en un saló d’abast, doncs, europeu, 
mundial, com al dia següent també es celebrava, també és important ser-hi. Perquè 
ens venen visitants d’arreu del món i aquesta és la millor de les cares que nosaltres 
hem d’oferir. Tots hauríem de ser comercials de la nostra economia, si ens creiem i 
si volem apostar pel seu creixement. Tots ho hauríem de ser.

Jo no ho sé..., m’agradaria alguna vegada, alguna, eh?, és que no ho he sentit 
ni una, per part de gent que parla d’aquest desastre que tenim d’economia, que 
parlés d’alguns dels actius: «Ostres, a Catalunya, mira, saps què?, en potència de 
hubs, de start-ups, ja som la cinquena –la quarta, perdó, ara– europea. Ostres, 
que bé, no? Va, fem-ne promoció, d’això.» O: «Tenim tantes empreses estrange-
res...» És que no ho he sentit mai. Ho sento. Tots tenim l’obligació de treballar 
en aquest sentit.

Respecte a l’informe, torno a aquest informe ocult de... Saben què hi havia? 
Correus, és evident. És que si un conseller i els seus directius no parlen d’aquests 
temes, doncs, tindríem un greu problema. A mi em preocuparia molt que no hi 
hagués ni un correu, ni un comunicat referent a aquella situació en aquell mo-
ment. Oh, és clar que ens preocupava! I és clar que ens hi vam esmerçar a rever-
tir aquesta tendència que començava. És que, si no, no seríem responsables, no 
seríem un departament responsable.

Quina mena d’informe? No se’n va fer cap. Ens passaven correus cada sis ho-
res, ho he dit. Cada sis hores llistàvem les empreses i no les penso donar per-
què tenim aquests acords de confidencialitat – sí, tenim aquests acords de confi-
dencialitat. I aquesta és la manera com treballem. Pot agradar més, pot agradar 
menys, l’argumentari d’uns o d’altres, però aquesta serà la nostra manera de tre-
ballar.

I, ho torno a dir, estem i tornem a incidir en aquest any 2017, que va acabar com 
va acabar, però la meva prioritat és mirar endavant. I mirar endavant i atendre els 
problemes, els reptes que tenen les empreses del nostre país. Els he dit..., n’he dit 
tres, eh? La formació, en temes d’energia i, evidentment, tot el que fa a les noves 
tecnologies. Aquest és el repte que tenim. Aquest és el repte més gran que tenim, 
d’actualitzar el nostre teixit productiu, aquesta nova era de la indústria 4.0. Aquí és 
on hem de centrar tots els esforços; no si a l’octubre van marxar-ne 4.200 o 3.200,1. 
Tot plegat és un 0,6. Sí que són empreses que tenen molta facturació; sí que és cert. 
Però també hem vist molt clar a quins sectors van vinculats: energètic i financer 
–energètic i financer.

Com vol que incidim o què vol que els oferim a aquestes empreses perquè tor-
nin? Doncs ho he dit. Podem parlar; podem oferir els mateixos actius que estàvem 
oferint, doncs, des de sempre. Ara, això sí, no podem competir amb una cosa, eh?, 
amb aquesta pressió. No la podem exercir perquè ho tenim força diferent, això és 
ben cert. I no podem jugar a aquests jocs perquè no és el nostre estil. Ho sento molt.

A partir d’aquí, ho torno a repetir, prioritat d’aquesta conselleria és vetllar pel 
teixit productiu actual, pels seus reptes i, evidentment, facilitar tot el geoecosistema 
per tal que, aquí, s’hi sentin bé. I en aquest sentit, quan parlem d’atracció de projec-
tes d’inversió, doncs, bé, podem agafar unes dades o unes altres, però mirem-ho a 
llarg termini. 

Els deia abans que jo no sé si saben que signem aquests acords de confidencia-
litat i que no podem anar... I, d’informe, no n’hi ha cap; de document, no n’hi ha 
cap. Jo no n’he signat cap ni n’he fet cap. Hi ha correus. I si el conseller en aquell 
moment, i hi va estar un temps, tenia un informe, jo no el tinc, ni l’he vist, ni l’he 
treballat. Hi havia correus de posada al dia de la situació. No hi havia cap informe. 
Si vostès volen seguir creient i defensant que n’hi havia un, doncs, bé. Però infor-
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me com a tal, no. Hi havia informació puntual cada sis hores, però evidentment no 
la farem pública. Que hi havia preocupació, sí, però evidentment que no ho farem 
públic, perquè som professionals i som gent seriosa.

A partir d’aquí, doncs, un és lliure d’escollir: o treballem per aquests actius, o 
ens repengem i seguim mantenint que això és un desastre, que s’enfondra. Jo tinc 
claríssim que escullo treballar per l’empresa del teixit productiu català i perquè sigui 
cada cop més competitiva.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera. Ara obrim un segon torn de rèplica de dos minuts 
com a màxim per intervenir els grups. (Veus de fons.) Dos minuts. Comença el grup 
proponent de la sessió, el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, la primera reflexió que li 
faria és que és la mateixa amb què he obert la intervenció. Crec que, per temps i per 
raons, ens hauríem de cenyir al motiu de la intervenció. 

Faig la mateixa reflexió extensiva als grups del Govern, en especial a la com-
panya de Junts per Catalunya, que ens ha dit que li preocupa que avui demanem 
aquesta compareixença. Crec que la meva intervenció ha sigut la que menys..., 
bé, la més concisa de totes, la que menys ha intentat implantar un relat sobre la 
situació. 

Jo simplement m’he limitat a fer una sèrie de preguntes a la consellera. Perquè 
més que provocar preocupació, la nostra tasca com a oposició és fiscalitzar la feina 
dels departaments. I crec que aquest és un element important a fiscalitzar i que això 
no ens hauria de sorprendre tant. 

Crec que no m’ha respost cap pregunta. Vostè nega que hi hagi cap informació. 
Vostè nega la informació... (Veus de fons.) En aquesta informació s’aconsellava no 
fer informes escrits? Vostè, que era la responsable de la direcció general, no en té 
constància? (Veus de fons.) És que, no ho sé, em sembla curiós això. 

Jo crec que, en tot cas, i tanco amb aquesta valoració, crec que les compa-
reixences s’han de fer amb una mica més de seriositat, cenyint-se al motiu de la 
compareixença, intentant, per una banda i per l’altra, no crispar tant la situació 
i intentar treure negre sobre blanc. És a dir, presentar-se aquí a dir que no hi ha 
informes i a no contestar les preguntes que se li han fet em sembla una compa-
reixença poc seriosa. 

Espero –espero– que en les sol·licituds d’informació que li fem i les preguntes 
que li fem arribar per escrit obtinguem alguna resposta millor. Tot i així, agrair-li la 
seva compareixença avui.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Ferro. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
la diputada Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Doncs en dos minuts no li podré dir moltes coses, però bé. Yo lo que creo es 
que si usted lo que quiere es defender a las empresas, que en realidad lo que quiere 
es que pasen por el aro, en su doctrina separatista, que se pongan una venda, a ser 
posible amarilla, como quieren que hagamos todos, si lo que quieren es defender-
las, lo que tienen que hacer es acatar y respetar las leyes. Ese es el mayor activo 
de una democracia, y el que permite crear y conseguir riqueza para después poder 
repartirla a las empresas.

Ya le he dicho que las empresas avisan y desatan la alarma días antes del 1 de 
octubre, ante un gobierno que se convierte en un comité de rebelión que pretende 
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cancelar la Constitución española, el Estatuto y las leyes. ¿Cuántas juntas de accio-
nistas han revertido la decisión de sus órganos de gobierno y han vuelto? ¿Cuántas? 
Ninguna. Pues, eso. Esa es la realidad.

Y hablando de lo que es fundamental para la competitividad de las empresas y 
para que no se vayan, para que haya confianza, ¿eh?, también los que hablaban de 
que somos catastróficos, mire, ¿sabe usted lo que es catastrófico, lo que es trasmitir 
confianza? No hacer estas cosas. 

Por ejemplo, el manuscrito encontrado en el despacho de Lluís Salvadó plantea 
un escenario de guerra. ¿Esto le parece a usted transmitir confianza? De ayer. Jun-
queras insiste en paralizar la economía catalana para forzar la consulta. Esto tam-
bién es transmitir confianza y trabajar por la economía catalana. Colomines –de la 
Crida–: «Sin muertos, la independencia tardará más». Oiga, esto es plantear un es-
cenario la mar de tranquilo, tranquilizar a los inversores, atraer esas inversiones y, 
en definitiva, a la sociedad. 

Pues, eso, muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Pel Grup Socialista, la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. A veure, amb tots els meus respectes, consellera, però els 
grups de l’oposició decidim sobre què volem debatre. Hi ha un grup que ha deci-
dit, doncs, que valia la pena que vostè vingués a explicar aquest informe que vos-
tè diu que no és informe però és informació. Bé, m’és igual. En tot cas, els grups 
de l’oposició decidim de què volem parlar. I aquest és un tema que a nosaltres ens 
interessa. 

I sap per què n’estem tornant a parlar, consellera? –perquè n’hem parlat fa dies 
d’això. Perquè vostè no és sincera, i no ve i diu: «És veritat, a principis d’octu-
bre va haver-hi intranquil·litat en el Govern, en el Departament d’Empresa.» I en 
aquest informe, que vostè diu que no existeix però que jo el tinc aquí en el meu 
mòbil, diu: «La impressió general, obtinguda a partir de trucades i trobades em-
presarials en el marc d’una de les fires» diu «una de les..., és que les filials mul-
tinacionals ja presents a Catalunya paralitzen inversions.» Es constata que el que 
estan fent, amb el director general d’Indústria, és bàsicament per demanar suport 
argumental de la Generalitat per convèncer les seves matrius que no hi ha motiu 
per a la preocupació. 

Els seus principals motius són seguretat jurídica, finançament i impostos, i se-
guretat jurídica, lògicament, perquè el que estava passant a Catalunya, doncs, estava 
generant una certa incertesa política i jurídica, i després econòmica. 

Per tant, jo crec que no és tan difícil reconèixer això. Vostè diu: «No hi ha un 
informe.» Jo l’hi he dit abans: compte, perquè, si aquests documents estan a dispo-
sició judicial, un dia apareixeran. I, llavors, potser algú haurà de dir que allà on va 
dir una cosa ha de dir-ne una altra.

Jo crec que no costa tant dir si es va fer un informe, més o menys seriós o no, 
on es donava aquesta informació. Bé, vostè diu que no existeix. Bé, ja veurem més 
endavant què passa.

Però crec que, sense o amb això, podem seguir endavant. No és que nosaltres 
vulguem fer, ni crec que cap dels grups aquí presents, un catastrofisme exagerat 
en aquest sentit. El que sí que creiem és que també hi ha, en l’informe, un llis-
tat d’empreses molt importants. Jo crec que no podem menysprear un sector com 
el financer o l’energètic, que són els que realment després influeixen en moltes 
decisions. I, entre altres coses, vostès parlen molt d’energia, però Convergència i 
Unió va votar amb el Partit Popular, que en aquestes coses sí que sempre es posen 
d’acord, contra la reforma del sistema elèctric i energètic a l’Estat, eh?, al Congrés 
dels Diputats.
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Vull dir que, escolta, l’energia és un dels costos més importants per a les empre-
ses, sí, doncs, posem-nos en marxa, perquè en energia solar Múrcia ens passa la mà 
per la cara, no?

És a dir que sí, home, podem parlar del futur i de moltes coses, de formació, de 
mil coses, però avui era un tema el que ens portava a aquesta compareixença, i, per 
tant, és el que volia...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Alícia Romero Llano

...–sí, ja acabo–, és el que volíem saber i crec que és el que també teníem dret, 
nosaltres, a conèixer.

Després hi ha una altra cosa –i ja acabo, eh?, presidenta– sobre el tema de les 
empreses que marxen, que vostès treuen molta importància a la seu social, però té 
a veure també amb l’IRPF que paguen aquestes empreses, que computarà en el lloc 
d’origen, i també l’IVA, que després afectarà les anàlisis... Sí, sí, en la computació 
del model de sistema de finançament.

Per tant, no menyspreïn...

La presidenta

Acabi, diputada.

Alícia Romero Llano

...tant la situació que ha estat vivint en aquest..., o que ha passat a Catalunya.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Miri, fa uns anys hi havia un conseller de la Generalitat que 
deia –abans que hi hagués tot aquest conflicte, eh?, fa uns quants anys, eh?–: «Més 
val seus sense fàbriques que fàbriques sense seus.» Perquè, al final, les empreses 
contracten tots els serveis on tenen les seus.

Segurament, és una afirmació que cal matisar des de molts punts de vista, segur. 
No la comparteixo plenament, però jo crec que té valor sobretot perquè qui la va dir 
va ser el conseller Andreu Mas-Colell. 

Dades de les empreses. Escolti’m, jo els he dit a la primera intervenció: «No 
s’acabin creient totes les seves mentides.» Mirin les dades del Col·legi de Regis-
tradors, i els ho dic sintèticament, no porto les gràfiques, ho hauria pogut fer –no 
porto les gràfiques. Dades del Col·legi de Registradors: entre l’1 d’octubre i el 
31 de desembre, últim trimestre del 2017, marxen de Catalunya 3.200 empreses 
–3.200–, de les quals 2.000 marxen entre el 5 d’octubre i el 27 d’octubre –entre el 
5 i el 27 d’octubre. El pitjor dia és el 19 d’octubre, que és el dia que l’expresident 
Puigdemont dona resposta al requeriment del 155, fent veure que aquí no passa 
res: se’n van 268.

El segon pitjor dia, el 9 d’octubre, amb 212 empreses que se’n van. És el dia que 
l’expresident Puigdemont anuncia que compareix al Parlament per fer bons els re-
sultats de l’hipotètic referèndum. Baixen, la fuga d’empreses baixa a partir del 27 
d’octubre, i no precisament per la declaració unilateral d’independència. Per l’apli-
cació del 155. És a partir d’aquell dia que baixen. Mirin les dades, és així de simple 
–mirin les dades, és així de simple.

Escolti’m, miri, sobre el tema de les empreses, no li hem demanat ni beneficis 
fiscals ni res extraordinari, només jo li he preguntat si ha fet el que vostè va dir que 
faria, que em sembla que és el més raonable, que és parlar-hi; és parlar-hi i intentar, 
home, no dic que sigui boicot, però... Jo ja entenc que vostè tingués l’agenda del dia 
del Premi Planeta, però és que no hi ha ningú més en el Govern que hi pogués anar? 



DSPC-C 84
18 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CEC  34

O no hi havia ningú més en el Departament d’Empresa que hi pogués anar? No hi 
havia ningú en el Departament de Cultura que hi pogués anar?

La presidenta

Vagi acabant, diputat.

Santi Rodríguez i Serra

Que no és un fet important per a Catalunya, el Premi Planeta? Escolti’m, nosaltres 
creiem que sí.

I, per acabar, allò que genera més inestabilitat...

La presidenta

Se li ha acabat el temps, diputat.

Santi Rodríguez i Serra

...–ja, però és una frase i acabo, eh?– és precisament allò que deia el president 
Torra ahir: «Si no hi ha acord per a un referèndum d’autodeterminació, ho farem 
sense acord.» És a dir, seguim, continuem exactament en les mateixes; no han 
après re.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A continuació, pel Grup Republicà, té la paraula el se-
nyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

No; gràcies, presidenta. No, molt breument. No volia intervenir, però, en tot cas, 
em reiteraré a demanar des del Grup Republicà que el Govern i vostè, consellera, 
investiguin i vagin fins al final per saber si va ser veritat o no que els fons es van 
retirar massivament, si el cap d’estat personalment va intervenir, si el president de 
l’Estat espanyol va intervenir pressionant empreses i si el Govern ho va fer en aquest 
sentit. I probablement –i probablement– serà un dels moments més importants en els 
quals puguem saber de veritat què va passar en aquells dies.

La president

Gràcies, senyor Castellà. Pel Grup Junts per Catalunya, la senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Sí; tampoc, només..., molt ràpid. Però jo ja l’hi he dit, consellera, li dono les grà-
cies, però veig que l’exposició de dades i el que vostè contrasta es posa en dubte, 
per tant, l’hi he dit, és un tema de confiança, no? Per tant, jo li agraeixo que vostè 
segueixi en la seva línia de rigor i de plantejar les coses com són i, a partir d’aquí, 
que es pugui fer la feina, no?

Aquest informe que li estan dient, i que vostè repetidament els està dient que no 
existeix, per tant, cadascú deu saber quin és el terme dels seus plantejaments.

Insisteixo també que seria molt bo que en aquesta cambra comencéssim a parlar 
tots en positiu; seria jo crec que un favor important que faríem a l’economia catalana 
i un suport a la feina que es fa des del departament. 

I també m’afegeixo a la demanda del Grup Republicà que realment els fets que 
van passar aquells dies, els fets que van passar amb les trucades que hi van haver 
des de Govern i amb les intervencions del mateix Felip VI, doncs, també algun dia 
hauríem de saber el què. I si..., la part que toqui al vostre departament, també agrai-
ríem tots que se’n fessin, diguem-ne, les investigacions pertinents.

Moltes gràcies, consellera.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. A continuació, ja per acabar la sessió, tindrà un temps 
aproximadament d’uns set, vuit minuts, la consellera, per contestar les rèpliques.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Molt bé, gràcies. Sobre els informes del Govern per ocultar la intranquil·litat em-
presarial i la paralització d’inversions –ocultar la intranquil·litat empresarial i para-
lització d’inversions. Ocultar què? 

És a dir, i em sembla que ho he explicat, des del moment, i sobretot a partir del 
6 d’octubre, que hi comença a haver trasllats de seus socials..., i aquí vaig, també, 
contestant aquells que diuen «no, és que vostè fa com si no passés re». Oh, i és clar 
que passava –és clar que passava. Però els resultats..., una, els motius pels quals 
passava, diferirem –diferirem. I, després, els resultats, malgrat que algú sembla 
que volgués que això s’esfondrés, ho sento, els resultats van ser positius. Oh, és 
clar que ens preocupava. És clar que hi havia informació. Els ho he dit abans, 
 seríem irresponsables si no ens haguéssim parat a seure i a examinar...; ja els dit 
que cada sis hores hi havia informació. 

Estàvem valorant i confrontant quin trasllat d’empreses hi havia. Però són infor-
macions internes. Un informe elaborat com a tal no existeix. Evidentment que hi ha 
correus, missatges. Ja els ho he dit abans; no tinc cap problema a admetre que està-
vem treballant això, i que estàvem preocupats i que hi havia reunions; ho he dit, per 
activa i per passiva. 

Quin informe ocult? Hi havia intranquil·litat, sí, hi era. Es demanava al con-
seller delegat d’Acció i al seu equip, i evidentment a mi mateixa i a altres respon-
sables del departament, com actuem, què està passant. Però, de la mateixa ma-
nera, he dit per no sé ja quantes vegades que aquesta relació no la passarem, no 
donarem un llistat. I l’informe, la informació que nosaltres ens enviàvem era: a 
data de tal, aquestes empreses han sol·licitat, aquestes empreses han fet ja efectiu 
el seu trasllat i aquestes inversions són les que ens venen a veure perquè tenen 
dubtes.

Aquests informes són això, aquests informes ocults, aquestes ganes d’ocultar. 
No ocultem res. Però, una, havíem de ser professionals, havíem de respectar la 
confidencialitat. I, segona, havíem de treballar, evidentment, per, doncs, esvair 
tots aquests dubtes que poguessin tenir els inversors. Ocultar què?

I, després, anem una mica a l’objectiu –a l’objectiu. El nostre objectiu era, una, 
preservar els llocs de treball, i, recordem-ho, estàvem en disparitat de condicions, 
eh?, perquè, d’una banda, teníem aquest decret; d’una banda, teníem les pres-
sions, i, de l’altra, teníem la major part, des de finals d’octubre, d’un departament 
sense conselleria, on les direccions generals estaven treballant i fent aquesta fei-
na. I precisament perquè vam estar al peu del canó, algunes d’aquestes inversions 
després es van traduir.

Per tant, quina era la nostra prioritat? Ni amagar res... Era treballar, treballar per 
assolir aquests objectius que abans he dit. Era preservar les inversions i preservar 
els llocs de treball. I tothom que tingués un dubte, i li asseguro que des de primera 
hora del matí fins al vespre ens quedaven atenent..., doncs, que el conseller, en el 
seu moment, quan hi era, demanés informació, doncs, clar, li’n passàvem. Jo no tinc 
cap missatge...

I, a veure, clar, és que ens contradiem. Diem que hi ha..., eldiario.es ens està 
dient que hi ha..., mireu els correus. I, de l’altre, dius: «No, es va dir que no es fes 
per escrit.» Bé, en què quedem? 

Evidentment, quan estàvem sota els efectes del 155, sabíem també que hi havia 
intervenció dels correus i sabíem també que es podien fer públiques dades d’aquests 
noms. Però ho torno a repetir: nosaltres signem documents de confidencialitat; no 
podem fer anar llistats amunt i avall. És això. (Veus de fons.)

Quin informe sobre quina intranquil·litat? Què voldria, que miréssim, jo què 
sé, psicològicament quanta por hi havia? Estàvem, ho repeteixo, treballant per 
preservar els llocs de treball i les inversions. Aquesta és la informació. I sí, cada 
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dia, cada sis hores, perquè era molt el que ens preocupava des del departament. 
És aquesta la informació que hi havia.

Després, estem parlant, fixin-s’hi..., i és bo analitzar-ho i, evidentment, reflexio-
nar sobre tot, i abans deia que l’informe ocult és un altre –l’informe ocult és un al-
tre–, és les pressions que es van fer i que, de vegades, se segueixen fent. 

Quina és la nostra obligació, la nostra prioritat? I aquí ho deixo, agradi o no 
agradi. Ho sento, poden anar bé o no bé, alguns discursos. La nostra prioritat, 
quina és? Som a 18 d’octubre de l’any 2018. Saben quina és la prioritat ara? No 
és veure..., i, evidentment, ho hem fet, hem reflexionat, amb dades objectives, 
i, d’això, en prenem bona nota del que va passar; però sap quina és la prioritat 
d’aquesta conselleria avui, a dia 18? És mirar i preservar les empreses que estan 
aquí, i ho torno a dir, per aquest creixement integrador, sostenible i, evidentment, 
innovador.

I estem compromesos amb els problemes del dia a dia de les empreses, i és clar 
que sí. Ens preocupa, evidentment, tot el que afecta el nostre procés d’independèn-
cia. Però estem també en el dia a dia –estem en el dia a dia. A vostè potser no li 
agrada. Ho sento. Nosaltres hi som, nosaltres hi som, en aquest dia a dia. 

I avui mateix, que s’estava votant al Congrés sobre temes d’energia, OK, re-
colzem..., estem d’acord en una part, en l’altra no, i ho manifestem, perquè pren 
competitivitat a les nostres empreses. I això és clau. Això és treballar perquè les 
empreses..., un altre dels elements pels quals podrien deixar de ser competitives 
si estiguessin en territori català és aquest percentatge més de sobrecost energè-
tic. Això sí que és treballar perquè les empreses no hagin de marxar: el cost de 
l’energia, que no tinguin inferioritat de condicions respecte a altres territoris. Són 
exemples clars, i en això estarem.

Per tant, agradi o no agradi, prioritat número 1: treballar per les empreses 
al nostre territori, perquè siguin competitives. Aquesta és la prioritat de la con-
selleria.

La presidenta

Molt bé; gràcies, consellera. Donem per acabada, doncs, aquesta sessió infor-
mativa.

I amb el següent punt de l’ordre del dia passarem a respondre les preguntes orals 
que tenim per substanciar avui.

Preguntes al Govern acumulades relatives als plans per evitar que es 
descartin projectes d’inversió al Camp de Tarragona 

311-00082/12 a 311-00085/12

Llavors, el següent punt de l’ordre del dia és una agrupació de quatre pregun-
tes orals, formulades pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Quatre preguntes sobre 
Agrolab i inversió al Camp de Tarragona. Llegiré, si de cas, només el número de 
tramitació. Són els números 311-00082/12, la 311-00083/12, la 311-00084/12 i la 
311-00085/12.

El grup que formula les preguntes té un temps de sis minuts en total, entre fer 
la pregunta i la rèplica, si s’escau.

Gràcies.
Per formular les preguntes, té la paraula el diputat Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Hola, bona tarda. Agrolab es una empresa alemana referente en Europa en 
materia agraria, agroalimentaria y medioambiental, con veinte filiales, tres de 
ellas en España, concretamente con un laboratorio en Tarragona de cincuenta 
trabajadores.
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En relación con la decisión de la empresa de no realizar la ampliación de 
Tarragona con una previsión de hasta doscientos trabajadores más y trasladar 
su sede social a Burgos, donde sí que harán esa inversión, las preguntas que se 
han formulado son: 

Primera. ¿Qué negociaciones se llevaron a cabo para facilitar que este proyecto 
de construcción se ejecutara en Tarragona?

Segunda. ¿Cuándo tiene conocimiento el Govern de la Generalitat de este cam-
bio de decisión de trasladar esta inversión a Burgos y qué conversaciones se mantu-
vieron sobre dejar de invertir en Tarragona? Y, en este aspecto, a juicio del Govern, 
¿qué razones han sido las causantes de este cambio de decisión?

Tercera pregunta. ¿Qué plan de trabajo tiene pensado el Govern para ofrecer 
unas condiciones que puedan revertir la decisión de Agrolab? Pero actuaciones 
concretas para este caso, me refiero.

Y, por último, pasando al plano general y pensando en todo el sector industrial 
del Camp de Tarragona, incluyendo las químicas y petroquímicas, ¿qué medidas 
tiene previstas el Govern ante posibles situaciones parecidas a las de Agrolab, para 
evitar que se descarten inversiones de ampliación de sus plantas de producción?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula la consellera, per contestar les preguntes.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Moltes gràcies. Primer, esmentar que aquestes preguntes, moltes d’aquestes pre-
guntes, van ser contestades ja per escrit el 18 de juliol, i algunes d’elles contestades 
també per la conselleria de Territori, pel conseller Damià Calvet.

Com molts dels projectes que hi han, eh?, els esmentava que, ara, des d’Acció, de 
l’agència Trade and Investment, tenim ara gestionant uns 390 projectes d’inversió 
estrangera. Què és el que oferim cada cop que hi ha una intenció o alguna empresa 
ens manifesta la intenció d’invertir aquí? S’assigna una persona per fer el seguiment, 
primer, per facilitar-los la informació de la possible localització, on han d’anar, des-
prés de tots els requisits legals de tot tipus, i els acompanya, també, moltes vegades, 
quan fan demandes o petició de cerca de proveïdors a la zona, d’on es podran trobar, 
doncs, forces de treball en un o altre sentit, amb una o altra qualificació, i, a partir 
d’aquí, és l’empresa qui acaba decidint.

En aquest cas, en el cas d’Agrolab, malgrat que aquest acompanyament va exis-
tir des de sempre, i jo penso que això no es posa en cap moment en qüestió, doncs, 
acaba la decisió sent que opten per una altra localització, mantenint alguna activi-
tat aquí, però una altra localització. També hi ha d’altres empreses que, en principi, 
 deien que potser es deslocalitzaven i, després, acaben consolidant la seva implemen-
tació al territori català.

Per tant, el procés d’acompanyament que hi ha hagut és el mateix que hi ha 
amb tota la resta d’empreses, i per resoldre dubtes des de tipus urbanístic, con-
sultes a l’ajuntament on han d’anar, la negociació comercial ordinària sobre el 
preu del sòl, etcètera. Per tant, el Govern hem fet un seguiment del projecte, s’ha 
fet un acompanyament des de 2015 amb els màxims responsables, des de 2015, 
des que tenim coneixement que hi havia... I, per tant, jo crec que hi ha hagut tot 
el suport per part de Govern; aquí, no crec que la decisió es degui «bé, és que 
no em van resoldre aquest dubte, és que no em van explicar aquests ajuts». Sem-
pre que hi ha una proposta d’oferta, i evidentment no podem vulnerar mai el que 
són els ajuts considerats ajuts d’Estat, hi ha tota una normativa, s’ha fet aquest 
acompanyament.

Nosaltres creiem, evidentment, en la llibertat de les empreses. Aquesta empresa, 
doncs, si ha decidit, jo crec que se li hauria de preguntar a l’empresa. Però, per part 
de Govern, hem seguit tots els protocols, hi ha hagut aquest acompanyament inter-
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departamental, del Departament de Territori i del Departament d’Empresa, i és el 
que fem. Que sapiguem, aquesta estratègia que ens determina aquest acompanya-
ment és la que és reconeguda també internacionalment com a millor estratègia en 
captació d’inversions; ha estat reconeguda diversos anys consecutius.

Si és que hi ha o vostè té coneixement d’alguna, no ho sé, negligència que 
s’hagi fet o d’algú que no ha atès les peticions de l’empresa, doncs, ens ho fa sa-
ber, però nosaltres ens hem comportat complint el mateix protocol que fem amb 
la captació d’empreses. I, com aquesta, n’hi ha d’altres. Evidentment, no tots els 
projectes que entren s’acaben consolidant, però precisament per això hi ha una 
gestió.

Aquest és el seguiment que hem fet d’aquesta inversió.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera. Per replicar, té la paraula el senyor Francisco 
 Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Bueno, de hecho, el mantener las preguntas orales era porque nos había pa-
recido que las respuestas por escrito eran un poco insuficientes, ¿no? Y, a la vista 
de las respuestas por escrito y después de escuchar las respuestas orales, pues, yo 
entiendo que las actuaciones del Govern de la Generalitat no han tenido nada que 
ver con la decisión de la empresa Agrolab para llevarse la inversión de 6 millones 
de euros a Burgos.

Pero leo literalmente una frase de la respuesta por escrito de usted misma, que 
es: «La decisió de no construir aquest laboratori no afectarà l’activitat que actual-
ment es desenvolupa a Tarragona.» I és cert. La empresa reconoce que seguirá con 
la actividad, tal cual está haciendo Agrolab en Tarragona. Pero, señora consellera, 
es una gran irresponsabilidad no reconocer que esta fuga de inversión, que cuadru-
plicaba la actividad actual, es un grave varapalo para la economía del territorio, por 
la pérdida de doscientos puestos de trabajo directos, más los indirectos, pero tam-
bién por la pérdida de un laboratorio que es puntero, que es referente en toda Europa 
y en todo el sur de Europa, principalmente, y que ahora tendrá su centro de decisión 
fuera de Cataluña.

¿Qué cree usted que pasaría si esta empresa decidiera, por necesidades, cerrar 
alguna de sus sedes en España? ¿Que cerraría un laboratorio recién construido y con 
tecnología puntera en Burgos o cerraría la sede básica que ha dejado en Tarragona?

En lo referente al decreto que facilita el cambio de sede social a otras comunida-
des autónomas, piense que este decreto también facilita el cambio de sede de otras 
comunidades hacia Cataluña, por lo tanto, más vale que dejemos el camino del re-
torno lo más fácil posible.

Aunque, por lo que veo, como todo va muy bien y ya está bien como está, y lo 
que se está haciendo es todo correcto y no hay ninguna mínima autocrítica, pues, 
no se tiene nada planeado para evitar situaciones de desinversión como la que esta-
mos hablando hoy.

A mi entender, el Govern no intentó o no supo revertir la decisión de esta em-
presa en concreto de irse a Burgos. Pero lo peor es que tampoco nos ha explicado 
qué harán –en las preguntas sí que se lo preguntaba– si mañana otra gran empresa 
de este estilo planea la misma situación. Tenemos una empresa ya consolidada, el 
terreno comprado y las licencias otorgadas, y decide irse. Y, si hacemos lo mismo, 
pues, igual decide hacer lo mismo, seguir yéndose.

Así, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y seguimos con las medidas ge-
nerales del Pacte nacional per a la indústria? Porque es evidente que, en este caso, 
no ha funcionado.

Y, sobre los motivos de por qué se va la empresa, esta empresa de Agrolab 
publicó una carta del director general de la empresa a sus empleados, que voy 
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a acabar mi intervención leyendo un extracto de esta carta. Es literal, ¿eh? «Es-
tamos asombrados y sorprendidos por el desarrollo político en Cataluña, no po-
demos entender que una región tan próspera de España cree una inestabilidad en 
el país y, por lo tanto, también una inseguridad para la economía. El Gobierno 
actual de Cataluña está creando inestabilidad en la región. Actúo siempre no po-
líticamente y tengo una actitud muy liberal, sin embargo, veo que la situación 
política en Cataluña es regresiva y no orientada al futuro. Nuestra decisión de 
construir el nuevo laboratorio en Burgos se basa en las últimas elecciones, donde 
los separatistas obtuvieron casi el mismo poder que antes de las elecciones. La 
decisión no es contra Tarragona, que continuará, después del nuevo edificio en 
Burgos, produciendo las mismas analíticas en este momento. El nuevo laborato-
rio de Burgos estará especializado en análisis de alimentos en toda la alta sofisti-
cación analítica, que actualmente subcontratamos a otros laboratorios. Tomamos 
esta decisión con un gran pesar y también tememos un daño financiero y un re-
traso en nuestras actividades; sin embargo, el desarrollo político no nos permite 
otra decisión.»

Esto no lo digo yo, lo dice la propia empresa, y no dice nada de las intervencio-
nes del Estado ni del jefe del Estado ni de nada de esto que usted ha dicho no una, 
sino varias veces, durante la comparecencia.

Está claro que nadie le ha explicado a esta empresa las bondades de la fabulosa 
república imaginaria o que, sencillamente, no se las han creído.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Domínguez. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies. Jo crec que he sigut molt clara dient, una, vostè em pot dir que de part 
d’algú del Departament d’Empresa i Coneixement, en aquest cas, d’Acció, ha deixat 
de complir o ha negligit en el protocol que hi ha establert per a la captació d’inver-
sions? Jo crec que no.

He dit abans, també, que nosaltres creiem en la llibertat d’empresa. Si aquesta 
empresa, segons ha llegit vostè, té el criteri..., objectiu o subjectiu, però té el criteri 
propi de considerar, doncs, que no vol estar a Catalunya, clar que ens sap greu, però 
què vol que hi faci? Jo crec en la decisió d’empresa, no en les pressions que fan al-
guns. Aquí, les empreses, si venen, és pels seus actius, pels actius que tenim com 
a territori. Nosaltres no jugarem a aquest joc de les pressions. Crec que la resposta 
és aquesta.

Hem complert el protocol, hem apostat al màxim perquè aquesta empresa 
vingués aquí, com ho fem amb totes, per no deixar perdre ni una oportunitat; 
ara, la llibertat d’empresa ens la creiem o no? Jo me la crec. Si aquesta empresa 
considera, doncs, que és millor fer la inversió en un altre lloc, jo intentaré con-
vèncer-los, evidentment, però, si no ens en sortim, com passa altres vegades, o 
que les empreses van, compren... Bé, passa que altres les guanyem, i en el ter-
ritori de Tarragona també, també venen inversions, eh? Doncs, bé, és així el 
mercat.

Nosaltres el que hem de treballar és, una, per ser rigorosos en aquest acompa-
nyament i, dos, per seguir oferint els actius que oferim. Creiem, com li dic, en la 
llibertat d’empresa; cada empresa haurà de decidir. Que ens sap greu? Sí, però no 
seré jo qui vagi a pressionar els directius de les empreses en un sentit o en un altre. 
Intentaré convèncer-los, però pressionar, mai.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera.
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Preguntes al Govern acumulades relatives als fets ocorreguts en un acte 
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona

311-00432/12, 311-00435/12, 311-00437/12 i 311-00475/12

Passem al següent bloc de preguntes sobre els fets ocorreguts en un acte d’ho-
menatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona. Són els números de 
tramitació 3110042/12, 0045/12, 0047/12 i 0475/12, formulades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Té la paraula, per un temps de sis minuts en total, la diputada 
Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Bien, esperamos que haga usted hoy una valoración, 
desde la perspectiva de su departamento y desde el propio Govern al que usted per-
tenece, sobre los hechos ocurridos en el acto de homenaje a Miguel de Cervantes, 
llevado a cabo el pasado día 7 de junio en la Universidad de Barcelona, durante el 
cual comandos organizados boicotearon de forma violenta la celebración en el Aula 
Magna de dicho acto, profiriendo consignas susceptibles de constituir un delito de 
coacciones, según indicó la propia Fiscalía.

Le pedimos que nos responda, del mismo modo, sobre qué medidas, también 
legales, han previsto para evitar que se produzcan de nuevo ataques semejantes. ¿Se 
pidió la identificación de los boicoteadores, por ejemplo?

Alguno de ellos, y encabezando dicha acción violenta, es perfectamente cono-
cido no solo por las fuerzas de seguridad, sino por la ciudadanía en general, al ser 
miembro del grupo terrorista Terra Lliure.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. A continuació, té la paraula la consellera, per res-
pondre.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí. Sobre aquest fet, vagi per endavant que l’opinió d’aquesta conselleria és, evi-
dentment, de condemna a qualsevol acte violent, vingui d’on vingui, i visca Cervan-
tes, visca Josep Pla i visca Shakespeare. Visquin tots, eh? Per tant, doncs, això per 
endavant.

Respecte a aquests fets, el que aquí va succeir, segons hem tingut informació, és 
que un grup de persones demana lloguer d’una de les sales o dels espais de la Uni-
versitat de Barcelona; per tant, no és un acte organitzat per la Universitat de Barce-
lona, sinó que hi ha un lloguer d’aquests espais.

A partir d’aquí, doncs, des de Govern, bé, també des de la Universitat, es comu-
nica que hi haurà aquest acte i s’adopten els protocols que normalment es prenen de 
seguretat en aquest tipus d’esdeveniments.

Es té informació que sembla que hi ha algun grup que vol boicotejar o impedir 
aquest acte, eh? Això es trasllada als cossos de seguretat corresponents i actuen se-
gons els seus protocols.

Per tant, condemnant com condemnem qualsevol tipus de boicot o violència, 
el condemnem d’antuvi, sent que aquest cas no és un acte propi del Departament 
d’Universitats ni de la Universitat, sinó que aquí hi havia un grup privat, la Uni-
versitat va, doncs, actuar segons els seus protocols i va informar els cossos de se-
guretat. A partir d’aquí, en aquell moment es van prendre les mesures que es creia 
necessari que s’adoptessin.

Pel que fa al meu departament, ho torno a repetir, no crec que hi hagi hagut cap 
mena ni de negligència ni cap mena, doncs, d’obstacle a fer l’acte ni a no considerar 
que es pogués fer l’acte.

Com a consellera d’Universitats, és aquest el plantejament que li faig, pel conei-
xement que tinc d’aquells fets, eh?
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Per tant, condemnem violència. Enaltim qualsevol dels autors de la literatura, 
a tots, doncs, els països del món, evidentment, i, segons se’m va informar, es va 
actuar seguint els protocols marcats per la Universitat, i, després, d’acord amb els 
cossos policials, es van prendre les mesures que en aquell moment es va creure 
que s’havien de prendre. A partir d’aquí, doncs, és aquesta la informació que els 
trasllado.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera. Per repreguntar, té la paraula la diputada Mari Luz 
Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Muchas gracias, presidenta. Pues, bien, señora consellera, su respuesta a este 
tema concreto que hoy tratamos no se corresponde, y lo sabe, con la responsa-
bilidad y obligación que tanto usted como el propio rectorado tienen en lo su-
cedido. 

Ustedes deben garantizar siempre la integridad, no solo de las instalaciones 
universitarias a las que ustedes hacen referencia, sino, por encima de todo, a la de 
las personas, para que puedan desarrollar allí cualquier tipo de actividad, como 
era el caso, ya sea a través de los medios de seguridad propios de los que dispone 
el campus, como solicitando y facilitando el acceso y la intervención de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad públicos al mismo, cosa que no se hizo. Y no unirse 
de forma encubierta al propio boicot que se estaba produciendo, al obligar a la 
cancelación del mismo. 

¿Cree usted que la respuesta y el mensaje que transmitieron, tanto a los or-
ganizadores como a los participantes, como al conjunto de la sociedad, fue el 
 correcto? De verdad, ¿que creamos nosotros que estuvieron a la altura de su 
responsabilidades al exigir a los pacíficos que cancelasen el acto, tal y como hi-
cieron una vez iniciado porque ustedes no querían problemas? ¿Es esa la con-
tundencia de su administración contra la violencia a la hora de la verdad? ¿Prac-
tican así ustedes la democracia? Usted..., ustedes se excusan diciendo que solo 
se limitaron a alquilar un espacio, efectivamente, y además hacen alegato de la 
autonomía de las universidades, en su escrito, para justificar su pasividad ante 
los hechos.

Se puede entender, entonces, que su respuesta es, en definitiva, que haya impuni-
dad para ciertos delitos que se puedan producir dentro de sus instalaciones. ¿Preten-
de así eximirse de toda responsabilidad, aun siendo usted la autoridad competente y 
estando obligada, conjuntamente con los órganos rectores, a ser el máximo garante 
de la seguridad en las universidades públicas? 

¿Es que no ordenaría, usted, por ejemplo, la investigación de un robo en el cam-
pus o la agresión a una persona, como las que desgraciadamente se han padecido o 
han padecido muchos ciudadanos en Cataluña en los últimos tiempos por motivos 
ideológicos? ¿O es que no pagamos entre todos los servicios de seguridad de nues-
tras universidades? Hombre, pues, no es precisamente un mensaje de tranquilidad lo 
que usted la transmite al resto de la ciudadanía. 

Mire, la autonomía de las universidades, reconocida por ley, se fundamenta en el 
principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de 
investigación y de estudio, así como en el campo estatutario, de financiación, fun-
cional, pero en ningún caso permite que en una democracia y en su nombre se rea-
licen actos tan lamentables como los descritos.

¿Me podría decir entonces, por favor, con la ley en la mano y la responsabilidad 
que ostenta usted, dónde se contempla la opción de elegir si quedan impunes posi-
bles delitos que puedan cometerse dentro de cualquier universidad pública catalana? 
¿O es que ustedes distinguen entre los actos que les gustan, o si están de acuerdo en 
cómo piensan los que los organizan, o no?
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Señora consellera, ni esta es la primera vez ni la única en que se produce un 
acto violento de esta índole en las universidades catalanas ante su pasividad. No 
nos cuente que fomenta un clima de convivencia y libre contraste de ideas en las 
universidades públicas, como nos dice, ni que estos son hechos extraordinarios o 
anormales. Esta es su respuesta por escrito. No califique de extraordinario lo que 
viene siendo, desgraciadamente, habitual desde que su gobierno abandonó el res-
peto a las leyes, y en este caso, también, a los derechos de expresión, de reunión e 
incluso el derecho a la propia educación, de aquellos que lo que pretendían es algo 
que debe ser muy normal en democracia, que es participar en un acto sobre la fi-
gura de uno de los grandes de la literatura universal. 

Predique con el ejemplo y no permita, ni siquiera por omisión, como en este 
caso, que, des de la autoridad que le compete, se coaccione, se señale y se expulse 
de la universidad pública a la ciudadanía.

Por lo tanto, le pedimos que, desde la conselleria, como desde el rectorado y los 
cuerpos de seguridad públicos, combatan de forma proactiva y efectiva todas y cada 
una de las acciones de esta índole, que son violencia. Y no lo haga únicamente de 
forma reactiva, con tibias respuestas, como las que nos da, que se quedan en meras 
declaraciones de intenciones. Comprométase aquí, delante de todos nosotros, a que 
no habrá tolerancia ninguna con los violentos y saboteadores, y garantice, como es 
su obligación, la seguridad para todas las personas que acceden a los espacios de las 
instituciones públicas de todos.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Per respondre, té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies. A mi em sembla que ho he dit abans, i vostè esmentava: si ara hi ha un 
robatori, també en soc responsable jo, també n’és responsable... A mi em sembla, 
primer, posem clar l’escenari on passen aquests fets. És la universitat. 

La universitat, evidentment, té la seva autonomia, tant de gestió com de protocols 
de seguretat. Cada universitat. I cada universitat té uns protocols diferents. Per això 
hi ha aquest grau d’autonomia, doncs, pel que fa a la regulació tant de certes norma-
tives com de disposició dels espais universitaris. 

Es comunica... Un grup comunica o lloga aquell lloguer d’espais. La universitat 
segueix els protocols, tot i que les mesures específiques, si jo ara vaig a la universi-
tat, me’n vaig a la universitat i porto, doncs, un grup de gent, jo també..., jo en soc 
responsable, també. També hi ha una certa responsabilitat de la persona que orga-
nitza l’acte, evidentment, de vetllar per tota una sèrie de temes. Fins i tot a nivell 
d’assegurances. Sí o no? És així –és així. 

Per tant, en algun moment no es van seguir els protocols que hi havia establerts 
dins de la universitat? En algun moment no es va treballar prou bé respecte als cos-
sos de seguretat? Si aquest és el motiu, si aquest és el punt, doncs, bé, si aquí hi ha 
delicte, hi ha omissió, hi ha negligència per part d’alguns professionals que han in-
tervingut en aquesta cadena, bé, doncs es pot mirar.

Però, ho repeteixo, ni és un fet generalitzat, perquè no ho és, malgrat que vostè 
vulgui insistir en aquest discurs, perquè semblarà que no puguem anar ni pel carrer 
tranquil·lament. Jo també li puc explicar... (Pausa.) Sí; sí... Jo, si vol que li digui, de-
pèn d’on, si vaig molt segura o no. Doncs, miri, no cal que entrem en aquest tema, 
perquè, ho repeteixo, és un debat. Vostès volen fer d’una excepció una generalitat i 
això no és així. 

Als nostres campus universitaris, s’hi pot parlar de tot, hi ha diversitat, i, bé, 
entenc també que vostè vulgui seguir amb aquest discurs, eh?, no només ara tenim 
aquest declivi a nivell econòmic, sinó de seguretat, eh? Anem pel carrer... Perdoni, 
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això no s’ho creu. Hi ha episodis puntuals, i crec que són més d’una banda que de 
l’altra. D’acord? Però, a partir d’aquí, no generalitzem. 

I, ho repeteixo, les responsabilitats d’aquesta conselleria han estat..., i s’han se-
guit els protocols, i entenem que un fet puntual, i l’hi he tornat a repetir... Vostè ens 
demanava, també, condemnem aquests fets? Sí. Qualsevol. Tots, els condemnem. 
I tant, doncs, lloarem un autor anglès, francès, alemany, espanyol, català, perquè 
aquest és el nostre principi. 

Aquesta és la meva resposta. Un fet aïllat; es van seguir els protocols. No a la 
violència, qualsevol tipus de violència, i, evidentment, respecte. Aquest és el nostre 
posicionament.

La presidenta

Gràcies, senyora consellera.

Preguntes acumulades al Govern relatives a la Resolució 111/XI
311-00545/12 a 311-00549 i 311-00550/12

Continuem amb el següent bloc de preguntes orals. En aquest cas, del Grup del 
Partit Socialista - Units per Avançar. És un bloc de sis preguntes per respondre 
oralment en comissió sobre gestions i els encàrrecs fets per elaborar el conveni 
sectorial en l’àmbit de la recerca. Són els números de tramitació 545/12, 546/12, 
547/12, 548/12, 549/12 i 550/12. Per formular-les, té la paraula la diputada Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, les nostres preguntes parlen de recerca. Ens allu-
nyem una mica d’aquests temes que sembla que no convencen gaire, i avui, com a 
mínim en aquests minuts, sí que volem parlar d’un sector clau per a l’economia i per 
a la societat del nostre país. 

Generar coneixement ajuda a produir progrés tecnològic, però també progrés 
social i sanitari, i, per tant, doncs, crec que és important que de tant en tant en 
parlem.

Les nostres preguntes apareixen, doncs, de la inquietud que tenim arran de 
l’aprovació d’una resolució, la 111/XI, que es va aprovar el 28 d’abril del 2016, 
ara ja fa, doncs, dos anys i mig, que el temps passa molt ràpid. En aquesta reso-
lució que es va aprovar per unanimitat es demanava que el Govern impulsés la 
negociació d’un conveni sectorial per a la recerca.

Si vostès..., suposo que ho saben, és veritat, sempre parlem de les excel·lències de 
la recerca, de com de bé estem situats en el rànquing mundial, és veritat; de quina 
producció fem de papers amb relació a altres països amb molta més població, i això 
ho compartim tots, però també és cert, i es diu molt menys, com aquest sector viu 
una precarietat molt important. 

Una precarietat que bàsicament ens porta dues coses: la temporalitat. Par-
lem d’una temporalitat molt alta, altíssima; en centres d’un nombre important 
de treballadors està entre el 60 i el 80. En general, la xifra és del 58 per cent. És 
a dir que estem parlant de xifres realment importants parlant de recerca, quan 
justament aquest ha de ser un dels nostres motors, i un dels elements que es-
tructurin la nostra economia i el nostre progrés, no? I, realment, veient la tem-
poralitat dels nostres centres, doncs, una mica, una podria fins i tot arribar-se 
a espantar.

Però, a més a més, aquesta temporalitat va acompanyada d’una inestabilitat. Una 
inestabilitat que porta que molts dels nostres investigadors tinguin contractes que 
es van encavalcant i que aquests ja duren cinc, deu i dotze anys, eh? És a dir que la 
temporalitat és falsa, evidentment, perquè molts d’aquests investigadors que tenen 
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associats als seus contractes, doncs, subvencions o programes, moltes vegades hau-
rien de ser indefinits per la quantitat de contractes que van encavalcant. Però això 
genera una inestabilitat que molt sovint impedeix consolidar equips de treball i pro-
voca, molt sovint, massa, una fuga de cervells. 

Per això, justament, el Govern, doncs, va crear, no?, i va dissenyar les beques Be-
atriu de Pinós, que, per desgràcia, doncs, hem conegut aquesta setmana que s’han 
hagut de cancel·lar per part del Govern, i els investigadors que tenien la possibilitat 
de fer dos anys més un, doncs, no podran fer aquest un, i estem provocant, justa-
ment, el que volia evitar la Beatriu de Pinós, que és que cinquanta investigadors que 
es van atraure en uns concursos internacionals molt complicats, doncs, ara hagin de 
marxar en la majoria dels seus casos, no?

És a dir que la recerca és excel·lent a Catalunya, però viu una precarietat molt 
important, que es caracteritza en aquests dos àmbits, no?, amb la temporalitat i amb 
la inestabilitat, i creiem nosaltres que això s’hauria d’anar resolent ja. De fet, tots 
vam coincidir que s’hauria d’haver resolt fa dos anys i mig, amb aquella proposta 
de resolució que es va aprovar, que el que es demanava és, justament, que el Govern 
impulsés aquest conveni de sector.

Nosaltres, el que volem preguntar, i l’hi preguntem, consellera, és: què s’ha fet 
perquè això sigui una realitat; si hi han hagut reunions, doncs, quines reunions s’han 
fet, qui les ha conformat; si realment hi ha voluntat del Govern, realment, a tirar en-
davant, doncs, aquest conveni de sector, que el que hauria, bàsicament, doncs, d’es-
tablir són les condicions laborals d’un sector, que en aquests moments és molt divers, 
molt plural, i que té condicions molt diverses. 

De fet, la majoria..., dic «pobres» per dir-ho suaument, no?, la legislació a la qual 
s’atenen és o l’estatut dels treballadors o Administració i despatxos. Déu-n’hi-do, 
no?, per ser investigadors que tenen una llarga trajectòria lligada al coneixement i 
que, la veritat, molts d’ells han anat a l’àmbit internacional i han tornat, doncs, jo 
crec que no els estem facilitant..., no estem facilitant unes condicions sòlides i es-
tables perquè puguin seguir desenvolupant, no només la seva tasca, sinó una tasca 
que fan en favor de tots nosaltres, de la societat, no?

Per tant, és important. I m’agradaria saber, consellera, què han fet en aquests 
dos anys i mig, des que es va aprovar aquesta resolució, perquè després puguem 
continuar preguntant o reflexionant sobre com s’hauria d’avançar, que era una de 
les  nostres altres preguntes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Té la paraula, per respondre, la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Ens queden deures per fer; això ho admetem. El que sí que li respondré, jo, és el 
que hem fet en aquests quatre, bé, cinc mesos que som al Govern. 

Doncs, conscients que aquests deures cal fer-los i conscients, també, de la si-
tuació de la..., malgrat el bon estat de salut general de la recerca al nostre país, 
evidentment, queden moltes qüestions per resoldre. I és en aquest sentit que..., i en 
això respecte a l’anterior Govern, no només abordarem els temes que afecten les 
nostres universitats, sinó que ampliem el zoom i incloem en aquest pacte de la so-
cietat del coneixement..., hi incloem la recerca i hi incloem la innovació. I, és més, 
també volem desenvolupar aquesta llei de la ciència, adoptant, també, directives 
europees referents a bones pràctiques, per exemple, doncs, amb el que és la pràc-
tica i la utilització d’animals, etcètera, en segons quines contractacions.

Què hem fet? Què estem fent, aquests mesos? Doncs, amb la incorporació al ju-
liol d’aquest any 2018 del senyor Joan Gómez com a director general de Recerca, 
s’han tornat a restablir les negociacions amb les secretaries d’accions sindicals i els 
representants de Comissions Obreres i UGT. El 9 d’octubre d’aquest 2018 es van re-
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unir la Direcció General de Recerca amb aquestes secretaries i es va fer, en primer 
lloc, un resum històric d’on érem fins ara; es va explicar també el nou marc de tre-
ball dins el Pacte nacional per la societat del coneixement, i hi va haver el compro-
mís d’establir una mesa del sector per tancar aquest conveni.

Aquesta mesa està en marxa. La data concreta no la tenim encara, però serà 
d’aquí a molt poc. I actualment, i paral·lelament, parlem també amb el director ge-
neral de Relacions Laborals per tal de seguir avançant.

Per tant, conscients, som conscients que hi ha, doncs, aquest tema a resoldre. 
I des que hem iniciat les nostres tasques de govern ens hem posat a treballar-hi.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Per repreguntar, té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

A veure, consellera, jo ja ho entenc, que vostè és consellera des de fa cinc mesos, 
no?, però també formava part de l’anterior Govern, i l’anterior Govern és una conti-
nuació d’aquest. I, per tant, no crec que li hagués costat tant explicar, doncs, què ha 
passat en aquests dos anys i mig.

En tot cas, jo li ho explico, encara que no m’ho hagi dit vostè. Va haver-hi una 
reunió, una sola reunió, en què es va triar una persona, un expert –que no en diré 
el nom, perquè com que no m’ho han fet arribar vostès, doncs, no cal que ho di-
gui–, una persona experta en això, que es va reunir amb els sindicats i l’associa-
ció de  centres de recerca per veure si es podia avançar en la negociació del que 
hauria de ser un conveni de sector.

Va haver-hi una reunió i només una. I ens agradaria saber els motius de per què 
no van continuar aquest treball, perquè l’única reunió que va haver-hi va ser abans 
de l’estiu del 2017, és a dir, fa ja un any i uns quants mesos, no?

En tot cas, vostè diu: «Sí, hi ha hagut una reunió amb UGT, Comissions i el nos-
tre director general.» Aquí em falta el que seria la patronal, perquè quan negocies un 
conveni de sector, suposo que vostès ho saben, jo..., més que re per tenir una dada, 
eh? A Catalunya hi ha 1.820 convenis. En els darrers sis mesos, entre el juliol del 
2017 i el gener del 2018, se’n van signar noranta-dos. És una cosa habitual, a Cata-
lunya, negociar, acordar, signar convenis. És senzill.

Per tant, necessites els sindicats, però necessites la patronal, més enllà que, evi-
dentment, el Govern hi ha de ser, perquè és un sector nou, perquè hi han centres 
públics, hi han centres privats, i aquí jo entenc que el Govern hauria d’intentar en-
caixar això, perquè els privats també estiguessin en aquest conveni, no?, en aquest 
conveni de sector.

Per tant, m’agradaria saber si en aquesta reunió que vostè ha dit que no té data hi 
haurà sindicats, patronal..., dic «patronal» entre cometes perquè no està conformada 
com a tal, però sí que hem de trobar aquells que facin de patronal, i, per tant, doncs, 
ens agradaria saber..., bé, vostè no ha dit la data, però si són aquests qui la confor-
maran, i si realment hi ha una voluntat clara i uns terminis perquè aquest conveni 
de sector es pugui aprovar, perquè ja fa molt temps que s’espera això per part dels 
treballadors, dels investigadors, i crec, doncs, que ens hauríem de comprometre tots 
a posar un cert termini a això.

Crec que és important, consellera –i li faig aquest suggeriment pel que m’expli-
quen–, que pensin bastant en el tema de la patronal, és a dir, perquè potser aquest 
pot ser un dels problemes. I, per tant, és important que, si hi han centres públics 
i privats, es vegi com això s’encaixa en una negociació. Perquè jo crec que, des-
prés de dos anys i mig, es mereixen..., el món de la recerca es mereix que des del 
Govern, i dic el Govern, perquè jo no..., ojalá estigués jo al Govern, com que soc 
a l’oposició, l’únic que puc fer és suggerir-li a vostè que, si us plau, s’hi posin de 
valent, s’arremanguin i treballin amb la Direcció General de Relacions Laborals, 
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perfecte, no sé en aquests moments, ara, qui la sustenta, però hi havia hagut algu-
na època en què ens havien ajudat, també és veritat, per tirar això endavant, però és 
veritat que es va encallar en una sola reunió. Crec que valdria la pena que això ho 
tiréssim endavant. 

Perquè estem parlant de condicions laborals precàries, per dir-ho ja..., jo crec que 
és una paraula suau, però realment estem vivint moments, jo crec, delicats en l’àm-
bit de la recerca. La gent no pot pensar en un horitzó de vida, no pot planificar, no 
pot comprar-se un pis perquè no sap si li donaran una hipoteca, tot són contractes 
temporals. La realitat de la recerca és molt penosa. Els resultats de la recerca són 
excel·lents, però la realitat del qui viu i treballa i fa recerca és molt trista.

Jo crec que mereixem tots, i Catalunya, i com a societat, i el sistema de recerca 
català, que tant, eh?, lloem, doncs, que de veritat ens posem tots a treballar.

Llavors, a mi m’agradaria, consellera, que avui tots sortíssim d’aquí conven-
çuts que vostè pilotarà i liderarà aquesta negociació, no?, o que impulsarà aquesta 
bona negociació entre sindicats i el que hauria de ser una patronal, que evidentment 
 encara no està conformada. Perquè en uns mesos pugui venir aquí i dir, doncs, que 
properament podrem tenir aquest conveni de sector, que ens sembla molt important, 
i no tenir els nostres investigadors, doncs, adreçats al conveni d’administració i des-
patxos, que realment és bastant trist.

Per tant, doncs, bé, esperem que sigui així. Són dos anys i mig, encara que vostè 
hi porti cinc mesos, però és igual, un quan arriba al Govern agafa totes les carpetes 
que li venen, no? Doncs espero que aquesta la puguem posar al davant, la priorit-
zem, i així, quan parlem de recerca i d’universitats, ja no només seran paraules sinó 
fets, i els fets són polítiques, i les polítiques, doncs, és això també, no?, impulsar 
aquest tipus d’actuacions que ens permetin donar estabilitat i solidesa a un sector 
que de ben segur s’ho mereix.

I també li anuncio que ja hem entrat preguntes sobre la Beatriu de Pinós, perquè 
ens sembla que no pot permetre’s, un Govern que ha signat unes beques, dos anys 
més un, que ara es tallin en els dos anys, i aquells que s’han fet, doncs, la idea que 
en seran tres, i que, per tant, doncs, no només el seu treball investigador tindrà un 
any més, i, per tant, podrà desenvolupar-lo de la millor manera i acabar-lo, sinó que, 
a més a més, té una visió de futur, no?

Perquè és que, si no, al final no sé qui acabarà fent recerca en aquest país. I jo 
crec, doncs, que seria important que entre tots no només diguem les vanaglòries 
–i acabo, queden trenta segons– de la recerca, sinó que també pensem molt sovint 
en qui l’està fent i en quines condicions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula la senyora consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Bé. Li faig una prèvia. Vostè deia: «Ja m’agradaria estar al Govern, i no hi soc.» 
Però sí que són a Madrid, eh? Jo els demano –aprofito la falca, eh?–: va, posi’ns el 
tema que li explicava de la competitivitat de les nostres empreses pel tema de tarifes 
elèctriques, va, ajudi’ns a aconseguir-ho. (Veus de fons.)

Bé, si s’hi fixa, o si ho recorda, jo he començat la meva intervenció dient «tenim 
deures a fer». És cert. Vostè s’ha esplaiat molta i molta estona perquè tothom, doncs, 
sàpiga i vegi com de conscient és de la problemàtica..., nosaltres també –nosaltres 
també. (Veus de fons.)

Perdoni, nosaltres també en som conscients. I, és més, precisament perquè 
en som conscients, doncs, no anirem a pedaços a nivell econòmic. Perquè, miri, 
el tema de contractació de centres de recerca, ja l’hi dic, públics i privats, sindi-
cats i patronal, tots, doncs, afecta..., o bé directament ha afectat també pel tema 
de finançament. I, com que no volem anar a pedaços, hem de tractar el tema del 
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que és el coneixement, sigui universitari, sigui també de centres de recerca, sigui 
també el tema dels centres d’innovació, quina recerca té transferència en el nostre 
teixit productiu... La qüestió és més àmplia que això. 

Si ampliem el zoom veurem que, a partir d’aquest pacte que volem fomentar per 
la societat del coneixement, és on establirem les dinàmiques de finançament, perquè 
en el fons estem parlant d’això, estem parlant de finançament. Quins centres finan-
cem, quina activitat, i amb quins recursos després es compta a l’hora de contractar. 
En el fons estem parlant d’això. Estem parlant que podríem donar una solució tem-
poral, o estem parlant d’una solució de sistema i una solució de país. I és aquí on 
volem treballar.

Per tant, responent concretament, doncs, la seva pregunta: sí, la liderarem; hi 
estem preocupats; hi haurà centres privats i hi haurà centres públics, i en parlarem 
amb tothom, com tothom intervindrà, també, en el que ha de ser el pacte per la so-
cietat del coneixement.

I li deia el tema de la preocupació perquè és un tema que també ens afecta a nos-
altres. Vostè em feia una pregunta molt concreta; la hi contesto de manera molt con-
creta. I crec que tant en les nostres accions com en els nostres missatges tenim molt i 
molt clar que la recerca, i en som conscients, és cabdal, important per a aquest país.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Doncs, sense cap més punt en l’ordre del dia, aixequem la 
sessió.

Pregaria, si de cas, als portaveus que es quedessin cinc minutets ara a l’acabar. 
Gràcies. 

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i catorze minuts. 
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